Informació municipal
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
- 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 *
- Matriculacions: del 16 al 22 de juny de 2021
*Per a les matriculacions, cal adreçar-se a l’Ajuntament, al Museu
Etnològic del Montseny i als centres educatius.
ESPLAI D’ESTIU - PREINSCRIPCIÓ I MONITORS
L’Ajuntament d’Arbúcies organitza l’Esplai d’Estiu Municipal, del
23 de juny al 30 de juliol i del 30 d’agost al 10 de setembre. L’horari és els matins de 9 a 1 del migdia, amb possibilitat d’oferir servei
d’acompanyament a l’hora de dinar fins les 3 de la tarda. Inscripcions obertes fins al 31 de maig. Es poden fer de forma presencial
a l’Ajuntament d’Arbúcies (pagament en efectiu) o per Internet a
través de la línia oberta de La Caixa.
Tots aquells joves interessats a formar part de l’equip de monitors i monitores podeu fer arribar el vostre currículum a joventut@
ajarbucies.cat fins a l’11 de maig. Cal ser major de 18 anys i es
valorarà tenir el carnet de monitor en activitats de lleure infantil i
juvenil, així com l’experiència d’haver treballat amb infants.

MEMGA, La Gabella
Del 29 de maig al 27 de juny
ARQUEOLOGIA MEDIEVAL A LA SELVA.
LA RECUPERACIÓ D’UN LLEGAT PATRIMONIAL
Aquesta exposició produïda pel Museu Etnològic del Montseny
presenta l’evolució de les intervencions arqueològiques que
han permès posar al descobert una part de l’important patrimoni d’època medieval a la comarca de La Selva.
Dissabte 12 i diumenge 13 de juny
CAP DE SETMANA D’ARBÚCIES A MONTSORIU
Els dies 12 i 13 de juny es faran visites guiades gratuïtes.
Més informació i reserves, al Museu Etnològic del Montseny, La
Gabella (972 860 908). Places limitades.

recordeu que...
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.
La propera Agenda Municipal sortirà
el dimarts 22 de juny. Si teniu alguna
informació per publicar-hi, podeu enviar un correu a agenda@ajarbucies.
cat. Teniu temps fins al dimecres 16
de juny.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 24 de maig a partir de les
9 h al diumenge 30 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 31 de maig a partir de les 9
h al diumenge 6 de juny 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 4 de juny, festa local,
obert de 20.30 a 21 h. Farmàcia
González-Huix (pl. Dr. Turon). Tel. 972
162 181.
Del dilluns 7 de juny a partir de les 9 h
al diumenge 13 de juny 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 14 de juny a partir de les 9 h
al diumenge 20 de juny 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 21 de juny a partir de les
9 h al diumenge 27 de juny 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 25 de maig
al dimarts 22 de juny de 2021

Les nostres Enramades
Tornen un any més les Enramades. Això sí, reinventades,
perquè una pandèmia no ens
arruïni del tot la festa més nostra, les Enramades. Les dates
que cal assenyalar al calendari
són el diumenge 30 de maig,
Catifes, i del dijous 3 al dimecres
9 de juny, les Enramades.
El diumenge 30 de maig podrem
veure una mostra de 22 catifes
pels carrers del nostre municipi.
Els veïns i veïnes i entitats seran els encarregats de la seva
confecció. No seran les grans
catifes que lluïen cada any pel
centre d’Arbúcies, però sí petites mostres florals que, de ben
segur, ens deixaran bocabadats. A banda de les catifes,
també podrem gaudir al llarg
del recorregut de l’exposició de
15 raconsCATIFES.
El programa d’enguany de les
Enramades està marcat per
la gran participació de les entitats i associacions de la vila,
que ens oferiran activitats per a
tots els gustos i edats: des de
la cercavila del diumenge de
Catifes, passant per una gimcana fotogràfica, exhibicions i
mostres esportives, representacions teatrals..., activitats de
sempre combinades amb d’altres de noves per arribar a tots
els públics.
Els actes tradicionals també hi
seran, com ara enramar els carrers, les passades, les atxes als
balcons, les danses, les hava-

neres, el concert de fi de festa…, tot adaptat -nos al context i a la situació vigent. No
seran les Enramades tal com
les coneixem, però això sí, un
programa que pretén mantenir
l’essència i la tradició de la festa més nostrada per als arbuc-

iencs i arbucienques.
Si encara no heu rebut el programa a casa vostra, el rebreu
ben aviat. Us animem a seguir-lo, sempre amb responsabilitat i seguint les mesures de
seguretat.

serveis, entitats i més informació

maig
dissabte 29

diumenge 30

D’11 a 14 h i de 16.30 a 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · DIA EUROPEU DELS PARCS
Amb motiu del Dia Europeu dels Parcs, jornada de portes obertes al Museu Etnològic del
Montseny.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny

REBUT VOLUNTARI ENRAMADES 2021
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 o bé el mateix diumenge de Catifes, 30 de maig, al punt d’informació
que estarà situat al carrer l’Havana.

Tot el dia · [Museu Etnològic del Montseny i Farga del Roquer] · DIA EUROPEU DELS PARCS
Amb motiu del Dia Europeu dels Parcs, jornada de portes obertes al Museu Etnològic del
Montseny (d’11 a 14 h i i de 16.30 a 19 h) i a la Farga del Roquer (d’11.30 a 14 h).
Organitza: Museu Etnològic del Montseny

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 (general). Hi ha temps fins al 4 de
juny. Per a informació i suport en la tramitació, us podeu dirigir a l’Ajuntament: els dilluns de 8 a 15 h i els dimarts i
dimecres de 16.30 a 19 h. No s’atendrà ningú sense cita prèvia. Per demanar hora cal trucar al telèfon 972 860 001 i
demanar per les ajudes de lloguer. Més informació a www.arbucies.cat

juny
dissabte 12

Del 9 a 21 h · [Camps de Pla Vicenta] · TIR AL PLAT
Gran tirada al plat. Més informació als programes a part.
Organitza: Colla Senglanera 1 d’Arbúcies
A les 11.30 i a les 18.30 h · [Can Cassó] · CLOENDA DEL CURS DE FUNKY I HIP-HOP
Cloenda del curs de funky i hip-hop. Enguany, degut a la pandèmia, es realitzaran dos
passes per tal de poder donar cabuda a tot el públic. La informació per a l’adquisició de les
entrades numerades es facilitarà a totes les famílies properament. Aforament limitat.
Organitza: Regidoria d’Activitat Física i Esport i Sportgest Associació Esportiva

dissabte 19

A les 10 h· [Plaça 1 d’octubre] · CURSA D’ORIENTACIÓ
Circuit d’orientació pensat per fer en família o grups bombolla de màxim 10 persones. Es
tracta d’un circuit d’uns 2-3 km aproximadament, pensat per a tota mena de públic, on a
través d’un mapa s’aniran buscant un seguit de fites fins a completar el recorregut. Una
manera de gaudir del paisatge natural que envolta la nostra vila, tot fent un joc de descoberta. Reserva prèvia a La Gabella. A l’arribada, obsequi per a tots els participants.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies
18 h · [Naus Ayats] · MOSTRA DE DANSA
La venda d’entrades s’anunciarà a través de les xarxes i programes de l’Escola de Dansa.
Es respectaran en tot moment les mesures vigents de la Covid-19.
Organitza: Escola de Dansa d’Arbúcies

diumenge 20

18 h · [Naus Ayats] · MOSTRA DE DANSA
La venda d’entrades s’anunciarà a través de les xarxes i programes de l’Escola de Dansa.
Es respectaran en tot moment les mesures vigents de la Covid-19.
Organitza: Escola de Dansa d’Arbúcies

CATIFES I ENRAMADES 2021
Les Catifes se celebran el dissabte 29 i el diumeng 30 de maig i les Enramades, del dijous 3 al dimecres
9 de juny. Podeu consultar la programació de cada dia al llibret d’Enramades que s’ha repartit casa per
casa, al web www.enramades.cat i també a les xarxes socials: facebook.com/enramadesarbucies, al Twitter @enramades i a l’Instagram @enramadesarbucies.
FE D’ERRADES DEL LLIBRET D’ENRAMADES
* Les entrades per a la nit musical del divendres 4 de juny s’hauran d’adquirir a través de Codetickets.
* El concert de la cobla Montgrins del dissabte 5 de juny es farà a Can Cassó i no a Can Jombo.
* Les havaneres amb el grup Les Anxovetes del diumenge 6 de juny es farà a Can Cassó i no a la placeta
de Can Reus.

CREU ROJA ARBÚCIES– CERQUEM VOLUNTARIAT
Necessitem voluntaris/es per fer acompanyaments (amb el vehicle de l’assemblea) a persones que necessiten desplaçar-se
amb motiu de visites mèdiques o tràmits administratius. Cal tenir matins i tardes lliures (de dilluns a divendres) i carnet
de conduir (1 any d’antiguitat). Per a més informació pots trucar al 972 162 020 o al 678 509 559. Gràcies.
LASELVADANSA primavera - ARTS DEL MOVIMENT, NATURA i COMUNITAT
Sessions en línia de dansa, moviment i improvisació. Dimarts i dijous del 25 de maig al 17 de juny.
Tasta dansa: Moviment, natura i salut. Dilluns a les 11 h. Del 24 al 14 de juny, al Prat Rodó.
Taller jove de dansa contemporània: Fem una coreografia! Divendres de 18.30 a 19.45 h. Del 28 de maig al 18 de juny.
Taller de dansa moderna i contemporània per adults: Mai és tard. Divendres de 20 a 21 h. Del 28 de maig al 18 de juny.
Taller presencial de moviment improvisació a la natura. Dissabte 5 de juny d’11 a 17 h.
Més informació amb la Sara García-Guisado, al correu mouenarts@gmail.com, al web www.mouenarts.com o per
WhatsApp al telèfon 616 704 834.
ESCOLA DE DANSA
Preinscripcions per a nous alumnes pel 2021-2022. Nascuts a partir del 2017. Les preinscripcions es poden fer omplint el formulari: https://forms.gle/82XUNnWATRtntGPq7 o enviant un correu electrònic a l’adreça: escola.de.dansa.
arbucies@hotmail.com
TEATRE MUSICAL 2021 - CURS INTENSIU PER ADOLESCENTS
Curs intensiu lúdic d’arts escèniques amb l’objectiu de preparar petits espectacles que combinin la música, el teatre
i el cant. Va destinat a joves de 12 a 18 anys (secundària, batxillerat i cicles). No calen coneixements previs d’interpretació, de música ni de cant. El curs s’estructura en dos blocs de dues setmanes cada un.1r bloc: del 28 de juny
al 9 de juliol. 2n bloc: del 12 al 23 de juliol. L’últim dia de cada bloc, es posarà en escena l’espectacle en una actuació oberta al públic. Horari: matins de 9.30 a 13.30 a Naus Ayats. Dinamitzadors: Marta Carbonell, en l’àrea de cant;
Carles Lloveras, en l’àrea de música; i Jose Barón, en l’àrea d’Interpretació.Informació i reserves: Marta Carbonell 642
865 187 i Jose Barón 676 928 551. *
PREINSCRIPCIONS ESCOLA DE MÚSICA
Curs 2021/22 aula de música. Preinscripcions fins al 31 de maig. Més informació a www.arbucies.cat.
ENRAMADES ALS APARADORS
Els comerços associats d’Arbúcies ofereixen l’exposició fotogràfica Enramades als aparadors, a partir del 24 de maig.
Segueix la ruta de les 60 fotografies exposades. Organitza: Associació Fotogràfica d’Arbúcies, Comerç d’Arbúcies i
Ajuntament d’Arbúcies.
OFICINA DE CATALÀ - VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Parles habitualment català? Vols ajudar una altra persona a practicar el català mentre preneu un cafè, passegeu...?
Ara, a més, hi ha la modalitat virtual (les trobades es fan per mitjà d’Internet). Fes-te voluntari per la llengua!
Si vols tenir una parella lingüística, posa’t en contacte amb l’Oficina de Català d’Arbúcies (Can Cornet, 1r pis) a través
del tel. 972 96 91 91 o la següent a/e: arbucies@cpnl.cat

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES
- Visita podologia: 31 de maig, 14 i 28 de juny. Cal demanar hora a secretaria.
- Visita auditiva: 28 de maig i 25 de juny. Cal demanar hora a secretaria.
- La coral Veus solidàries assagem cada dimecres a les 6 de la tarda al Casal.
- Recordem als Socis que tenim els rebuts dels qui ho abonen en efectiu a secretaria.
- Recordem als socis que si han canviat de compte corrent, domicili o telèfon ens ho facin saber per tal de tenir-ho tot actualitzat.
- Fem catifa amb el lema No perdem l’esperança.

