Farmàcia de guàrdia

recordeu que...

Del dilluns 19 d’abril a partir de les 9 h al diumenge 25
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.

Mentre duri la pandèmia de la
Covid-19, l'Agenda Municipal es
publicarà en funció de la previsió
en la programació d’actes i activitats municipals.

Del dilluns 26 d’abril a partir de les 9 h al diumenge 2 de maig
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 3 de maig a partir de les 9 h al diumenge 9 de
maig 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 17 de maig a partir de les 9 h al diumenge 23 de
maig 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.

Sant Jordi i la Setmana Cultural

La propera Agenda Municipal sortirà el dimarts 25 de maig, coincidin amb la celebració de les Catifes i de la festa de les Enramades.
Si teniu alguna informació per publicar-hi, podeu enviar un correu a
agenda@ajarbucies.cat.

El dissabte 1 de maig, Festa del Treball, obert de 20.30 a
21 h. Farmàcia F. Xarles (C/ Camprodon). Tel. 972 860 906.

Del dilluns 10 de maig a partir de les 9 h al diumenge 16 de
maig 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.

AGENDA

del dimarts 20 d’abril
al dimarts 25 de maig de 2021

* La programació d’aquesta Agenda Municipal es mantindrà sempre i quan la normativa Covid-19
vigent ho permeti.
*A tots els actes i activitats es
garantiran les mesures sanitàries
necessàries per evitar el
contagi de la Covid-19.

Trampeig de reines de vespa velutina
Amb la pujada de les temperatures les reines de vespa carnissera
asiàtica que fins ara estaven hivernant, comencen a sortir i a fer els
seus nius primaris, on començaran a criar les primeres vespes, que
les ajudaran a fer els vespers més grans durant l’estiu. El trampeig
de vespa asiàtica va dirigit a caçar reines de les vespes velutines i
això evitarà que facin vespers grans durant l’ estiu. És important no
tocar ni manipular les trampes i, en el cas d’haver-hi vespes mortes a
dins no passa res, perquè fins i tot les atrau. Les trampes es fan amb
una ampolla de plàstic d’1,5 o 2 litres tapada. Es fa un forat a l’ampolla i s’hi posa la part de dalt d’una altra ampolla, en forma d’embut.
Dins l’ampolla hi posarem 1 dit de líquid atraient per a les vespes
asiàtiques i 1 dit d’aigua. En cas de no posar líquid atraient, es pot
fer una barreja del 80% de suc de poma i 20% de vinagre, i posar-ne
un quart d’ampolla. Cal renovar el líquid cada setmana o cada 10
dies. Cal tenir en compte que les vespes surten de la hivernació i
busquen molts sucres per alimentar-se, els atrauen plantes com les
azalees, heures, camèlies... plantes amb flor. Cal que les trampes es
col·loquin a certa alçada del terra com a mínim a 1 metre.

Amb la diada de Sant Jordi arrenca la Setmana Cultural que
organitza cada any l’Ajuntament
d’Arbúcies i que compta amb la
col·laboració del Museu Etnològic
del Montseny i la Biblioteca Municipal.
Les parades de llibres i roses no
podran faltar a la celebració del
Sant Jordi, com tampoc una activitat dirigida a les escoles. Enguany, degut a la situació sanitària,
s’ha programat un espectacle
de circ per als centres educatius amb la companyia Pessic de
Circ, que actuaran a Can Cassó.
El mateix dia de Sant Jordi, a les
12 del migdia, a la plaça de la

Vila, hi haurà la presentació del llibre Poesia forestal, de Martí Boada, a càrrec del mateix autor.
Finalment, el mateix divendres
23 d’abril, a 2 quarts de 8 del
vespre a Can Cassó, se celebrarà l’acte d’entrega dels premis
del Concurs de Poesia Ametista,
que aquest 2021 arriba a la 26a
edició. L’acte comptarà amb l’espectacle musical i literari Allò que
volen les dones, d’Olga Cercós,
que farà reflexionar la gent gran.
Tot seguit, es llegiran els poemes
guanyadors del concurs i es procedirà a l’entrega de premis del
Concurs de Poesia Ametista i del
Concurs Literari Infantil i Juvenil

(CLER).
El dissabte 24 d’abril tindrà lloc
la presentació del llibre Històries
del Montseny, d’Òscar Farrerons
Vidal. Serà a les 12 del migdia a la
Llar de Jubilats. Per tal d’assistir-hi
cal que es faci la inscripció a
través del web www.codetickets.
com o bé dirigir-se a La Gabella.
Finalment, la Setmana Cultura
acabarà amb la sessió de contes
infantils que organitza la Bi- blioteca Municipal el dimarts 29 d’abril
a 2 quarts de 6 de la tarda a la Llar
de Jubilats. Aquesta sessió porta
per títol Contes el cul d’en Jaumet
i anirà a càrrec d’Assumpta Mercader.

Informació municipal

abril
divendres 23

Tot el dia · [Plaça de la Vila] · SANT JORDI
Parades de llibres i roses.
A les 12 h · [Plaça de la Vila] · PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació del llibre Poesia forestal, de Martí Boada, a càrrec del mateix autor.
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies
A les 19.30 h · [Can Cassó] · ENTREGA PREMIS POESIA AMETISTA I CLER
Acte d’entrega dels premis del 26è Concurs de Poesia Ametista amb l’espectacle literari i
musical que farà reflexionar Allò que volen les dones, d’Olga Cercós. Després es llegiran els
poemes guanyadors del concurs i es procedirà a l’entrega de premis.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny, Biblioteca Municipal, Regidoria de Cultura i Consell Municipal de Cultura

dissabte 24

A les 12 h · [Llar de Jubilats] · PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació del llibre Històries del Montseny, d’Òscar Farrerons Vidal. Inscripcions per assistir a l’acte a www.codetickets.com i a La Gabella.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny
A les 18 h · [Restaurant la Corbadora] · PASSEJADA: HERBES SILVESTRES DEL MONTSENY
Herbes silvestres del Montseny: decoració i verdures a l’abast de la mà. Un passeig per
aprendre dels usos més tradicionals als més innovadors de les herbes silvestres cometibles
més properes. Rserves a info@naturalwalks.com i als telèfons 662 251 059 i al 972 162 029.
Organitza: NaturalWalks

dilluns 26

dimarts 29

A les 20.30 h · [Ajuntament] · SESSIÓ DE PLE ORDINARI
Sessió ordinària del Ple municipal.
A les 17.30 h · [Llar de Jubilats] · SESSIÓ DE CONTES
Contes el cul d’en Jaumet amb Assumpta Mercader.
Organitza: Biblioteca Municipal

maig
diumenge 2

dissabte 15

diumenge 16

11 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PASSEJADA 12 DONES, 13 BRUIXES
Passejada 12 dones, 13 bruixes - Plantes remeieres i cultura popular arran d’aigua. Aquesta ruta vol ser un tast de la riera com espai viscut, acostant-nos als elements de la cultura
popular com és el ric patrimoni etnobotànic que podem observar resseguint el passeig de
la riera. Places limitades. Cal reserva prèvia a La Gabella o al 972 860 908. Preu: 3 euros
(reduïda 2 euros).
Organitza: Parc Natural del Montseny i Museu Etnològic del Montseny
A les 10 h · [Zona esportiva Can Pons] · ESCAPETUR BTT
Vine a gaudir d’un escape room a l’aire lliure i desxifra els enigmes que trobaras als QR dels
mapes! Activitat pensada per fer en família o grups bombolla de màxim 6 persones que
sàpiguen anar amb bici, sense rodetes (aproximadament 5 anys). No hi ha edat màxima.
Inscripció prèvia a la Gabella. Preu 15 euros per grup.
Organitza: RUTATUR - Escola de BTT
A les 10 h · [Farga del Roquer] · ITINERARI GUIAT
Itinerari guiat a càrrec de Pere Moré per obtenir una visió global dels usos de l’aigua al
municipi i observar in situ la importància que ha tingut sempre per a la subsistència dels
habitants del poble. Al llarg dels més de 6km s’inclou la vista a la Farga del Roquer i s’explicara l’enginyeria i el sentit dels regs de la Vall d’Arbúcies, la seva tradició intrínseca i els
seus usos. Recorregut apte per a majors de 14 anys. Inscripció prèvia a La Gabella, preu 3
euros. Places limitades.

CONVOCATÒRIA MUNICIPAL DE SUBVENCIONS D’ACCIÓ SOCIAL I SOLIDARITAT
L’Ajuntament d’Arbúcies obre la Convocatòria municipal de Subvencions 2021 amb l’objectiu de donar suport a entitats que treballin tant en el camp de l’acció social i la solidaritat en l’àmbit local, com en el de la Cooperació internacional. Les associacions i ONGs interessades poden presentar-se en les següents línies de subvencions:
- Projectes d’acció social al municipi que treballin per afavorir la integració i prevenir l’exclusió, des de l’educació, la
salut, la convivència o la lluita contra la pobresa.
- Projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional (principalment amb les regions agermanades
amb Arbúcies).
Les sol·licituds per a la presentació de projectes es poden realitzar des del dia 1 fins al 30 d’abril, a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà de l’Ajuntament d’Arbúcies. Recordeu que per concòrrer és imprescindible haver presentat la memòria
d’activitats i justificació de despeses dels projectes subvencionats al 2020. Així mateix, les entitats heu de presentar
un certificat de l’Agència Tributària conforme esteu al corrent d les obligacions tributàries. Per a qualsevol altra consulta podeu contactar amb nosaltres a l’adreça: lherraiz@ajarbucies.cat
ENRAMADES 2021 - REBUT VOLUNTARI
Arbuciencs i arbucienques, la pandèmia de la Covid-19 ens obliga un any més a repensar les Catifes i les Enramades,
però les celebrarem! El diumenge 30 de maig, Catifes. I del dijous 3 al dimecres 9 de juny, Enramades.
De l’1 de maig al 30 de juny, s’obre el període de pagament en voluntari del rebut de les Enramades, l’import del rebut
és de 3 euros i de 5 euros si es vol la bandera d’Arbúcies. Es pot pagar a la recepció de l’Ajuntament de dilluns a
divendres de 2/4 de 10 del matí a 2 de la tarda.
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
Matriculacions: del 14 al 18 de juny de 2021
• Educació secundària obligatòria
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’Ajuntament, al Museu Etnològic del Montseny i als centres educatius.
FARGA DEL ROQUER
Oberta cada primer i tercer diumenge de cada mes d’11.30 a 14 h.
AJUDES PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS
Obert el termini per presentar les sol·licituds d’ajudes per al pagament del lloguer per a persones grans. Es podran
tramitar fins al 30 d’abril. Trobareu més informació al web de l’Ajuntament www.arbucies.cat.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES
- Visita podologia: 28 d’abril i 17 i 31 de maig. Cal demanar hora a secretaria.
- Visita auditiva: 23 d’abril i 28 de maig. Cal demanar hora a secretaria.
- Coral Veus solidàries. Dimecres 12 de maig a les 18 h, farem una trobada a la sala d’actes per tal de conèixer les persones que continuem en aquesta activitat i, a la vegada, convidem a tothom que tingui ganes de cantar i vulgui participa-hi.
- Recordem als socis que si han canviat de compte corrent, domicili o telèfon ens ho facin saber per tal de tenir-ho tot actualitzat.
- Les quotes d’aquest any 2021 dels socis que ho paguin en efectiu a secretaria tenen temps de fer-ho fins al mes de juny.

