informació municipal
ESPLAI D’ESTIU DEL 29 D’AGOST AL 2 DE SETEMBRE
Un cop acabades les vacances, l’Esplai Municipal torna a engegar motors per oferir un espai de lleure i joc per als infants del 29
d’agost al 2 de setembre. Tots aquells nens i nenes que hagin o
no participat a l’esplai durant el mes de juliol i que vulguin participar
a l’esplai de setembre s’hi poden apuntar d’ara fins al 22 d’agost.
Cal omplir la fitxa d’inscripció (la trobareu a www.arbucies.cat/joventut-esplai-destiu) i portar una còpia de la targeta sanitària i fer
el pagament corresponent. En cas d’haver vingut durant el juliol
cal fer l’ampliació anant a l’Ajuntament i fent el pagament corresponent.
SERVEI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I CADASTRAL
A partir d’aquest mes de juliol, el Servei d’Atenció Telefònica de
Gestió Tributària i Cadastral també atén a les tardes de les 16 a les
18.30 h. Recordem que l’horari del Servei és de 9 del matí a 14 h
i de 16 a 18.30 de la tarda. El telèfon és el 972 840 178.
VINE I APRÈN CATALÀ! Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL)
Cursos PRESENCIALS de nivell Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3 a l’Oficina de Català d’Arbúcies:
• Inscripcions: 12 i 13 de setembre (alumnes antics) i 14, 15 i 16
de setembre (alumnes nous)
A l’Oficina de Català o a https://inscripcions.cpnl.cat/
Cursos de tots els nivells i modalitats (virtuals i 100 % en línia) a
tot el CPNL:
• Prepara’t: Del 5 al 9 de setembre: acredita el teu nivell amb un
certificat o fes una prova de col·locació a https://www.cpnl.cat/
inscripcions/prova/
• Inscriu-te a un curs: 12 i 13 de setembre (alumnes antics) i 14,
15 i 16 de setembre (alumnes nous) a https://inscripcions.cpnl.
cat/.
Més informació 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: www.cpnl.
cat/arbucies i al web: cpnl.cat.

MEMGA, La Gabella

recordeu que...
La propera Agenda Municipal sortirà el dimarts 6 de setembre. Si
teniu alguna informació per publicar-hi, podeu enviar un correu
a agenda@ajarbucies.cat. Teniu
temps fins al dimecres 31 d’agost.

Del 29 de juliol a l’1 d’agost, Arbúcies celebra
la Festa Major

Farmàcia de guàrdia
Del dilluns 25 de juliol a partir de les
9 h al diumenge 31 de juliol 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 1 d’agost a partir de les
9 h al diumenge 7 d’agost 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 8 d’agost a partir de les 9
h al diumenge 14 d’agost 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 15 d’agost a partir de les
9 h al diumenge 21 d’agost 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.

ART X ARBÚCIES

Del dilluns 22 d’agost a partir de les
9 h al diumenge 28 d’agost 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.

Exposició col·lectiva d’una vintena d’artistes arbuciencs
que mostren la seva obra més recent. Aquesta exposició,
que es realitza cada any per aquestes dates, és una oportunitat per gaudir de la diversitat creativa d’aquest col·lectiu
important d’artistes locals.

Del dilluns 29 d’agost a partir de
les 9 h al diumenge 4 de setembre
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 26 de juliol a l’11 de setembre 2022

AGENDA

del dimarts 26 de juliol
al dimarts 6 de setembre de 2022

Aquest divendres 29 de juliol engegarà un any més la Festa Major d’Arbúcies, s’allargarà fins al dilluns 1
d’agost i ho farà amb tots els imprescindibles de la celebració: el campionat de botifarra, el pregó, les barraques, la festa de l’escuma, el gran
concert de Festa Major, els balls de
nit... Tots els elements perquè els arbuciencs i arbucienques trobin el seu
espai per poder-la celebrar.
Els actes començaran el divendres
29 al matí amb el tradicional torneig
de petanca, que enguany tindrà lloc a
la nova Llar de Jubilats, al carrer Estenedor, 44. Aquest any també s’han
pogut recuperar les actuacions a la
Casa de Repòs, que seran a les 4
de la tarda. A la mateixa hora, però
a la nova Llar de Jubilats, campionat
de botifarra. Les activitats seguiran a
2/4 de 7 de la tarda amb la IX Trobada de Corals amb la participació de
la Coral Can Blat, de Sant Hilari Sacalm; de la Coral Tot Cor, de Lloret de
Mar; de la Coral Rosó, d’Osor; de la
Coral de l’Esplai de la Caixa, de Caldes de Malavella, i de la Coral Veus
Solidàries, d’Arbúcies.
L’acte inaugural de la Festa Major, el
pregó, enguany anirà a càrrec de l’Associació de Geganters i Grallers d’Ar-

búcies, i també hi actuaran alumnes
de l’Escola de Música, de l’Escola
de Dansa d’Arbúcies, del Club Patí
Arbúcies i dels grups de funky de la
Regidoria d’Activitat Física i Esports.
I, a 2/4 d’11 del vespre, a la zona de
barraques concerts amb Afterglow,
La Loca Histeria i dj Weah.
Dissabte 30 de juliol, les activitats
començaran amb la sessió d’anellament d’ocells al Prat Rodó a partir de
2/4 de 10 del matí; la festa de l’escuma a la plaça de la Vila a 2/4 de 12;
la inauguració de l’exposició Art X Arbúcies, a 2/4 d’1 al Museu Etnològic
del Montseny; i el dinar de colles joves
a les 2 de la tarda a Can Cassó.
A la tarda seguiran amb la plantada
de gegants a 2/4 de 6 a la plaça de
la Vila i, a les 6 a la mateixa plaça,
espectacle infantil amb Tonietti trio,
tren de cançons. A l’acabar, cercavila gegantera. Mentrestant, hi haurà
el correbars organitzat des de Festes
Joves. Al vespre, a partir de 2/4 d’11
a la zona de barraques, concerts amb
les actucions de Gwrando NP, Banda
Biruji i Dj Ciskela. I, a partir de les 11
a Can Cassó, ball de nit amb Xarop
de nit.
El diumenge 31, a les 10 del matí hi

haurà la passejada guiada Itinerari
Rusiñol. Inscripcions i informació a
La Gabella. (Tel. 972 86 09 08). I, a
les 12 del migdia, a la placeta dels
Bosquerols, Contes de Festa Major.
Els actes seguiran a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila amb el Bingo de Festes Joves i la festa Holi a la
zona esportiva de Can Pons. A les 7
de la tarda també hi haurà dues activitats: el gran concert de Festa Major amb l’Orquestra Metropol a Can
Cassó, i una passejada guiada per
la riera d’Arbúcies que acabarà amb
la representació de la Llegenda de la
dona d’aigua a càrrec d’H6 teatre. Al
vespre, a partir de les 10, ball de Festa Major amb la Metropol a Can Cassó
i, a 2/4 d’11 del vespre a la zona de
barraques, concerts amb Molotov
Band, La Tropical i Savage dj.
Finalment, l’últim dia de la Festa Major, el dilluns 1 d’agost, tornarem a
tenir la festa aquàtica a les piscines
municipals, de 2/4 d’11 del matí a 2/4
de 2 del migdia. A la tarda, a les 6
al Prat Rodó, tornaboda i audició de
sardanes amb la Cobla L’Arbucienca
i, a 2/4 de 7 a la plaça de la Vila, espectacle familiar Els superherois. Per
acabar, a 2/4 d’11 del vespre, teatre
de Festa Major amb Una nit amb el
Mag Lari.

juliol
divendres 29

Centre de formació d’adults
Tot el dia · [Diversos espais] · FESTA MAJOR D’ARBÚCIES 2022
Més informació a la portada de l’Agenda Municipal i al llibret de la Festa Major.

dissabte 30

Tot el dia · [Diversos espais] · FESTA MAJOR D’ARBÚCIES 2022
Més informació a la portada de l’Agenda Municipal i al llibret de la Festa Major.

diumenge 31

Tot el dia · [Diversos espais] · FESTA MAJOR D’ARBÚCIES 2022
Més informació a la portada de l’Agenda Municipal i al llibret de la Festa Major.
A les 12.30 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ
Inauguració de l’exposició temporal Art X Arbúcies, mostra col·lectiva d’una vintena
d’artistes arbuciencs i arbucienques.

agost
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diumenge 7

Tot el dia · [Diversos espais] · FESTA MAJOR D’ARBÚCIES 2022
Més informació a la portada de l’Agenda Municipal i al llibret de la Festa Major.
A les 19 h · [Prat Rodó] · CICLE DE MÚSICA NOTES D’AIGUA
Els músics internacionals participants al II Villa Margarita Music Fest s’ajun-ten per
oferir el concert final del festival, on sentirem música clàssica, moderna i jazz.
Organitza: Regidoria de Cultura

LLENGÜES
Alfabetització: Curs adreçat a persones nouvingudes que volen aprendre català mentre aprenen a
llegir i a escriure.
Llengua oral català: Aquest curs s’adreça a persones adultes no alfabetitzades o amb poc bagatge
acadèmic amb l’objectiu que puguin resoldre les necessitats bàsiques de la vida quotidiana en català.
Càpsules de català administratiu: En aquest curs aprendrem a: redactar una sol·licitud, una carta,
una resolució, un certificat, un recurs, una convocatòria de reunió, una acta d’una reunió, un informe,
utilitzar abreviacions, terminologia i fraseologia administratives.
Anglès bàsic: Curs d’introducció i iniciació a la llengua anglesa. Grups reduïts amb professora nativa.
Anglès nivell B1 (conversa en anglès): Curs dirigit a persones que necessiten millorar la seva expressió i comprensió orals, ampliar vocabulari i coneixements.
Anglès nivell B2 (conversa en anglès): Aquest curs té com a objectiu principal consolidar i posar en
pràctica les habilitats i competències comunicatives en llengüa anglesa, per tal d’expressar-nos-hi i
comprendre-la.
CURSOS REGLATS
PFI: Programa de formació integrada adreçat a joves de mínim 16 anys, que no disposen del graduat
en educació secundària obligatòria ni de l’accés a cicles formatius. L’objectiu del curs és donar eines i
orientacions per tal que els alumnes puguin obtenir la titulació i/o integrar-se en l’àmbit laboral. És, per
tant, un curs que combina la docència i l’acompanyament acurat de l’alumne.
Curs per a alumnes de l’IES Montsoriu: Curs de preparació Proves Accés Grau Mitjà.
INFORMÀTICA
Iniciació a la informàtica - nivell 1: Aprendrem les eines bàsiques de maneig de l’ordinador, per tal de
poder tenir les nocions principals del seu ús.
Internet i les seves eines: Descobrirem el món d’internet i les eines gratuïtes que ens ofereixen per
aprofitar-les per un ús personal: correu electrònic, agendes, compartició d’arxius al núvol, entre d’altres.
Dissenya la teva pàgina web: Aprendràs a crear un lloc web sense haver de programar utilitzant eines
més actuals i fàcils d’edició i creació de continguts web.
ALTRES CURSOS I TALLERS
Tall i confecció: Aprendràs a utilitzar la màquina de cosir, a fer arranjaments, a confeccionar vestits,
samarretes, faldilles... i es treballarà el patronatge.

setembre
diumenge 4

OFERTA FORMATIVA CURS 2022-2023

Tot el dia · [Veïnat de Lliors] · FESTA MAJOR DE LLIORS
En un format senzill, similar a l’original de la nostra festa, enguany volem continuar
oferint un punt de trobada a tots els que formeu part del veïnat i passar una tranquil·la diada, en família o amb els amics, a aquest paratge magnífic, dins el Parc
Natural del Montseny. Algunes activitats tradicionals hi seran presents: la missa,
confecció de catifa a càrrec de l’Associació de Catifaires d’Arbúcies i voluntaris,
vermut popular i rifa. Retornem, així, a la festa genuïna de 50 anys enrere. Si us ve
de gust ser-hi, us hi esperem!
Enguany:
- Algunes activitats tradicionals no es duran a terme per preservar la zona a causa
de les condicions climàtiques extremes que vivim.
- No oferirem servei de bar ni menú.
- Hi haurà algunes taules i cadires a disposar.
- Els jocs de tarda no estaran dirigits.
- És prohibit fer foc a tot el recinte.
- Cal respectar l’entorn, els materials i les prohibicions de pas per perill.
Organitza: Voluntaris Veïnat de Lliors i Ajuntament d’Arbúcies.

MATRÍCULES
Presencialment: Del 8 al 16 de setembre, matins de 9 a 13 h (de dilluns a divendres) a l’Ajuntament.
Telemàticament: Al web www.escolaadultsarbucies.cat.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES
- Visites podologia, dies 29 d’agost, 12 i 26 de setembre. Demaneu hora a secretaria i aboneu i recolliu el tiquet.
- Visites control oïda coclear divendres 30 de setembre. A l’agost no hi haurà visites.
- Estada de 6 dies a l’Ametlla de Mar del 2 al 7 d’octubre. Inscripcions el dilluns 25 de juliol, quota de 100 euros.
- Propers cursets d’informàtica: Videoconferències, els dilluns i dimecres del 3 al 24 d’octubre. La meva salut,
del 26 d’octubre al 7 de novembre. WhatsApp, els dimarts i dijous del 4 al 13 d’octubre. Compra per internet, del
18 al 27 d’octubre. Interessats, passeu per secretaria.
- 9a Trobada de corals de gent gran de la comarca de la Selva, divendres 29 juliol a 2/4 de 7 de la tarda a Can
Cassó.
- Campionat de petanca de Festa Major a la nova llar a partir de les 8 del matí el de divendres 29 juliol.
- Estem preparant la festa de les persones grans pel dissabte 22 d’octubre, tindrem en compte els anys de
Covid, o sigui, 2020-2021-2022.
- Al mes d’agost, vacances!

