
    AGENDA del dimarts 14 de març 
al dimarts 4 d’abril de 2023

recordeu que...

La propera Agenda Municipal sortirà 
el dimarts 4 d’abril.  Si teniu alguna 
informació per publicar-hi,  podeu en-
viar un correu a agenda@ajarbucies.
cat. Teniu temps fins al dimecres 29 
de març de 2023.

Farmàcia de guàrdia

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, tar-
da obert de 20.30 a 21 h. Farmàcia 
González-Huix (pl. Dr. Turon). Tel. 972 
162 181.

Del dilluns 20 de març a partir de les 
9 h al diumenge 26 de març fins a 
les 13.30 h. Diumenges i festius, tar-
da  obert de 20.30 a 21 h. Farmàcia F. 
Xarles (C/ Camprodon). Tel. 972 860 
906.

Del dilluns 27 de març a partir de les 9 
h al diumenge 2 d’abril 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 3 d’abril a partir de les 9 h 
al diumenge 9 d’abril fins a les 13.30 
h. Diumenges i festius, tarda obert de 
20.30 a 21 h. Farmàcia González-Huix 

Les jornades coincideixen amb 
la data de l’1 d’abril i el mateix 
dia del de 1714, cinc mil homes 
armats, molts d’ells a cavall, 
van irrompre a Arbúcies i en 
represàlia pels fets de gener 
van cremar totalment el poble, 
les cases, collites, boscos i van 
deixar únicament l’església per-
què servís d’exemple per altres 
viles i persones. 

Jugarem com ho feia la gent del 
s. XVIII, caminarem pels camins 
que van recórrer els nostres 
avantpassats, veurem com eren 
els campaments dels miquelets, 
què s’hi feia. Hi haurà tallers per 
a tota la família i xerrades sobre 
els soldats, els vestits, la mone-
da. Tenim les nostres perso-   
nalitats: la Teresa, l’Isidre Pujató 
i en Francesc Puig, i tot recor-
dant-los farem un homenatge 
sentit a totes aquelles persones 
que l’any 1714, i abans  i des-
prés, han estat aquí defensant la 
dignitat. I tampoc no hi pot fal-
tar la recreació històrica dels fets 
del Combat d’Arbúcies, a càrrec 
de diferents grups de miquelets 
i soldats de l’època que repre-
senten els diferents regiments 
que hi havia. 

Una de les coses que ens dei-
xen els fets del Combat és la 
capacitat d’organització popular 
en defensa dels seus drets i la 
necessitat de lluitar per la digni-
tat del poble i de les persones. 
Fa ja tres anys que atorguem el 

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

Noves jornades de recreació històrica, el 
Combat d’Arbúcies el proper 1 d’abril

Mitjançant aquesta exposició, es proposa un 
recorregut inèdit per l’obra dels clàssics cata-
lans i els seus joguets. Tots els escriptors i es-
criptores han sigut canalla. Molts d’ells parlen 
en els seus llibres de joguets, de botigues, de 
parades on en venien, de la Nit de Reis…

D’aquesta manera s’afegeix a la commemo-
ració dels 40 anys del Museu del Joguet de 
Catalunya-Figueres.

Del 21 de març al 30 d’abril de 2023

JOGUETS I ESCRIPTORS

NOU SERVEI MUNICIPAL D’ACCIÓ CLIMÀTICA (SEMAC)
El Servei Municipal d’Acció Climàtica (SEMAC), ubicat a l’Ajun-
tament d’Arbúcies, entra en funcionament el dilluns 13 de març. 
Aquesta nova oficina ofereix assessorament, informació i suport 
a la ciutadania en temes relacionats amb el consum d’energia, 
les energies renovables i la transició energètica. El SEMAC oferirà 
quatre línies de suport: l’anàlisi de les factures dels usuaris; la real-
ització d’auditories energètiques; la informació de projectes d’au-
toconsum fotovoltaic o de biomassa, i, per últim, oferir suport en 
la tramitació d’ajuts i subvencions disponibles. El SEMAC ofereix 
aquests serveis tant de manera presencial com telemàtica, però 
per poder accedir-hi és necessari demanar hora mitjançant cor-
reu electrònic a accioclimatica@ajarbucies.cat o bé per telèfon al 
972 860 001. L’atenció és gratuïta, però alguns dels serveis que se 
sol·licitin (com, per exemple, la tramitació d’una subvenció) tenen 
un preu públic fix, que serà comunicat i explicat a l’usuari.

OBERTURA DE L’OAC ELS DIJOUS A LA TARDA 
A partir d’aquest mes de març, s’obre l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC) tots els dijous a la tarda de 4 a 7, a excepció del 
mes d’agost i festius.

SOL·LICITUD PARADES DE SANT JORDI
Des del 16 de març fins al 12 d’abril, s’obre el període per sol·lic-
itar parada per Sant Jordi. Ho podeu fer de manera telemàtica 
a través del web www.arbucies.cat o bé entrant el formulari de 
sol·licitud a l’OAC de l’Ajuntament. 

28è CONCURS DE POESIA AMETISTA
Amb motiu de la diada de Sant Jordi, es convoca el Concurs de 
Poesia Ametista 2023. Aquest concurs tindrà tres categories: in-
fantil, cicle 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. 

Premi Combat d’Arbúcies a en-
titats que s’han caracteritzat en 
aquests aspectes: l’organització 
de la gent per defensar els seus 
drets i la dignitat.

El III Premi Combat d’Arbúcies 
s’entregarà aquest any a l’Amical 
d’Antics Guerrillers de Catalunya, 
una associació que destaca per 

la investigació i la divulgació de la 
història d’uns grans lluitadors per 
la llibertat, la dignitat i els drets 
de les persones i els pobles: els 
maquis, que van estar també per 
aquestes muntanyes, així com 
els sometents i els miquelets del 
s. XVIII, després de la derrota de 
la II República i la implantació del 
feixisme a casa nostra. 

informació municipal 



- Visites podologia, 27 de març i 17 i 24 d’abril. Demaneu hora a secretaria i aboneu i recolliu el tiquet.
- Visites control oïda coclear, divendres 24 de març i 28 d’abril. Demaneu hora a secretaria. 
- Taller Grans lectors. Cada dilluns a les 5 tarda. 
- Cursets Informàtica, s’han començat els d’Imatges per recordar i Fer tràmits per internet.
- Sortida Calçotada a l’Alt Camp el dissabte 25 de març. Queden poques places.  
- 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.
- Hem fet un grup de Whattsapp per comunicar-nos amb els socis que tinguin telèfon mòbil. Passeu a donar 
conformitat.

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

març

A les 19 h · [Naus Ayats] · 35 ANYS ESCOLA DE MÚSICA
Celebració del 35è aniversari de l’Aula de Música d’Arbúcies amb la participació 
de tots els alumnes de les aules de Sant Hilari Sacalm i Arbúcies i l’Escola de dan-
sa d’Arbúcies. Interpretarem la cantata Les veus de la natura, d’Antoni Miralpeix i 
Francesc Danés.
Organitza: Escola de Música d’Arbúcies

diumenge 19

divendres 31

A les 17.30 h · [Teatre de Cal Xic] · CINEXIC   
Projecció de la pel·lícula El Cargol i la Balena. A partir de 6 anys.  Entrada: 2 euros. 
Entrada + crispetes + aigua: 3,5 euros. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ LLIBRE    
Presentació del llibre Reina sin reglas, de Bárbara Munar. 
Organitza: Exmarludic

A les 17.30 h · [Museu Etnològic del Montseny] · HORA DEL CONTE    
La Caputxeta vermella s’ha perdut per La Gabella. Vine a escoltar el conte tot fent 
un volt per les sales del museu. 
Organtiza: Biblioteca d’Arbúcies i Museu Etnològic del Montseny

dissabte 25 A les 11 h · [Plaça de la Vila] · ITINERARI (RE)VOLTES
Proposem un itinerari  per 4 espais significatius de la vila  on el grup participant, amb 
l’acompanyament d’una guia i persones dinamitzadores, recorrerà a peu la memòria 
d’accions passades i presents  de suport mutu i construcció col·lectiva que s’han fet 
a Arbúcies els darrers trenta anys i que tenen per objectiu d’afavorir la integració, la 
convivència i la cohesió social. Durada: 2 hores. Tota la ciutadania hi és convidada.  
Inscripcions al web http://lesrevoltes.cat . Si necessiteu més  informació podeu dem-
anar-la al correu selvainterior@omnium.cat.  
Organitza: Òmnium cultural 

A les 19.30 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ LLIBRE 
Presentació del llibre Els cinc exèrcits, de Roger Tarrés. 
Organitza: Museu Etnològic del Montseny

divendres 24

A les 12 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ
Presentació de l’expsició Joguets i escriptors, a càrrec de Julià Guillamon, comissari de 
l’exposició.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny

dimecres 29

A partir de les 10 h · [Diferents espais] · COMBAT D’ARBÚCIES   
- A les 10 h al Museu Etnològic del Montseny, passejada: Ruta del Combat. 
- De 10.30 a 13 h a la plaça de la Vila, El campament de miquelets, bitlles catalanes, 
jocs del 1714, taller d’espelmes, taller d’escriptura, taller de plantes i La paga d’un 
soldat. 
- A les 10.30, a les 12.45 i a les 17 h al Museu Etnològic del Montseny, La vida d’un 
combatent del segle XVIII - Del miquelet al soldat de línia. 
- A les 10.30 h al Museu Etnològic del Montseny, La moda al 1700. 
- A les 12 h al Museu Etnològic del Montseny, La Teresa d’Arbúcies. 
- A les 12.45 h al Museu Etnològic del Montseny, Reflexions del Sometent. 
- A les 13 h a la Riera i a la plaça de la Vila, el Combat d’Arbúcies. 
- A partir de les 16.30 h a la plaça de la Vila, el campament de miquelets, bitlles cat-
alanes, jocs del 1714 i danses del XVIII. 
- A les 18 h al carrer Pont i a la plaça de la Vila, Arbúcies. Vila Cremada. 
- A les 18.45 h a la plaça de la Vila, acte de lliurament del Premi Combat d’Arbúcies 
2023. 
- A les 19 h a la plaça de la Vila, salves d’honor i cloenda. Coca i xocolata per a tothom. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i Museu Etnològic del Montseny

VINE I APRÈN CATALÀ! CONSORCI PER A LA NORMA- LITZACIÓ 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/)
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. 

dijous 30 A les 19.30 h · [Museu Etnològic del Montseny] · XERRADA - PRESENTACIÓ    
Xerrada Premi Combat d’Arbúcies 2023. Presentació de l’Amical d’Antics Guerrillers 
de Catalunya La recuperació de la memòria dels maquis - la Ruta dels Maquis a 
Catalunya, amb Carles Vallejo, Cristina Herrando i Raül Valls. 
Organtiza: Museu Etnològic del Montseny

A les 9.30 h · [CAP] · DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA 
Caminada i esmorzar saludable. Amb la participació de l’Escola Dr.Carulla, l’Es-
cola Vedruna, l’Institut Montsoriu, el Centre Ocupacional Montseny Guilleries, par-
ticipants del PAFES, personal sanitari del CAP, CEM Can Delfí, Llar de Jubilats, 
Residència Casa de Repòs Germanes Hospitalàries de la Santa Creu i tothom que 
hi vulgui participar. Gaudeix la vida, posa’t en marxa! T’hi esperem. 
Organitza: Regidoria d’Activitat Física i Esport

dissabte 1 A partir de les 9 h · [Plaça 1 d’Octubre] · CURSA D’ORIENTACIÓ POPULAR  
Anima’t i participa en grup (màx. 5 persones, mín. 1 major d’edat per grup), parella o  
individual. Passa una bona estona i diverteix-te trobant les fites amagades pels voltants 
de la vila! Circuit apte per a totes les edats. Fes la inscripció i reserva el teu mapa (ins- 
cripció prèvia a La Gabella 2€, el mateix dia 3€). De 9 a 10 del matí, recollida de xips 
electrònics de control de la cursa, a la plaça 1 d’Octubre. A les 10, entrega del mapa (a 
cada participant si és un grup). Es donaran unes explicacions del funcionament abans 
de sortir. A 2/4 d’11, es donarà la sortida i a  2/4 d’1, entrega de premis (a les tres pri-
meres arribades).
Organitza: Regidoria de Turisme i Grions Team- GoXtrem

abril

Serveis, entitats i més informació


