
AGENDA del dimarts 2
al dimarts 30 de març de 2021

Les actuacions de la soprano Mireia 
Tarragó, acompanyada per la piani-
sta Carmen Santamaría, i el duet in-
strumental Guitarpiano Duo ompliran 
el cartell d’enguany al Cicle musical 
d’hivern Arbsons. El programa s’ha 
reduït a dues actuacions, com a con-
seqüència de la pandèmia que està 
afectant a tot el món, la Covid-19. 
Però des de la Regidoria de Cultu-
ra s’ha intentat portar dos concerts 
de qualitat, tal com és habitual en 
aquest cicle musical.

La soprano Mireia Tarragó és una 
de les promeses més efervescents 
del panorama líric català. La Mireia 
acaba de fer un recital al Palau de la 
Música, que properament serà ofert 
per Catalunya Música. La seva cà- 
lida veu tindrà, en aquesta ocasió, 
l’acompanyament al piano de Car-
men Santamaría. El programa del seu 
concert, Elles, ha estat elaborat pen-
sant en la defensa dels drets de la 
dona. En aquest sentit, l’Associació 
de Dones d’Arbúcies col·laborarà en 
l’acte, aportant una mostra de creati-
vitat poètica. Al final del concert  hi 
haurà un diàleg entre els assistents i 
membres de l’Associació Free Art. El 
concert  es durà a terme el dia 21 de 
març al teatre de la Llar de Jubilats. 
Les entrades es podran comprar a 
través de Codetickets o a La Gabella.

El concert que obrirà el cicle l’ofereix-
en dos vells coneguts de l’Arbsons, 
en Joan Furió i la Lali Vives, Guitar-
piano Duo.  Els sons del piano i la 
guitarra ompliran la Llar de Jubilats 
el diumenge 7 de març. Per a ells, 
aquest concert serà molt especial 
perquè estrenaran la peça Els Troba-
dors d’Arbúcies, que els ha dedicat 
el compositor Jordi Vilaprinyó. El rep-
ertori s’inspira en cançons de llegen-
des i tradicions  catalanes. Aquest 

recordeu que...

Una soprano de relleu a l’Arbsons
Mentre duri la pandèmia de la 
Covid-19, l'Agenda Municipal es 
publicarà en funció de la previsió 
en la programació d’actes i activ-
itats municipals. 
L’Agenda que teniu a les mans va 
des del dimarts 2 fins al dimarts 
30 de març. Si teniu algun dubte 
o voleu saber quan es publicarà 
la següent agenda, podeu enviar 
un correu a agenda@ajarbucies.
cat. 

duo es va formar el 1999 i ha treballat 
especialment repertori dels segles 
XX o XXI.

Teatre a la Llar
Dues obres de teatre complementa-
ran el cicle de l’Arbsons en aquesta 
ocasió, per tal que cada diumenge 
de març els arbuciencs puguin gau-
dir d’algun espectacle. El diumenge 
14, s’oferirà l’obra de  Toni Strubell, 
Isabel Cinc hores, interpretada per 

Carme Sansa. 
Per tancar el mes, Jose Baron i Edu 
Gibert ens oferiran La porta oberta,  
una obra on es representa la història 
d’un venedor d’assegurances que 
travessa la porta i es troba un home 
que vetlla la seva dona que acaba 
de morir. La representació es farà el 
diumenge 28 de març a la Llar de Ju-
bilats. Com en tots els altres especta-
cles les entrades es podran comprar 
a Codetickets i a La Gabella.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 1 de març a partir de les 9 h al diumenge 
7de març 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 8 de març a partir de les 9 h al diumenge 14 
de març 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 15 de març a partir de les 9 h al diumenge 
21 de març 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 22 de març a partir de les 9 h al diumenge 
28 de març fins a les 13.30 h. Diumenges i festius tar-
da obert de 20.30 a 21 h. Farmàcia Abel Soriano Bar-
rufet (C/ S. Folgueroles). Tel. 972 860 444.

Del dilluns 29 de març a partir de les 9 h al diumenge 
4 d’abril 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.

El divendres 2 d’abril, Divendres Sant, obert de 20.30 
a 21 h. Farmàcia González-Huix (pl. Dr. Turon). Tel. 972 
162 181.

 Mireia Tarragó, acompanyada per Carmen Santamaría, i 
Guitarpiano Duo al teatre de la Llar de Jubilats

Xarxes socials...

L’Ajuntament d’Arbúcies ha posat 
en marxa un nou canal de comu-
nicació per als seus ciutadans. 
Es tracta d’un nou perfil a la 
xarxa social Instagram. Si voleu 
estar al dia de tot el que passa 
a Arbúcies, seguiu @ajuntament.
arbucies. Recordeu que a Insta-
gram també podeu seguir el per-
fil més turístic de l’Ajuntament @
arbucies.montseny. 

Deixalleria municipal 

HORARIS: 

La deixalleria municipial, des 
d’aquest gener, obra en horari de 
dilluns a dissabte de 9 del matí a 
1 del migdia i els dimarts i dijous 
de 3 a 6 de la tarda.

Concurs Poesia Ametista

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies, el Museu 
Etnològic del Montseny, La Gabella, i la Biblioteca 
d’Arbúcies convoquen el 26è Concurs de Poesia 
Ametista 2021. 

Les categories del certamen són les següents. 
-Infantil (poesia) 
-Juvenil (poesia, rap i microrelat) 
-Adults (poesia) 

Data límit de presentació dels treballs: dijous 25 de 
març. Es podran presentar de forma presencial o 
virtual. Trobareu tota la informació relativa al con-
curs a www.arbucies.cat



serveis, entitats i més informació

PORTES OBERTES PRESENCIALS I VISITES PERSONALITZADES A L’ESCOLA VEDRUNA D’ARBÚCIES 
L’Escola Vedruna Arbúcies us convidem a conèixer la nostra metodologia i manera de fer. 
Dia: divendres 5 de març.  De les 16 a 16.45 h, exposició de projectes a l’exterior a càrrec d’alumnes i mes-tres (res-
erva prèvia). I a les 16.45 h, presentació del projecte educatiu i visita a les instal·lacions (reserva prèvia). *Possiblitat 
de visita personalitzada un altre dia en cas de no poder assistir a les portes obertes. Reserveu trucant al telèfon 972 
860 051 o enviant un correu electrònic a vedrunaarbucies@vedruna.cat. 

divendres 5

març

dilluns 8

diumenge 14

A les 18 h · [Llar de Jubilats] · CICLE DE MÚSICA ARBSONS 
Guitarpiano duo. Concert de guitarra i piano. Aquest concert inclou l’estrena de l’obra Els 
Trobadors d’Arbúcies, recentment composta pel pianista i compositor Jordi Vilaprinyó i ded-
icada al duo. El repertori està constituït majoritàriament per peces basades en músiques i 
llegendes populars catalanes. Joan Furió i Lali Vivas formen el duo de guitarra i piano des 
de l’any 1999. Atrets per les possibilitats musicals d’aquesta formació han treballat especial-
ment repertori del segle XX i XXI.    
Venda d’entrades a Codetickets o a La Gabella, preu: 5 euros. 
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies

A les 10 h · [Telemàticament] · XERRADA (DIA INTERNACIONAL DE LES DONES)
La igualtat i els feminismes al centre de la vida, amb Cristina Vila Peñuelas, sociòloga espe-
cialitzada en igualtat de gènere. Es podrà seguir a través de la plataforma Zoom (trobareu 
l’enllaç al web de l’Ajuntament). 
Organitza: SIAD de la Selva

diumenge 7

Del 5 al 14 de març · [Plaça de la Vila] · RUTA DE LES DONES D’ARBÚCIES 
Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, s’ha organitzat aquesta ruta amb l’objectiu 
de visibilitzar i donar reconeixement a dones d’Arbúcies, a partir del treball de recerca de 
l’alumna de 2n de batxillerat de l’IES Montsoriu, Elsa Castro. Inici  de la ruta a la plaça de la 
Vila on trobareu el rètol informatiu i el mapa del recorregut  per efectuar la ruta de manera 
autònoma. Recorregut interactiu QR amb obsequi final a recollir a La Gabella. 
Organitza: Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Arbúcies

A les 17.30 h · [Telemàticament] · SESSIÓ DE CONTES INFANTILS  
(DIA INTERNACIONAL DE LES DONES)
Sessió de contes infantils Quines unes elles, amb H6 Clown al canal de Youtube de la Bib-
lioteca (Biblioteca Arbucies). 
Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria de Polítiques d’Igualtat 

A les 19.30 h · [Plaça 1 d’octubre] · ACTE COMMEMORATIU DIA INTERNACIONAL DE 
LES DONES  
Acte de commemoració del Dia Internacional de les Dones amb lectura del manifest unitari. 
Organitza: Regidoria de Polítiques d’Igualtat 

A les 18 h · [Llar de Jubilats] · TEATRE - ISABEL CINC HORES
Isabel Vila (1832-1895), primera sindicalista catalana, activista cultural, infermera, mestre i 
directora d’escola, en un dels períodes més foscos de la nostra història el segle XIX, entrat 
ja el segon segle de domini borbònic. En el bicentenari de Pere Caimó i 150è aniversari del 
Foc de la Bisbal d’Empordà.
Venda d’entrades a taquilla 15 euros i anticipada 12 euros. Les entrades anticipades es 
poden adquirir a www.isabelcinchores.cat i a La Gabella. 
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies

diumenge 21

diumenge 28

A les 18 h · [Llar de Jubilats] · CICLE DE MÚSICA ARBSONS 
Elles, concert protagonitzat per la jove soprano tarragonina Mireia Tarragó i Carmen Santam-
aría. Tarragó és una gran promesa de la lírica catalana, acaba d’oferir el seu primer recital 
al Palau de la Música Catalana. Després del recital Elles hi haurà una petita xerrada/diàleg 
amb algun toc artístic en què es mostrarà el resultat del procés de co-creació que es posarà 
en marxa entre l’Associació Free Art i els actors socials que hi participin. L’Associació de 
Dones d’Arbúcies col·laborarà en l’acte, aportant una mostra de creativitat poètica. Venda 
d’entrades a Codetickets o a La Gabella,  preu: 8 euros anticipada i 10 euros a taquilla.
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies

A les 18 h · [Llar de Jubilats] · TEATRE - LA PORTA OBERTA
El 27 de març se celebra el Dia Mundial del Teatre. A Arbúcies, per commemorar aquesta 
diada es representarà l’obra La porta oberta. La porta oberta d’una casa és un regal ines-
perat per a un venedor d’assegurances que travessa un mal moment laboral. A l’interior, un 
home vetlla la seva dona que acaba de morir. Per tal d’aconseguir vendre una assegurança, 
el venedor es fa passar per un conegut de la difunta però l’engany desencadena un joc 
de xantatges emocionals que aniran enrarint l’ambient fins a límits insospitats. Venda d’en-
trades a Codetickets o a La Gabella,  preu: 8 euros anticipada i 10 euros a taquilla.
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies

CURS DE MONITOR DE LLEURE 

Obertes les inscripcions per participar al curs de monitor de lleure que s’impartirà virtualment entre el 22 de 
març i el 25 d’abril. L’horari és flexible, cada alumne pot fer el curs al seu ritme, adaptant-se sempre a les indi-
cacions del tutor/a i als terminis d’entrega de les tasques. Les tutories en línia d’assistència obligatòria seran 
els dimarts i dijous de 17 a 19 h. Preu del curs: 215 euros. Inscripcions i més informació al web www.peretarres.
org. 

DATES PER LES PREINSCRIPCIONS DEL CURS 2021 - 2022

El procés de preinscripció es farà de forma telemàtica.
El calendari de presentació de sol·licituds serà el següent:

• Segon cicle d’educació infantil, educació primària
 Preinscripcions: del 15 al 24 de març de 2021
 Matriculacions: del 14 al 18 de juny de 2021

• Educació secundària obligatòria
 Preinscripcions: del 17 al 24 de març de 2021
 Matriculacions: del 14 al 18 de juny de 2021 (alumnes de 1r d’ESO)
 del 28 de juny al 2 de juliol de 2021 (alumnes de 2n a 4t d’ESO)

• Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
 Preinscripcions: de l’11 al 17 de maig de 2021
 Matriculacions: del 12 al 16 de juliol de 2021

• Cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
 Preinscripcions: del 25 al 31 de maig de 2021
 Matriculacions: del 19 al 23 de juliol de 2021

• Llar d’Infants Municipal El Jardinet *
 Preinscripcions: del 10 al 21 de maig de 2021
 Matriculacions: del 16 al 22 de juny de 2021
*Per a les preinscripcions i matriculacions, cal adreçar-se a l’Ajuntamental Museu Etnològic del Montseny i als 
centres educatius. 

dissabte 6 A les 11 h · [Sala actes Llar de Jubilats] · TALLER DE POESIA (DIA INTERNACIONAL DE 
LES DONES)
Taller de poesia de gènere, a càrrec de la poetessa de Sant Feliu de Guíxols Ester Xargay
Places limitades. Inscripcions a La Gabella fins al 4 de març. 
Organitza: ADA (Associació de Dones d’Arbúcies)

*A tots els actes i activitats es garantiran les mesures sanitàries necessàries per evitar el 
contagi de la Covid-19. 

* La programació d’aquesta Agenda Municipal es mantindrà sempre i quan la normativa Covid-19 vigent ho permeti. 


