informació municipal
CRIDA DE MONITORS PER AL PARC DE NADAL
Tots els interessats (majors de 16 anys) podeu enviar el
vostre currículum al correu joventut@ajarbucies.cat.
- Es valorarà tenir el carnet de monitor.
- Experiència prèvia en el sector del lleure.
- Es valoraran altres títols acadèmics relacionats.
AJUTS PER RETIRAR URALITA I RESIDUS QUE CONTENEN AMIANT
La Generalitat de Catalunya ha convocat una línia d’ajuts per
retirar amiant dels edificis. S’hi podran acollir els propietaris de
béns immobles que continguin elements d’amiant procedents
de la construcció, ja siguin persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, i comunitats de veïns. Es poden sol·licitar fins al 31 de desembre de 2021. La sol·licitud cal fer-la per
internet. Més informació a www.arbucies.cat.
CRIDA DE VOLUNTARIS PER AJUDAR LES COLÒNIES
DE GATS
La presència de gats al carrer és habitual a tots els municipis
i el nostre no n’és una excepció. L’Ajuntament, com a responsable dels animals perduts i abandonats i dels animals ensalvatgits, coordina la gestió i control de les colònies de gats amb
la col·laboració de persones voluntàries.
T’agraden els gats? Vols ser voluntari/a per alimentar i cuidar
els gats de les colònies d’Arbúcies? Les persones interessades ho poden fer en diferents modalitats:
- Invertir el seu temps per anar a les colònies a cuidar i a alimentar als membres de la colònia.
- Fer donacions de menjar per gat.
- Oferir transport a les persones voluntàries que no en tenen
per anar a les colònies o per portar als gats al veterinari de
referència.
- Fer de família d’acollida d’algun gat que esperi la seva adopció definitiva.
- Altres tipus d’ajuda a concretar.
Tothom qui hi estigui interessat o vulgui rebre més informació,
es pot posar en contacte amb salutpublica@ajarbucies.cat

MEMGA, La Gabella
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 Anglada-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 personalitats 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.

recordeu que...
La propera Agenda Municipal sortirà el dijous 16 de desembre. Si
teniu alguna informació per publicar-hi, podeu enviar un correu
a agenda@ajarbucies.cat. Teniu
temps fins al divendres 10 de desembre.

AGENDA

del dimarts 23 de novembre
al dijious 16 de desembre de 2021

Arriba la màgia del Nadal amb la Fira del Tió

Farmàcia de guàrdia
Del dilluns 22 de novembre a partir de les 9 h al diumenge 28 de
novembre 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.
Del dilluns 29 de novembre a partir
de les 9 h al diumenge 5 de desembre 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.
Dilluns 6 de desembre, festiu, obert
de les 9 h a les 13.30 h i de 20.30 a
21 h. Farmàcia F. Xarles (C/ Camprodon). Tel. 972 860 906.
Del dimarts 7 de desembre a partir
de les 9 h al diumenge 12 de desembre 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.
Dimecres 8 de desembre, festiu,
obert de les 9 h a les 13.30 h i de
20.30 a 21 h. Farmàcia GonzálezHuix (pl. Dr. Turon). Tel. 972 162
181.
Del dilluns 13 de desembre a partir de les 9 h al diumenge 19 de
desembre 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.

Les festes de Nadal s’acosten i
l’esperit nadalenc arribarà a Arbúcies el cap de setmana del 4 i
5 de desembre amb la Fira del Tió
i l’espectacle d’encesa dels llums
de Nadal.

d’artesans i d’articles nadalencs;
assistir a la visita de l’Oncle Buscall, el mestre tioner que explicarà
com cal tenir cura del tió o visitar el
jardí màgic de tions a la plaça de
la Vila.

Un cap de setmana perquè els
nens i les nenes siguin els protagonistes de la festa amb les diverses activitats i tallers que s’han organitzat en relació amb el tió i a la
decoració nadalenca.

Dissabte a la tarda tindrà lloc l’espectacle d’encesa de llums de Nadal a la plaça de la Vila, que enguany
comptarà amb la participació dels
regidors i regidors del Ple dels Infants i de Jordi Ferragut, Pep Obiols i Neus Rubio. En acabar, tots els
nens i les nenes podran fer cagar el
tió gegant.

Durant els dos dies de la fira podreu fer la ruta del tió i buscar els 9
tions amagats pel poble; passejar
pel mercat de Nadal amb parades

Amb motiu de les festes de Nadal,

el Cor Lutiana pujarà a l’escenari
per oferir Acròstic, un concert de
Nadal. Un concert teatrealitzat que
ens portarà a un viatge fins a l’esperit de Nadal.
A banda de totes les activitats de
caire nadalenc, durant els dos dies
de la fira també podreu participar
al tast d’oli d’OVA (Oli de Varitetats
Antigues) o visitar el Molí Salar
d’Arbúcies.
Us hi esperem el 4 i 5 de desembre
per viure la màgia del Nadal!
Trobareu el programa amb totes les
activitats a l’interior de l’Agenda.

desembre

novembre
dissabte 27

dimarts 30

A les 12 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació del llibre Víctimes en so de pau, d’Àlex Romaguera. Acompanyaran a l’autor
Merçona Puig Antich i Rosa Lluch. L’acte estarà presentat per Jordi Romero, dinamitzador
cultural.
Organitza: Entesa per Arbúcies
A les 20.30 h · [Biblioteca Municipal] · CLUB DE LECTURA
Comentarem el llibre Si aquest carrer fos meu, d’Stefanie Kremser.
Organitza: Biblioteca Municipal

4 i 5 de desembre - Fira del Tió
DIVENDRES 3 DE DESEMBRE
· A les 18 h: Presentació de llibre, a càrrec de Rafael De Egara i tastet de música medicinal per endinsar-nos a
la màgia del Nadal, a l’Hotel Montsoliu. A càrrec de l’associació Espai Mantram.
DURANT ELS DOS DIES DE LA FIRA
· Mercat de Nadal: parades d’artesans i d’articles de regal nadalencs
· Taller Vine a fer el teu tió! El mestre tioner t’ensenyarà com fer un tió de Nadal. Inscripció prèvia a La Gabella
i al mateix dia al punt d’informació. Preu 3€ (material inclòs)
· Taller de feltre i de pintar cares, a càrrec de Niu de llum
· El jardí màgic dels Tions, a càrrec de l’Avi Peric Tions
· Circuit de vehicles elèctrics. Fes el circuit amb el vehicle que més t’agradi!
· Concurs d’aparadors de Nadal, als comerços associats d’Arbúcies, a càrrec de l’Associació de Comerç
d’Arbúcies
· Troba el tió al Montseny: Troba el teu tió de Nadal al Parc Natural del Montseny, des d’ @els.tions ho tenen tot
preparat perquè gaudiu al màxim d’aquesta experiència en família. Tota la informació a: tiodenadal20@gmail.
com, www.elstions.com
· Ruta del tió: Busca els 9 tions amagats a diferents indrets de la vila d’Arbúcies.
· Visita el Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (matí, de 10.30 a 14 h i tarda, de 16 a 20 h)
DISSABTE 4 DE DESEMBRE
· Durant tot el dia: Taller Personalitza el teu bastó per fer cagar el tió, a càrrec dels alumnes de 6è de l’Escola
Vedruna
· Durant tot el dia: Taller Endolceix-te amb el Nadal, a càrrec de @mdexocolata
· De les 11 a les 14 h: Taller Manualitats i decoracions de Nadal, cal inscriure’s prèviament al punt d’informació.
Inscripció prèvia a La Gabella. Preu 1€ (material inclòs)
· De les 11 a les 14 h: Tastet d’OVA Arbúcies 2021, Oli de Varietats Antigues, Molí Salar d’Arbúcies
· A les 12 h: Actuació de la coral Clau de Sol de l’Aula Musical d’Arbúcies
· A partir de les 16 h: Xocolata desfeta amb melindros, a càrrec dels alumnes de 4t d’ESO
· A partir de les 16 h: Vine a jugar al Joc de la Laura amb l’Associació de Comerç d’Arbúcies
· A partir de les 17 h : Fes-te un foto amb la Grossa de Cap d’Any
· A les 5 de la tarda: Visita de l’Oncle Buscall, el mestre tioner ens explicarà com tenir cura del tió d’una manera
saludable i ens cantarà la cançó del tió
· A les 17.30 h: Espectacle d’encesa dels llums de Nadal, a càrrec de Jordi Ferragut, Neus Rubio, Pep Obiols
i el Ple dels Infants
· A les 17.45 h: Vine a fer cagar el tió gegant! Els nois i les noies de Diverfesta ens han portat un tió gegant per
a tots els nens i nenes! El Ple dels Infants repartirà coca de xocolata a tots els participants
· A les 19.30 h: Acròstic, concert de nadal, a càrrec del Cor de Veus Blanques Lutiana, a les Naus Ayats. Preu
entrada: 7€
DIUMENGE 5 DE DESEMBRE
· De 8 a 14 h: Mercat setmanal
· Hores concertades: Visita i tast al Molí Salar d’Arbúcies, cal inscriure’s prèviament a La Gabella
· De les 11 a les 14 h: Taller Manualitats i decoracions de Nadal, cal inscriure’s prèviament al punt d’informació.
Inscripció prèvia a La Gabella. Preu 1€ (material inclòs)
· De les 11 a les 14 h: Tastet d’OVA Arbúcies 2021, Oli de Varietats Antigues, Molí Salar d’Arbúcies
· A les 12 h: Espectacle Karoli l’home roda. El Professor Karoli es desplaça amb una sola roda amb motor.
· A les 16 h: Visita de l’Oncle Buscall, el mestre tioner ens explicarà com tenir cura del tió d’una manera saludable i ens cantarà la cançó del tió.

dijous 9

divendres 10

A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ AGENDA LLATINOAMERICANA
Vigília del 73è aniversari de la Declaració dels Drets Humans, presentació de l’Agenda Llatinoamericana Mundial Organització popular: Esperança i acció transformadora. Agenda Llatinoamericana mundial 2022. Lectura de poemes i xerrada L’economia del bé comú (EBC), una
economia amb futur, a càrrec de Josep Maria Carbó, filòsof d’ EBC-Girona.
Organitza: Comissió Agenda Llatinoamericana, Soarpal, EBC-Girona amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Arbúcies
A les 20 h · [Museu Etnològic del Montseny] · XERRADA I PRESENTACIÓ DE LLIBRES
Xerrada i presentació del llibres L’últim cooperant i En primera línia continua, una pandèmia entre
epidemies, del pediatra Dr. Iñaki Alegria de l’ONG Alegria sense fronteres.
Organitza: Associació Bantandicori

dissabte 18

A les 18 h · [Teatre de les Naus Ayats] · FESTIVALET DE NADAL
Festivalet de Nadal, a càrrec de l’Escola de Dansa d’Arbúcies.
Organitza: Escola de Dansa d’Arbúcies

diumenge 19

A les 17 h · [Església Parroquial] · CONCERT CORAL DE NADAL
Tradicional concert de Nadal, a càrrec de les corals del poble.
A les 19.30 h · [Teatre de l’IES Montsoriu] · TEATRE SOLIDARI PER LA MARATÓ DE TV3
Representació de l’obra de teatre Terapèutic, del grup de Teatre Centre Arbucies- Teatre St. Hilari,
en benefici de la Marató de TV3.
Organitza: WC Teatre

serveis, entitats i més informació
VINE I APRÈN CATALÀ!
Cursos de català PRESENCIALS de nivell Bàsic 1 i Bàsic 2.
• Inscripcions: dies 17, 20 i 21 de desembre
• Inici dels cursos: 10 i 11 de gener
Us podeu inscriure al Bàsic 1 i Bàsic 2 i a cursos d’altres nivells i modalitats (virtuals i 100 % en línia) a través del web del
CPNL (www.cpnl.cat/inscripcions/) i a l’Oficina de Català d’Arbúcies: C. del Pont, 2, 1r pis. Tel. 972 96 91 91, a/e: arbucies@
cpnl.cat i web: cpnl.cat/arbucies
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 deixar les joguines en els següents punts de recollida: Oficina Creu Roja Arbúcies (c/ Camprodon,9),
Tabacs EXMAR (c/ Major, 3), L’Estanc (c/ Camprodon nº31) JEIMAR (c/ Camprodon, 24) i Escola Vedruna. També podeu
col·laborar fent una aportació econòmica per la compra de joguines. Podeu fer els vostres donatius a l’oficina de Creu Roja
Arbúcies o a través del compte corrent ES12 0049 1401 1120 1003 4092. Us agraïm la vostra col·laboració.
DANSA i MOVIMENT SALUDABLE - ASSOCIACIÓ MOUENARTS
Mai és tard si la dansa és bona. DANSAmoS: Dilluns 29 de novembre i 13 desembre, d’11 a 12.15 h. Sessions obertes a
persones amb o sense experiència prèvia. Vine i prova una sessió, sense més compromís, només gaudeix de l’experiència.
A Can Pons. Més informació al WhatsApp 616 704 834. Hi col·labora: Ajuntament d’Arbúcies.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES
- Visita podologia: 13 i 20 de desembre. Cal demanar hora a secretaria.
- Visita auditiva: 26 de novembre. Cal demanar hora a secretaria.
- Sortida de prenadal a Horta de Sant Joan dos dies. Inscripcions del 22 novembre al 2 desembre.
- Representació d’Els Pastorets a la Llar els dies 26 desembre i 2 gener a les 18 h. Localitats a la venda del 29 novembre
fins al 17 desembre a secretaria.
- Tots el socis poden passar a recollir la felicitació de Nadal juntament amb un número pel sorteig dels lots, com cada any.
- Sortida al teatre Poliorama dissabte 15 gener de 2022 a veure l’obra T’estimo si he begut. Interessats podeu passar per
secretaria de l’1 al 24 de desembre.

