
    

AGENDA del dimarts 7 
al dimarts 21 de juny de 2022

Després de dos anys amb unes 
Catifes i unes Enramades des-
cafeïnades, aquest any tornen 
i ho fan amb el format tradicio- 
nal.  Tindrem el concurs de Cat-
ifes de Flors Naturals pels car-
rers de sempre, la Botifarrada a 
la plaça de la Vila, podrem se-
guir les passades, torna el con-
cert a la placeta de Ca la Rossa 

recordeu que...

Tornen les Catifes i les Enramades! 

La propera Agenda Municipal sortirà 
el dimarts 21 de juny.  Si teniu alguna 
informació per publicar-hi,  podeu en-
viar un correu a agenda@ajarbucies.
cat.  Teniu temps fins al dimarts 14 de 
juny.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 6 de juny a partir de les 9 h 
al diumenge 12 de juny fins a les 13.30 
h. Diumenges i festius, tarda obert de 
20.30 a 21 h. Farmàcia Abel Soriano 
Barrufet (C/ S. Folgueroles). Tel. 972 
860 444.

Del dilluns 13 de juny a partir de les 9 h 
al diumenge 19 de juny fins a les 13.30 
h. Diumenges i festius tarda, obert de 
20.30 a 21 h. Farmàcia González-Huix 
(pl. Dr. Turon). Tel. 972 162 181.

Del dilluns 20 de juny a partir de les 9 h 
al diumenge 26 de juny fins a les 13.30 
h. Diumenges i festius, tarda obert de 
20.30 a 21 h. Farmàcia F. Xarles (C/ 
Camprodon). Tel. 972 860 906.

MEMGA, La Gabella

L’any 1972 l’Ajuntament compra dos gegants. El matí del dijous 
1 de juny de 1972 surten per primera vegada amb motiu de les 
Enramades acompanyats per sis capgrossos i els Serafins.
L’any 1974 van ser batejats amb els noms dels patrons de la vila: 
Quirze i Julita.
Organitza: Associació de Geganters i Grallers d’Arbúcies

Del 14 de maig al 19 de juny de 2022

50 ANYS DE QUIRZE I JULITA: GEGANTS D’ARBÚCIES

serveis entitats i més informació 

Aquesta mostra ens presenta els principals elements de la cuina 
del Montseny, l’expressió d’un sistema de vida basat en l’agri-
cultura, la ramaderia i l’aprofitament del bosc. Això està canviant 
profundament des de fa unes dècades, però en la mesura que 
aquesta cuina ens identifica i la volem transmetre a les genera-
cions futures, forma part del nostre patrimoni cultural. 

Del 28 de maig al 19 de juny de 2022

MONTSENY CUINA DE RESERVA. UNA MIRADA A LA NOSTRA 
ALIMENTACIÓ

per la passada del Castell... 

Al llibret de les Enramades, que 
ben aviat rebreu a casa vostra, 
podreu consultar tots els actes 
que s’han organitzat tant per 
Catifes, que se celebraran el diu-
menge 12 de juny, com per les 
Enramades, que aniran del di-
jous 16 al dimecres 22 de juny. 

Esperem que, amb la pro-
gramació de les Catifes i les En-
ramades, aconseguim recupe- 
rar l’essència de la nostra festa 
més estimada i, que de nou, 
celebrem, entre altres coses, la 
nostra història, la identitat i les 
arrels que compartim. 

Visca les Enramades! 

PREINSCRIPCIONS CURS 2022-2023 AULA DE MÚSICA D’ARBÚCIES I SANT HILARI 
- Sensibilització musical per a infants de 4 i 5 anys
- Classes de llenguatge musical a partir de 6 anys: música
i moviment, instruments Orff, percepció auditiva, lectoescriptura musical...
- Classes de cant coral a partir de 6 anys
- Classes d’instrument: bateria, clarinet, flauta travessera, guitarra
clàssica, guitarra elèctrica, piano, saxòfon, violí i violoncel
- Grups de combo, Orquestra Jove de la Selva...
- Complementarietat d’assignatures a l’Escola de Música i Conservatori de Vic: orquestra, banda, 
grups de combo, cant coral...
Per a més informació, podeu enviar un correu a amarbuciesisanthilari@emvic.cat. 

PREINSCRIPCIONS ESCOLA DE DANSA CURS 2022-2023
Ja estan obertes les preinscripcions al nou curs de l’Escola de Dansa d’Arbúcies, per a alumnes na-
scuts a partir de l’any 2018.Us podeu preinscriure contestant un petit qüestionari: https://forms.gle/
Q5HkKnYm8Fuyp5mw5 o bé enviar un missatge al nostre WhatsApp  653 178 365 o un correu a esco-
la.de.dansa.arbucies@hotmail.com.



- Hem canviat d’adreça des del dia 22 de maig, ara estem a la Llar és al carrer Estenedor, 44. 
- Visites podologia, els dilluns 13 i 20 de juny. Demaneu hora.
- Visites control d’oïda, divendres 17 de juny. Demaneu hora.
- Reiniciem les tardes de labors.
- Caminada comarcal a Sant Feliu de Buixalleu, el dijous 9 juny. 
- Els socis que aboneu la quota en efectiu, teniu temps fins al 30 de juny. 
- Agrairíem que sempre que feu un canvi d’adreça, compte corrent o telèfon, ens ho comuniqueu.     

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

juny

divendres 10 A les 17.30 h · [Aula gran de l’Escola d’Adults] · TALLER DE DIBUIX DE CÒMIC 
I MANGA     
La Biblioteca d’Arbúcies organitza la 1a Expocòmic del 24 de maig al 10 de juny. 
Es tracta d’una exposició de còmics per a infants i per a adults cedida pel Servei 
de Biblioteques de la Diputació de Girona. També inclou exposició de personatges 
de còmic de mida real. En aquest marc, el divendres 10 de juny s’ofereix un taller 
per aprendre a dibuixar còmic i manga a càrrec de l’especialista Emma Pumarola. 
Inscripció prèvia a La Biblioteca. 

A les 18.45 h · [Escola de Música] · AUDICIÓ DE GUITARRA      
Audició del grup de guitarra dels alumnes de l’Escola de Música. 
Organitza: Escola de Música 

A les 21.30 h · [Can Cassó] · CINEMA A LA FRESCA      
Projecció de la pel·lícula Encanto. 
Organitza: Ple Infantil

11 DE JUNY · DIBUIX DE LES CATIFES DE FLORS NATURALS
12 DE JUNY · CONCURS DE CATIFES DE FLORS NATURALS   
16 DE JUNY · BOTIFARRADA POPULAR I PASSADA DE LA PLAÇA 
17 DE JUNY · ENRAMADA DE LA PLAÇA I PASSADA DEL CASTELL 
18 DE JUNY · ENRAMADA DEL CASTELL
19 DE JUNY · PASSADA DEL SORRALL
20 DE JUNY · ENRAMADA DEL SORRALL I PASSADA DE MAGNES
21 DE JUNY · ENRAMADA DE MAGNES I PÀSSADA DE LA CARRETERA
22 DE JUNY · ENRAMADA DE LA CARRETERA I FI DE FESTA

Trobareu tota la programació i la informació dels actes al llibret d’Enramades i al web 
www.visitarbucies.com

Catifes i Enramades 2022

dilluns 20 A partir de les 16.45 h · [Llar de Jubilats, carrer Sorrall, 9] · AUDICIONS ESCOLA 
DE MÚSICA     
- A les 16.45 h, audició de guitarres
- A les 18 h, audició coral  Clau de Sol (de 3r a 6è)
- A les 19 h, audició de pianos
Organitza: Escola de Música 

diumenge 19 De 9 a 13 h · [Llar de Jubilats, carrer Estenedor, 44] · TROBADA PLAQUES DE 
CAVA     
Trobada i intercanvi de plaques de cava Enramades 2022. Hi haurà servei de bar. 

PAGAMENT D’IMPOSTOS DE L’1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL 
Durant el període de recaptació d’impostos que va des de l’1 de juny al 31 de juliol, les persones que només han 
de pagar el rebut, poden passar per l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) els dimarts i divendres de 9 del matí a 
2 de la tarda. Per altra banda, si s’han de fer tràmits, caldrà fer-los directament a l’oficina del Consell Comarcal 
(plaça 1 d’octubre). 
* Donat que els divendres 17 i 24 de juny són festius, l’oficina del Consell Comarcal romandrà oberta els dijous 
16 i 23 de juny, així com es podrà fer el pagament d’impostos a l’OAC aquests mateixos dies.

ARBÚCIES, JARDÍ DEL MONTSENY - PREMI ALS BALCONS, FINESTRES I JARDINS AMB PLANTES I 
FLORS
Guarnim amb plantes i flors els balcons, finestres i façanes. Per participar serà imprescindible que sigui vis-
ible des del carrer. Seran premiades 4 cases amb un premi floral cadascuna que un jurat prèviament haurà 
valorat. Factors que es tindran en compte: exuberància, varietat, bellesa, cura... Es valoraran les llars que 
habitualment no hagin estat guarnides. L’entrega de premis serà el dimecres 22 de juny, a la festa de final de 
les Enramades. Per fer les inscripcions podeu anar al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella o bé trucar-hi 
(972 860 908), fins al diumenge 12 de juny. Organitza: Regadora Florida.

CONVOCATÒRIA BO JOVE 2022
El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el dimecres 8 de juny de 2022 a les 9 del matí i finalitza el diven-
dres 17 de juny de 2022 a les 5 de la tarda. Les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre cor-
responent, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. Trobareu 
tota la informació, els documents que es requereixen i l’enllaç per fer la sol·licitud a www.arbucies.cat/habitatge.

CAMPANYA ESTERILITZACIÓ DE GATS
Des de l’Ajuntament, i conjuntament amb el centre veterinari Eriçó Blau de Sant Hilari, s’impulsa una cam-
panya d’esterilització durant els mesos de maig i juny a preus reduïts: 55 euros per gat, 100 euros per gata 
i 30 euros el microxip. Si esteu interessats/des en beneficiar-vos de la campanya d’esterilització, cal que us 
inscriviu a l’OAC de l’Ajunta- ment d’Arbúcies o al correu electrònic salut@ajarbucies.cat indicant: persona 
de contacte, telèfon o correu electrònic i nombre de femelles o mascles per esterilitzar per poder coordinar la 
intervenció amb el centre veterinari.

informació municipal

dimecres 22 A les 18 h · [Llar de Jubilats, carrer Sorrall, 9] · AUDICIÓ DE GUITARRA I CORAL    
- A les 18 h, audició coral (1r i 2n) 
- A les 19 h, audició de bateria
Organitza: Escola de Música 

dimarts 21 A les 18 h · [Llar de Jubilats, carrer Sorrall, 9] · AUDICIÓ DE VIOLÍ    
Audició de violins dels alumnes de l’Escola de Música. 
Organitza: Escola de Música 


