
    AGENDA del dimarts 20 de setembre
al dimarts 4 d’octubre de 2022

recordeu que...

Cinc anys de l’1 d’Octubre

La propera Agenda Municipal sor-
tirà el dimarts 4 d’octubre.  Si teniu 
alguna informació per publicar-hi,  
podeu enviar un correu a agenda@
ajarbucies.cat.  Teniu temps fins al 
dimecres 28 de setembre.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 19 de setembre a partir 
de les 9 h al diumenge 25 de se-
tembre fins a les 13.30 h. Diumen- 
ges i festius, tarda obert de 20.30 
a 21 h. Farmàcia Abel Soriano Bar-
rufet (C/ S. Folgueroles). Tel. 972 
860 444.

Del dilluns 26 de setembre a partir 
de les 9 h al diumenge 2 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 3 d’octubre a partir de 
les 9 h al diumenge 9 d’octubre fins 
a les 13.30 h. Diumen- ges i festius, 
tarda obert de 20.30 a 21 h. Farmà-
cia F. Xarles (C/ Camprodon). Tel. 
972 860 906.

El mar no és tan lluny, quan es porta 
al cor. Certament, a Arbúcies no hi ha 
mar, però tots portem la nostra motxil-
la, i a la d’en Joan Mañé, el mar hi té 
un lloc destacat, d’aquí que les seves 
maquetes navals, traspuïn encara olor 
de sal. Amb aquesta exposició en Joan 
ens presenta la seva obra i ens expli-
carà tot el que vulguem saber sobre el 
mar i els vaixells.

El cap de setmana del 23, 24 i 25 de 
setembre i el cap de setmana del 30 de 
setembre i 1 i 2 d’octubre de 2022

MODELISME NAVAL

El dissabte 1 d’octubre es com-
memoraran els cinc anys de la ce- 
lebració del Referèndum. Una jor-
nada que ha passat a formar part 
de la nostra història col·lectiva. Una 
jornada de dignitat nacional i de re-
fermament en els valors de llibertat 
i justícia que la nació catalana ha 
estat defensant en el decurs de la 
seva història.

Per celebrar l’efemèride, s’han 
organtizat diferents actes pel 
mateix dissabte 1 d’octubre, que 
començaran a les 10 del matí a 
l’Ajuntament amb la recepció dels 
memebres d’Udalbitza en repre-
sentació dels observadors presents 
l’1O. A les 11, les activitats seguiran 
amb la prsentació del llibre de Toni 
Rico, Joan Fuster i el pensament 
nacional. I, a les 12 del migdia a la 
plaça de la Vila, lectura del manifest 
del Correllengua i, tot seguit, cer-
cavila amb la colla de Geganters i 
Grallers d’Arbúcies, que acabarà a 
l’avinguda dels Països Catalans a la 
1 amb la descoberta de les plaques 
“Municipi de la República catalana” 
i, a continuació, vermut popular al 
pati de l’escola Dr. Carulla i comiat a 
l’autocar organitzat pel Consell Lo-
cal per la República d’Arbúcies per 
anar a la manifestació convocada 
per la mateixa entitat a les 5 de la 
tarda a Barcelona. 

Els actes commemoratius de l’1O 
acabaran amb el Republikfest a 
partir de 2/4 de 12 de la nit a Can 
Cassó amb el concert de Buhos, DJ 
Pumocat i DJ Ciskela. Les entrades 
pel Republikfest ja estan a la venda 
a Codetickets i a La Gabella a un 
preu de 6 euros. 

Entitats

4a EDICIÓ DE LA SELVADANSA 
Del 12 de setembre a l’1 d’octubre, Arts del moviment i comunitat.  

- TASTAdansa, Moviment, natura i salut: Per a tota persona interessada. 
Dimecres 21, dilluns 26 i dimecres 28 de setembre a les 10 h al Prat 
Rodó. No cal inscripció prèvia. Accés gratuït.

- Taller Dona dansa, Fes la teva dansa! Dimarts 27 de setembre de 10 
a 12 h a la sala de corals de les Naus Ayats. Dirigit a dones que vulguin 
gaudir una bona estona amb bona música i bones coreografies. No cal 
inscripció prèvia. Accés gratuït. 

- Taller Fem una Córeo!, Dansa Contemporània i Composició Coreogrà-
fica. Del 19 al 30 de setembre (dilluns, dimecres i divendres a les 19 
h) a la sala de corals de les Naus Ayats. Dirigit a joves.  Mostra final al 
teatre de les Naus Ayats el dissabte 1 d’octubre. Inscripció prèvia per 
WhatsApp. Accés gratuït. 

- Taller Famílies en dansa: Diumenge 25 de setembre a les 11 h al Prat 
Rodó. Accés gratuït. 

- LAB-Taller Fem videodansa amb famílies. Moviment - Natura - Imatge - 
Famílies. Diumenge 25 de setembre de 12 a 16 h al Parc del Montseny. 
Col·laboració amb el projecte: 20€ per família (taller Famílies en dansa 
inclòs).

- LAB Laselvadansa a escena moviment, improvisació i composició ins-    
tantània. Divendres 30 de setembre i 1 d’octubre a les Naus Ayats. Diri-
git a professionals i aficionats amb interès per les arts del moviment i la 
música. Col·laboració segons  possibilitats (entre 20 i 50€).

- IV Mostra escènica Laselvadansa, Moviment, músicam composició 
instantània. Dissabte 1 d’octubre a les 19 h a les Naus Ayats. Espai 
escènic obert al públic. Accés gratuït. 

Més informació a www.mouenarts.com  i al WhatsApp 616 704 834.  
Projecte dissenyat i desenvolupat per Mouenarts_Moviment amb el 
suport de l’Ajuntament Arbúcies. 

MEMGA, La Gabella

Exposició que pretén donar visibilitat al pa-
per de les dones 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.

Fins al 6 de novembre de 2022

DONES DEL MONTSENY. ESPAIS VISCUTS



- Visites podologia, 26 de setembre i 10 i 24 d’octubre. Demaneu hora a secretaria i aboneu i recolliu el tiquet.
- Visites control oïda coclear divendres 30 de setembre. 
- Caminada a Amer el dijous 22 d’octubre.
- Propera sortida Sardinada a Llançà. Inscripcions a partir del dilluns 26 setembre.
- Propers cursets d’informàtica: Començarem a l’octubre si tot va com ha d’anar. Ja avisarem.
- Festa de les persones grans (85, 86 i 87 anys), el dissabte 22 d’octubre, al restaurant Grions. A les 12 h hi haurà l’acte 
social al teatre de Cal Xic. Interessats, passeu per secretaria o truqueu al tel.972 861 251.
- Començament d’activitats de pintura i labors a partir del dilluns 5 de setembre. Dies i horaris de costum.
- Jugadors de petanca: Dijous dia 29 setembre, berenar al bar de la Llar.
- Xerrades-berenar filosòfiques, al bar, els divendres a les 17 h. Interessats truqueu al sr. Miguel al tel. 600 606 374.

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

setembre

del 19 al 23 
de setembre

INAUGURACIÓ I PORTES OBERTES DEL NOU ESPAI CABRERA - MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY  

dissabte 24

Durant tot el dia · [Capella de la Pietat] · Aplec de la Capella 
- A les 11.45 h: Ofrena floral a la Verge de la Pietat dels infants i les famílies.
- A les 12 h: Espectacle infantil Aprenem cantant, amb els Atrapasomnis.  
- A les 16 h: Celebració comunitària d’unció dels malalts.
- A les 17 h: Audició de sardanes amb la Cobla L’Arbucienca. 
- A les 19 h: Rosari i visita. 
- A les 19.30 h: Missa anticipada.
Organitza: Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita Hi col·labora: Ajuntament d’Arbúcies 

diumenge 25

divendres 30
A les 17.30 h · [A l’Aula gran de l’Escola d’Adults] · CONTES MUSICATS I TALLER DE 
TITELLES    
La cia. La Sal d’Olot ens explicarà un conte amb acompanyament musical. Acte seguit 
farem un taller de confecció de titelles. Cal inscripció prèvia. 
Organitza: Biblioteca Municipal      

serveis entitats i més informació 

TROBADA DE LA QUINTA DEL 59
Tothom qui hi estigui interessat pot trucar al telèfon 685 871 700 (Rosa) o al 655 230 626 (Nuri).  

FESTA DELS 50 ANYS
Als nascuts al 72 i que tingueu ganes de gresca, us animem a apuntar-vos al sopar que s’està organitzant pel proper 19 de 
novembre. Envieu un Whatsapp al 625 540 920  o  al 618 831 968. Data límit: 12 de novembre. Correu la veu! 

ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES - VOLS SER VOLUNTARI? 
Necessitem persones que vulguin col·laborar amb la nostra entitat, que tinguin ganes de passar part del seu temps amb 
nosaltres, d’ajudar i compartir. 
Activitats al Centre Ocupacional o a la llar residència: 
- Anar a caminar, acompanyar en les sortides, activitats d’esport
- Sessions individuals d’informàtica
- Tallers de manualitats 
- ...
Si estàs interessat/da en ser voluntari en alguna d’aquestes activitats, envia’ns les teves dades personals (nom, telèfon 
i correu electrònic) a l’adreça electrònica següent: voluntariat@montsenyguilleries.cat o truca’ns al telèfon 972 860 815 i 
nosaltres en breu ens posarem en contacte amb tu i te n’informarem.

INTERFERÈNCIES EN EL SENYAL DE TDT A CAUSA DEL DESPLEGAMENT DE LES XARXES 4G I 5G
Properament s’activaran els nous serveis mòbil de 4G i 5G sobre les bandes de freqüència de 700 i 800 MHz, cosa que 
podria entrar en conflicte amb la freqüència utilitzada en alguns canals de TDT, ja que anteriorment s’utilitzaven pel servei 
de televisió. Per aquest motiu, si algun habitatge detecta alguna afectació en la recepció de la senyal de TDT, caldrà trucar 
al telèfon gratuït 900 833 999 o enviar un correu electrònic a ayuda@llega700.es, des del qual s’atendrà la sol·licitud i s’en-
viarà un tècnic qualificat per solucionar el problema sense cap cost per a l’usuari. La tecnologia prestada sobre aquestes 
bandes de freqüència, abans utilitzades per la TDT, permet oferir una millor cobertura a l’interior dels edificis i més abast 
en la cobertura exterior. Aquestes xarxes arriben per millorar la velocitat de connexió a internet, serveis de televisió, i vídeo 
i música sota demanda en dispositius compatibles. Més informació: https://www.llega700.es/ 

A les 20 h · [Naus Ayats] · TEATRE DE L’APLEC DE LA CAPELLA   
Representació de l’obra de teatre Quins pebrots!, del Grup de Teatre d’Arbúcies i Sant Hilari 
Sacalm. Entrades a la venda a La Gabella i a Codetickets a un preu de 8 euros. 
Organitza: Grup de Teatre d’Arbúcies i Sant Hilari Hi col·labora: Ajuntament d’Arbúcies

Durant tot el dia · [Capella de la Pietat] · Aplec de la Capella 
- A les 10 h: Missa dominical.
- A les 12 h: Missa solemne cantada pel Cor Parroquial.  
- A les 17 h: Audició de sardanes amb la Cobla L’Arbucienca. 
- A les 17 h: Cercavila amb els Gegants i Grallers d’Arbúcies. 
- A les 19.30 h: Missa en sufragi dels difunts del poble d’Arbúcies.
Organitza: Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita Hi col·labora: Ajuntament d’Arbúcies 

octubre

dissabte 1
Durant tot el dia · [Diversos espais] · CINC ANYS DE L’1 D’OCTUBRE 
- A les 10 h a l’Ajuntament: Recepció als membres d’Udalbiltza en representació dels obvser-
vadors presents l’1O.
- A les 11 h a La Gabella: Presentació del llibre del professor Toni Rico, Joan Fuster i el pensa-
ment nacional. 
- A les 12 h a la plaça de la Vila: Lectura del manifest del Correllengua.   
- A les 12.10 h a la plaça de la Vila: Cercavila amb els Gegants i Grallers d’Arbúcies. 
- A les 13 h a l’avinguda dels Països Catalans: Descoberta de les plaques “Municipi de la 
República catalana”.  
- A les 13.15 h: Vermut popular i comiat de l’autocar organtizat pel Consell Local per la Repúbli-
ca per anar a la manifestació a Barcelona que tindrà lloc a les 17 h. 
Organitza: Comissió de l’1O i Ajuntament d’Arbúcies 

A partir de les 23.30 h · [Can Cassó] · REPUBLIKFEST   
Concert amb el grup Buhos, el DJ Pumocat i DJ Ciskela. Entrades a la venda a La Gabella i a 
Codetickets a un preu de 6 euros. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i Associació de Festes Joves d’Arbúcies

A les 19 h · [Capella de la Pietat] · SETMANA DE LA PIETAT   
Cada dia, rosari i visita i, a les 19.30 h, missa amb prèdica sobre la pau). 
Organitza: Parròquia de Sant Quirze i Santa Julita

A les 9 h · [Capella de la Pietat] · MARXA POPULAR DE LA FESTA MAJOR PETITA 
Marxa popular amb motiu de l’Aplec de la Capella, la Festa Major petita d’Arbúcies.
Organitza: Matavalons Hi col·labora: Ajuntament d’Arbúcies

DIVENDRES 23 DE SETEMBRE  
A les 12  del migdia, inauguració de l’Espai Cabrera - Museu Etnològic del Montseny, La Gabella. Amb 
la presència de representants de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Girona, Consell Comarcal de 
la Selva i de l’Ajuntament d’Arbúcies. 

DISSABTE I DIUMENGE 24 I 25 DE SETEMBRE
Jornada de portes obertes al Museu i a l’Espai Cabrera. De les 11 del matí a les 2 de la tarda i de 2/4 de 
5 a les 7 de la tarda. Activitat gratuïta. 
També us podeu inscriure de forma gratuïta a les vistes guiades a l’Espai Cabrera que es faran les 11 
del matí i a les 12 del migdia. Inscripcions a memgarecepció@ajarbucies.cat i al telèfon 972 860 908. 
Places limitades. 


