
AGENDA del dimarts 26 d’octubre
 al dimarts 23 de novembre de 2021

Els bolets i les castanyes i el so de 
flabiols s’uniran el cap de setmana 
del 6 i 7 de novembre a Arbúcies 
en el marc de la Fira de Tardor i la 
37a Festa del Flabiol. 

Una festa en la qual els productes 
de temporada del Montseny seran 
els protagonistes, així com també 
la tradició i la cultura popular de la 
mà del món flabiolístic. 

Un cap de setmana de molta ac-
tivitat a la vila, en què es podrà 
passejar pel mercat d’artesania de 
productes del Montseny i de tardor, 

recordeu que...

La tardor al Montseny i els flabiols, protagonistes 
a Arbúcies el cap de setmana del 6 i 7 de novembre

La propera Agenda Municipal 
sortirà el dimarts 23 de novem-
bre.  Si teniu alguna informació 
per publicar-hi,  podeu enviar 
un correu a agenda@ajarbuc-
ies.cat.  Teniu temps fins al di-
mecres 17 de novembre.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 25 d’octubre a partir de 
les 9 h al diumenge 31 d’octubre 
fins a les 13.30 h. Diumenges i fes-
tius tarda, obert de 20.30 a 21 h. 
Farmàcia González-Huix (pl. Dr. 
Turon). Tel. 972 162 181.

Del dilluns 1 de novembre a partir 
de les 9 h al diumenge 7 de novem-
bre fins a les 13.30 h. Diumenges i 
festius, tarda obert de 20.30 a 21 
h. Farmàcia F. Xarles (C/ Campro-
don). Tel. 972 860 906.

Del dilluns 8 de novembre a par-
tir de les 9 h al diumenge 14 de 
novembre fins a les 13.30 h. Diu-
menges i festius tarda, obert de 
20.30 a 21 h. Farmàcia Abel Soria-
no Barrufet (C/ S. Folgueroles). Tel. 
972 860 444.

Del dilluns 15 de novembre a partir 
de les 9 h al diumenge 21 de novem-
bre 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 22 de novembre a par-
tir de les 9 h al diumenge 28 de 
novembre fins a les 13.30 h. Diu-
menges i festius, tarda obert de 
20.30 a 21 h. Farmàcia F. Xarles 
(C/ Camprodon). Tel. 972 860 906.

EXPOSICIONS OCTUBRE - NOVEMBRE 2021

DONES DEL MONTSENY. ESPAIS VISCUTS 

Del 16 d’octubre a l’1 de novembre

Exposició que pretén donar visibilitat al paper de les do-
nes en la societat tradicional, especialment a l’entorn dels 
masos, a partir d’imatges procedents del fons fotogràfics 
de l’arxiu i de la recerca en fons patrimonials; i generar 
coneixement des d’una perspectiva de gènere.

Exposició emmarcada en el Pla d’igualtat de gènere de la 
Reserva de la Biosfera del Montseny i dels ODS 2030.

ANGLADA - CAMARASA, ELS ANYS D’ARBÚCIES

Del 13 de novembre fins al 6 de gener de 2022

Exposició produïda pel Museu Etnològic del Montseny amb 
motiu del 150è aniversari del naixement d’Hermen Angla-
da-Camarasa (Barcelona, 1871 - Port de Pollença, 1959) 
La mostra pretén explicar la intensa activitat artística que 
va dur a terme entre 1888 i 1894 i visibilitzar els vincles 
afectius que l’artista va mantenir amb algunes personali-
tats al poble, com ara Víctor Balaguer. L’estada a Arbúcies 
va resultar clau per a aquest jove pintor que, pocs anys 
més tard, esdevindria un dels artistes internacionals més 
cotitzats del moment.

MEMGA, La Gabella

per la mostra d’oficis artesanals, 
per l’exposició de bolets, participar 
als diferents tallers organitzats, de-
gustar les castanyes del Montseny 
i ballar al so de les sardanes obli-
gades de flabiol el dissabte a la tar-
da a la plaça de la Vila o assistir al 
concert de música popular basca a 
la Llar de Jubilats. 

A més, el diumenge al matí hi haurà 
animació de la fira amb flabiols al 
carrer, el tastet de bolets de tardor, 
la cercavila i la ja tradicional roda 
de flabiols i peça conjunta a la 
plaça de la Vila. 

Per altra banda, el dissabte tindrà 
lloc la inauguració de les noves 
sales expositives del Museu Et-
nològic del Montseny, que coin-
cidirà amb una jornada de portes 
obertes. I, diumenge, s’oferirà una 
ruta patrimonial, que permetrà visi- 
tar el Museu, la Farga del Roquer 
i el Jardí Dendrològic del Roquer 
per un preu de 4 euros.

La informació d’aquestes activitats, 
com de tota la resta que s’han or-
ganitzat, la trobareu a l’interior de 
l’Agenda i a www.visitarbucies.
com. 

CONCURS DE RECEPTES DE LA BIOSFERA
5a edició del concurs de receptes tradicionals cuinades amb 
ingredients de la Reserva de la Biosfera del Montseny 2021. Si 
resideixes dins d’aquest territori, pots participar-hi presentant 
un vídeo amb la preparació de la teva recepta, que concur-
sarà per a ser escollida entre les millors de les categories:
Primer plat / Segon plat / Postres / Beguda
Els millors vídeos també seran premiats. Fes-nos arribar la 
teva proposta abans del 30 de novembre.
Més informació, calendari i bases del concurs a www.arbuc-
ies.cat, al correu p.montseny.rbiosfera@diba.cat o al telèfon 
938 475 102. 

EXPOSICIÓ DE BOLETS DE LA FIRA DE TARDOR DEL 
MONTSENY 
Dissabte 6 de novembre a partir de les 8 del matí, porta una 
mostra de bolets a l’arbre de la plaça de la Vila i col·labora 
amb l’exposició de bolets! T’hi esperem!

informació municipal



- Visita podologia: 8 i 22 de novembre. Cal demanar hora a secretaria. 
- Visita auditiva: 26 de novembre. Cal demanar hora a secretaria. 
- Sortida al teatre Victòria a veure el musical Billy Eliot, el divendres 5 de novembre.  Sortida a les 3 tarda de la 
parada de bus.
- Han començat els cursets d’informàtica presencials. Estigueu alerta.
- Divendres 12 novembre berenar de castanyada al bar de la Llar. Com altres anys, gaudirem de l’actuació 
musical del grup Calidea a les 5 de la tarda. Tiquets a secretaria a partir del dia 2 de novembre. 
- Tornem a activar les labors i la pintura, seran el dimecres 3 i el dijous 4 de novembre. Animeu-vos a participar-hi! 
- Agrairíem que si heu canviat de telèfon, domicili o correu ens ho notifiqueu per tal de tenir les vostres dades 
correctes.            

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

divendres 29

serveis, entitats i més informació

dissabte 13 A les 11 h · [Museu Etnològic del Montseny] · INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 
Inauguració de l’exposició Anglada - Camarasa, els anys d’Arbúcies. Dins dels actes 
de celebració del 150è aniversari del naixement d’Hermen Anglada-Camarasa, el 
MEMGA acull aquesta tardor una exposició temporal sobre aquest artista català que, 
a finals del segle XIX, va realitzar diferents estades a Arbúcies.  (Més informació a la 
contraportada de l’Agenda).
Organitza: Museu Etnològic del Montseny 

DURANT ELS DOS DIES DE LA FIRA 
· Mercat d’artesania de productes del Montseny i de productes de tardor
· Mostra d’oficis artesanals
· Exposició de bolets del Montseny
· Tallers de pintar cares, manualitats amb llana (org. Niu de llum)
· Mostra de terrissa
· Mostra i taller de pirogravat en fusta 
· Passejades amb ponis 
· Exposició d’animals i bosc del Montseny 
· Botiga productes del Montseny Quilòmetre Zero
· Jocs gegants de fusta
· Exposició Dones del Montseny. Espais viscuts

A les 18 h · [Llar de Jubilats] · CONCERT ORQUESTRA JOVE DE LA SELVA
Concert amb la secció de vent de l’Orquestra Jove de la Selva. 
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies

diumenge 21

6 i 7 de novembre - Fira de Tardor i 37a Festa del Flabiol

RECOLLIDA DE TAPS SOLIDARIS
Ajuda’ns a lluitar contra la fibrosi quística. Recollida de taps al CAP i a Congelats i Celler Míriam. Gràcies per la 
vostra col·laboració.     
    
CAMPANYA JOGUINA EDUCATIVA DE CREU ROJA 
Un any més s’inicia la campanya de la joguina educativa de Creu Roja, per això us convidem a participar-hi fent 
la vostra donació de joguina nova, no bèl·lica i no sexista. També podeu col·laborar fent una aportació econòmica 
per la compra de joguines. Podeu fer les vostres aportacions a l’oficina de Creu Roja Arbúcies, al carrer Campro-
don núm. 9, o a través del compte corrent ES12 0049 1401 1120 1003 4092. Us agraïm la vostra col·laboració.

DISSABTE 6 DE NOVEMBRE 
· Durant tot el dia: Castanyada popular, a càrrec dels alumnes de 6è de les escoles Vedruna i Carulla
· De 10 a 14 h i de 16 a 19 h: Jornada de portes obertes al MEMGA 
· A les 11 h: Inauguració de les noves sales de l’exposició permanent
· De 10 a 12 h:  Ràdio Arbúcies en directe. Entrevista especial amb el fanzín Esclatafang i els autors 
de la guia Montseny, bolets en ruta
· De 10 a 13 h i de 15.30 a 17.30 h: XXII Col·loquis del flabiol
· De 16 a 19 h: Fes el teu cistell (per a nens majors de 8 anys  - inscripció prèvia a La Gabella)
· A les 16.30 h: NaturalMENT - Mandales amb llavors i elements naturals (inscripció prèvia a La Gabella)
· A les 17.30 h: Sardanes obligades de flabiol, a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell (amb 6 flabiolaires)
· A les 19 h: Cloenda de la castanyada al so dels flabiols
· A les 21.30 h: Música popular basca a càrrec d’Araiako Albokariak
· A les 22.30 h: Flabiols al bar

DIUMENGE 7 DE NOVEMBRE 
· De 8 a 14 h: Mercat setmanal
· De 10 a 14 h: Fira de lutiers i productes flabiolístics 
· A les 11 h: Plantada de gegants
· D’11 a 13 h:  Animació de la fira amb flabiols al carrer 
· D’11 a 14 h: Tastet de bolets de tardor
· A les 12 h: Cercavila amb els gegants d’Arbúcies i el capgròs d’en Quirze Perich
· A les 13 h: Peça conjunta i roda de flabiols
· A les 16.30 h: Gran concert de flabiols

novembre

octubre

A les 19.30 h · [La Gabella] · PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació del llibre 101 anècdotes del Montseny, a càrrec del seu autor Andreu 
Pujol Mas. 
Organitza: Museu Etnològic del Montseny - Ajuntament d’Arbúcies

divendres 5

dijous 11 A les 17.30 h · [Sala d’actes de la Llar de Jubilats] · SESSIÓ DE CONTES  
Contes de tardor amb la cia. Borinot groc. 
Organitza: Biblioteca Municipal

A les 19 h · [La Gabella] · PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació del llibre Arbúcies (Col·lecció Quaderns de la Revista de Girona), a càr-
rec del seu autor Jordi Pujadas Ribalta.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies, Diputació de Girona i Fundació “la Caixa”

dissabte 20

A les 12.15 h · [Jardí Dendrològic del Roquer] · CONCERT - VERMUT
En el marc de l’exposició Anglada - Camarasa, els anys d’Arbúcies i dins l’XI Circuit de 
Lied al Montseny, concert - vermut en homenatge al pintor Hermen Anglada - Camaras-
sa, que tanta vinculació va tenir amb la vila d’Arbúcies. El concert, sota el títol, Camarasa 
era el seu nom, anirà a càrrec de la soprano Mireia Tarragó i l’arpista Esther Pinyol i comp-
tarà amb la participació de la coral de l’Aula Musical de l’Escola de Música. 
Preu d’entrada 5 euros. Properament es posaran a la venda les entrades per Codetickets 
i a La Gabella. 
Organitza: Regidoria de Cultura, Museu Etnològic del Montseny i Fàbrica de Lied 

A les 12 h · [La Gabella] · PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació del llibre Cabells de gebre: Per bruixa i metzinera, a càrrec de la seva autora 
Teresa Sagrera Bassa. Novel·la centrada amb la figura dels vescomtes de Cabrera i del 
castell de Montsoriu.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny


