
    AGENDA del dimarts 28 de febrer
al dimarts 14 de març de 2023

recordeu que...

La propera Agenda Municipal sor-
tirà el dimarts 14 de març.  Si teniu 
alguna informació per publicar-hi,  
podeu enviar un correu a agenda@
ajarbucies.cat. Teniu temps fins al 
dimecres 8 de març de 2023.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 27 de febrer a partir de 
les 9 h al diumenge 5 de març fins 
a les 13.30 h. Diumenges i festius, 
tarda obert de 20.30 a 21 h. Farmà-
cia F. Xarles (C/ Camprodon). Tel. 
972 860 906.

Del dilluns 6 de febrer a partir de 
les 9 h al diumenge 12 de març 
fins a les 13.30 h. Diumenges i fes-
tius, tarda obert de 20.30 a 21 h. 
Farmàcia Abel Soriano Barrufet (C/ 
S. Folgueroles). Tel. 972 860 444.

Del dilluns 13 de març a partir de 
les 9 h al diumenge 19 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.

Un any més, en el marc de la com-
memoració del Dia Internacional 
de les Dones, des de la Regidoria 
d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ar-
búcies s’han organitzat diferents 
activitats i tallers al llarg del mes 
de març. 

La primera activitat és per al 
dimarts 7 de març i es tracta d’un 
diàleg generatiu a càrrec de Tier-
raLuz, que s’organitzarà en dues 
sessions: una per a joves de 14 a 
20 anys i una segona per a majors 
de 21 anys. El mateix dimecres 8 
de març, des de la Biblioteca s’ha 
programat una tarda de contes 
amb el títol Contes per a la igual-
tat. L’endemà, el dijous 9 de març 
tindrà lloc una activitat de txikung, 
meditació i cants de poder a càr-
rec de l’Espai Mantram i TierraLuz.

L’acte central de la commemoració 
del Dia Internacional de les Dones 
tindrà lloc el diumenge 12 de març 
amb la Marxa del 8M. Una cami-
nada popular de 5 quilòmetres per 
l’entorn d’Arbúcies, que acabarà a 
la plaça 1 d’Octubre amb la lectu-
ra del manifest i un vermut popular 
per a tots els assistents. El mateix 
diumenge, també hi haurà un taller 
amb el títol El primer amor soc JO 
i una acció sorpresa en format te-
atre de carrer. 

Finalment, el divendres 24 de 
març es presentarà el llibre de 
Bàrbara Munar, Reina sin reglas, a 
càrrec d’Exmarludic. 

Recordem que hi ha disponible el 
“buff del 8M” a La Gabella a un preu 
de 2,5 euros. Unitats limitades. 

MEMGA, La Gabella

Aquesta exposició forma part d’una campanya del Volun-
tariat per la llengua (VxL) que vol animar les persones a 
afegir-se a aquest programa d’enriquiment lingüístic, cul-
tural i personal que no ha parat de créixer des de la seva 
creació, el 2003. I ho vol fer a partir de la metàfora de la 
màgia. Quan parles fas màgia focalitza l’atenció en un 
aspecte clau del programa: la capacitat per fer créixer el 
català a través de la conversa i transformar la vida de les 
persones que hi participen a partir de la llengua. 
És una exposició creada per la Secretaria de Política 
Lingüística i gestionada territorialment pel Consorci per a 
la Normalització Lingüística (Oficina de Català d’Arbúcies). 

Del 3 al 31 de març de 2023

QUAN PARLES FAS MÀGIA

Del 7 al 24 de març, activitats per commemorar 
el Dia Internacional de les Dones

Exposició de pintures a l’oli de Miquel 
Pratdesaba Ferres. 

Del 12 de febrer al 19 de març de 2023

OBSESSIONS SIMBÒLIQUES

28è CONCURS DE 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 Ga-
bella, i la Biblioteca d’Arbúcies convoquen el Concurs de Poesia 
Ametista 2023. Aquest concurs tindrà tres categories: Infantil, ci-
cle superior de primària (5è - nascuts el 2012); juvenil (de 12 a 
17 anys); i adults (majors de 18 anys). El període d’admissió dels 
originals finalitza el diumenge 26 de març. El lliurament de premis 
es farà el divendres 21 d’abril a les 19.30 h a la Llar de Jubilats. Al 
web de l’Ajuntament (www.arbucies.cat) trobareu més informació 
del certamen, així com les bases de participació. 

CAMPANYA D’ESTERILITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE GATS I 
GOSSOS 
Fins al 31 de maig podeu esterilitzar i identificar gats i gossos 
a preus reduïts. Des de l’Ajuntament d’Arbúcies i conjuntament 
amb el centre veterinari Eriçó Blau de St. Hilari Sacalm s’impulsa 
una campanya d’esterilització, de febrer a maig, a preus reduïts. 
La normativa obliga als propietaris d’animals de companyia a 
identificar-los mitjançant microxip i censar-los a l’Ajuntament 
(aquest tràmit serà sense cost per les persones que participin 
a la campanya). Aquest tràmit permet que l’animal pugui ser re-
cuperat en cas de pèrdua o robatori. L’esterilització és la forma 
més efectiva d’evitar la sobrepoblació i l’abandonament com a 
conseqüència de naixements no desitjats.Si esteu interessats/des 
en beneficiar-vos de la campanya d’esterilització, cal que us in-
scriviu a l’OAC de l’Ajuntament d’Arbúcies o al correu electrònic 
salut@ajarbucies.cat indicant persona de contacte, telèfon o cor-
reu electrònic i nombre de femelles o mascles per esterilitzar per 
poder coordinar la intervenció amb el centre veterinari.

NOU SERVEI DE CITA PRÈVIA A L’OFICINA DEL CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA 
A partir del dilluns 13 de febrer es pot demanar hora per fer tràmits 
a l’Oficina de Recaptació del Consell Comarcal, situada a l’entrada 
de l’Ajuntament.  La cita prèvia es pot demanar a través del web: 
https://seu.selva.cat/citaprevia. 

informació municipal 



- Visites podologia, 13 i 27 de març. Demaneu hora a secretaria i aboneu i recolliu el tiquet.
- Visites control oïda coclear, divendres 24 de març. Demaneu hora a secretaria. 
- Taller Grans lectors. Cada dilluns a les 5 tarda a la sala del 2n pis. 
- Cursets Informàtica, s’han començat els d’Inici i Imatges per recordar.
- Sortida Calçotada a l’Alt Camp el dissabte 25 de març. Inscripcions a partir del 28 de febrer. Quota: 58 euros per persona. 
- Sortida de 6 dies a la Bretanya i a Normandia. S’haurà d’abonar la segona quota de 500 euros el 13 de març. 
- Caminades comarcals, la següent serà a Hostalric el dijous 23 de març. Els interessats passeu a apuntar-vos-hi. 
- Assemblea general de socis el divendres 31 de març a les 16.30 h la primera convocatòria i, a les 17 h, la segona. Es 
farà al Bar de la Llar.

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

febrer

A les 18 h · [Teatre de Cal Xic] · CICLE DE MÚSICA ARBSONS 
Traç, amb Jesús Torrent i Clara Ribatallada. Traç és un duet de guitarra elèctrica i contrabaix 
que parteix del jazz per trobar una sonoritat pròpia. Reuneix un repertori eclèctic, que va 
des d’estàndards clàssics fins a composicions pròpies, passant per ritmes diversos: swing, 
balada, bossa, bolero, rythm&blues... Una proposta de “jaç tranquil” per gaudir d’un concert 
íntim i proper. Entrades a codetickets.com i a La Gabella a un preu de 5 euros i 3 euros per 
als alumnes de l’Escola de Música. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

dimarts 28

dimecres 8

dimarts 7

A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · XERRADA I COL·LOQUI   
Xerrada informativa i col·loqui: L’empadronament, un dret i una obligació. Amb els ponents 
Adam Majó Garriga, director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans de la 
Generalitat de Catalunya i Jara Esbert-Pérez, tècnica del Departament d’Igualtat i Feminis-
mes. 

De 10 a 11.30 h · [Museu Etnològic del Montseny] · TALLER PARTICIPATIU
Taller participatiu El primer amor soc JO. 
Organitza: Daranha (Karina Aguirre)

diumenge 12
A les 20.30 h · [Bilbioteca Municipal] · CLUB DE LECTURA    
Trobada del Club de lectura de la biblioteca. Comentarem la novel·la Hamnet, de Maggie 
O’Farrell. 
Organitza: Biblioteca Municipal

A les 10.30 h · [Plaça 1 d’Octubre] · Marxa 8M 
Caminada de 5 km en commemoració del Dia de la Dona. Al finalitzar la caminada es farà la lec-
tura del manifest i seguidament, vermut popular. Venda del “buff del 8M” a La Gabella. Unitats 
limitades, preu 2,5 euros. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies Hi col·labora: ADA (Associació de Dones d’Arbúcies)

diumenge 5

març

A partir de les 8.45 h · [Poliesportiu de Can Pons] · VINYABIKE 2022    
La sortida es farà segons la categoria: els participants de l’e-bike sortiran a les 8.45 h; els 
participants dels recorreguts curt i llarg, a les 9 h, i els del recorregut infantil sortiran a les 
9.30 h. Inscripcions anticipades a través del web www.cronotime.net, i també es podran fer 
el mateix dia una hora abans de la sortida. *Inscripcions limitades. Preus: Anticipada, 15 
euros, federats / 18 euros, no federats. Mateix dia, 18 euros per als federats / 20 euros no fed-
erats. Infantil, gratuïta. 3 recorreguts: Infantil de 3 quilòmetres, curta de 25 quilòmetres + 700 
metres i llarga de 36 quilòmetres + 1.200 metres. Esmorzar i obsequi per a tots els partici-
pants a l’arribada. Els menors han d’anar acompanyats d’un adult. És obligatori portar casc.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i Club Ciclista Arbúcies

A partir de les 17 h · [A determinar] · DONES D’AVUI. ENTRE EL MASCLISME I EL FEMINISME 
Diàleg generatiu en dues sessions: Una per a joves de 14 a 20 anys, de 5 a 7 de la tarda. I 
una segona sessió per a majors de 21 anys de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre. 
Organitza: TierraLuz, vida en comunidad y consciencia

A les 17.30 h · [Museu Etnològic del Montseny] · CONTES PER A LA IGUALTAT    
Tarda de contes. 
Organtiza: Biblioteca d’Arbúcies i Museu Etnològic del Montseny

A les 18 h · [Teatre de Cal Xic] · CICLE DE MÚSICA ARBSONS 
Concert de piano 2 generacions al piano. Amb el piano com a nexe comú, la Rosa Badenas i en 
Manel Planchart, mare i fill, faran un recorregut per algunes de les peces més destacades de la 
historia de la música. Entrades a codetickets.com i a La Gabella a un preu de 5 euros i 3 euros 
per als alumnes de l’Escola de Música. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

dijous 9
A les 18 h · [Naus Ayats] · TXIKUNG, MEDITACIÓ I CANTS DE PODER    
Shiba Txikung (regulador de la ment, de la respiració i de cos. 
Organitza: Espai Mantram i TierraLuz, vida en comunidad y consciencia

dissabte 11 De 12 a 13 h · [Escola de Música] · PORTES OBERTES AULA DE MÚSICA    
Portes obertes de l’Aula de Música. 
Organtiza: EMVIC, Aula de Música d’Arbúcies i Ajuntament d’Arbúcies

dimecres 1
A les 18 h · [Museu Etnològic del Montseny] · ENTREGA PREMIS RECEPTA BIOSFERA 
Acte de lliurament de premis del 6è Concurs de Receptes de la Biosfera. L’acte comptarà amb 
la participació del cuiner i gastrònom Pep Salsetes i de Lluís García Petit, autor del llibre Cuina, 
societat i natura al Montseny, reserva de la biosfera i amb la presència d’Emili Soms, creador 
del Pomari de varietats tradicionals. Prèviament a l’acte de lliurament de premis, a les 17 h, es 
farà una visita guiada al Museu. Per tal de confirmar-hi la vostra assistència, us demanem que 
envieu un correu electrònic a l’adreça p.montseny.rbiosfera@diba.cat. En cas que us vulgueu 
a afegir a la visita guiada, caldrà que ens ho feu saber en el mateix correu.
Organitza: Diputació de Girona, Diputació de Barcelona, Ajuntament d’Arbúcies i Montseny, 
Rserva de la Biosfera

De 10 a 14 h · [Museu Etnològic del Montseny] · ESCAPE ROOM
Escape room exterior per fer en grup o per famílies amb el títol Que no ens enverinin i que s’in-
clou dins la programació dels actes del 8M.  Activitat gratuïta. 
Organitza: Regidories d’Igualtat, Joventut i Museu Etnològic del Montseny

Serveis, entitats i més informació

VINE I APRÈN CATALÀ! CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (CPNL)
Cursos PRESENCIALS de nivell Bàsic 1, Bàsic 3 i Elemental 2 a l’Oficina de Català d’Arbúcies:
• Inscripcions:  27 de març (alumnes antics) i 28 i 29 de març (alumnes nous). A l’Oficina de Català (9- 13 h i 18-20 h) o a 
la plataforma d’inscripció (https://inscripcions.cpnl.cat/)
Cursos de tots els nivells i modalitats (virtuals i 100 % en línia) a tot el CPNL: 
o Sol·licita la determinació de nivell (una prova o la validesa d’un certificat) a https://www.cpnl.cat/inscripcions/prova/
• Inscriu-te a un curs: 27 de març (alumnes antics) i 28 i 29 de març (alumnes nous).  A la plataforma d’inscripció (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. 

(Re)voltes a Arbúcies: Acollida i acció comunitària per la cohesió social
Proposem un itinerari per 4 espais significatius de la vila on el grup participant, amb l’acompanyament d’una guia i persones 
dinamitzadores, recorreran a peu la memòria d’accions passades i presents de suport mutu que s’han fet a Arbúcies els 
darrers 30 anys amb l’objectiu d’afavorir la integració, la convivència i la cohesió social. Convidem la ciutadania d’Arbúcies 
a participar al (Re)Voltes. Si has participat o treballat al Voluntariat per la llengua (parelles linguístiques);  has fet reforç escolar 
(voluntariat o alumnat); has assistit a l’Assemblea per la convivència i la integració (ACIDA) o a alguna Jornada Intercultural 
i solidària;  si coneixes els projectes d’acollida de l’Associació de jubilats; si milites en un partit polític o ets membre asso-
ciació amb incidència social;  si treballes en serveis socials, d’acollida, d’educació formal o informal,  o com a ciutadà o 
ciutadana t’interessa informar-te o participar en aquest àmbit  t’esperem el 25 de març a les 11 del matí a la Plaça de la 
Vila d’Arbúcies (durada 2h) i et convidem a inscriure-t’hi a selvainterior@selva.cat. Si vols més informació, també la pots 
demanar per correu electrònic.

divendres 10
A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ LLIBRE 
Presentació del llibre Sense càstig, de Tura Soler i Jordi Grau. La presentació anirà a càrrec 
de Manel Serras, experiodista d’El País. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies


