informació municipal
SOL·LICITUD PARADES SANT JORDI 2022
Si esteu interessats a fer una parada per Sant Jordi
heu de presentar una instància genèrica i adjuntar
el document d’ampliació d’informació que trobareu a
l’apartat de la Setmana Cultura de Sant Jordi a www.
arbucies.cat. Termini de presentació de les sol·licituds:
dilluns 18 d’abril.
*S’han de presentar ambdós documents per tal de tenir en compte la vostra sol·licitud
**Un cop finalitzi el termini, valorarem totes les sol·licituds i es determinarà quin serà l’espai o els espais on
s’ubicaran les parades segons normativa.

AJUDES PEL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A
PERSONES GRANS
Des del 25 de febrer i fins al 29 d’abril de 2022 s’obre
el període per sol·licitar l’ajuda pel pagament del lloguer
per a persones grans (a partir de 65 anys). Trobareu
tota la informació i l’enllaç per sol·licitar la subvenció al
web de l’Ajuntament (www.arbucies.cat) i també presencialment a l’Ajuntament, de dilluns a divendres de
9 a 14 h.

MEMGA, La Gabella
Del 7 d’abril al 8 de maig de 2022
CATALÀ IL·LUSTRAT

Aquesta exposició dissenyada per Marta Montenegro i
produïda per la Diputació de Girona presenta 36 il·lustracions minimalistes que representen frases fetes de
la llengua catalana, amb la voluntat de reivindicar l’ús
de la llengua popular i tradicional a través del disseny.
La mostra s’acompanya d’un concurs que ens convida a esbrinar quines frases fetes acompanyen
cada cartell! La data límit per participar al concurs
del Català il·lustrat és el diumenge 24 d’abril.

recordeu que...
La propera Agenda Municipal
sortirà el dimarts 3 de maig.
Si teniu alguna informació per
publicar-hi, podeu enviar un
correu a agenda@ajarbucies.
cat. Teniu temps fins al dimecres 27 d’abril.

AGENDA

Arbúcies celebra la diada de
Sant Jordi amb diverses
activitats culturals

Farmàcia de guàrdia
Del dilluns 4 d’abril a partir de
les 9 h al diumenge 10 de 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 11 d’abril a partir de
les 9 h al diumenge 17 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.
Del dilluns 18 d’abril a partir de
les 9 h al diumenge 24 d’abril
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 25 d’abril a partir de
les 9 h al diumenge 1 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 2 de maig a partir de
les 9 h al diumenge 8 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.

del dimarts 5 d’abril
al dimarts 3 de maig de 2022

Amb motiu de la diada de Sant
Jordi, l’Ajuntament d’Arbúcies organitza diverses activitats culturals.
Durant tot el mes d’abril, al Museu
Etnològic del Montseny, es podrà
veure l’exposició El català il·lustrat.
La mostra consta de 36 il·lustracions minimalistes que representen frases fetes dela llengua catalana. L’exposició vol reivindicar l’ús
de la llengua popular i tradicional
a través del disseny. Fes memòria.
Quants cops has utilitzat una frase
feta o un refrany dins d’una conversa quotidiana? Si ho has fet, és
molt probable que alguna vegada
la gent del teu voltant es sorprengués o li fes certa gràcia. I és que
els refranys, dites, expressions i
frases fetes tradicionals catalanes
sembla que estiguin exclusivament vinculades a un perfil de persona de poble i d’edat avançada.
El català il·lustrat té el repte d’impulsar frases fetes populars per
fer-les més atractives, conegudes
i intentar que poguem tornar-les a
utilitzar amb més naturalitat!
Enguany, repetint l’experiència de
l’any passat que va ser tot un èxit,
es tornaran a organtizar representacions teatrals per als alumnes de
les escoles de primària del muni-

cipi. Sèra el divendres 22 d’abril a
Can Cassó amb un espectacle de
circ amb la cia. La Bella Tour.
El divendres 22 d’abril, a les 19.30
h a la Llar de Jubilats, tindrà lloc
l’entrega dels premis de Poesia
Ametista. A l’acte també s’entregaran els premis de narració curta de
la Biblioteca, CLER. L’acte estarà
amenitzat per l’espectacle musical
del Cor Lutiana, Lutiana canta a la
natura.
El dissabte 23 d’abril, durant tot el
dia a la plaça de la Vila, parades
de llibres i roses. A més, hi haurà

jocs gegants de fusta per a la
mainada.
El diumenge 24 d’abril, al Museu
Etnològic del Montseny, es farà la
presentació de de l’edició crítica
d’Aires del Montseny, de Jacint
Verdaguer.
Finalment, el divendres 29 d’abril,
la Biblioteca ha organitzat una sessió del club de lectura en femení.
Una sessió que anirà dedicada a
la lectura dramatitzada i comentari
d’obres de poetesses catalanes,
dinamitzat per Anna Casals, de la
cia. H6 Clown.

abril
divendres 8

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’Escola Vedruna, l’Institut Montsoriu, el Centre Ocupacional Montseny Guilleries, participants 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. Activa’t i comença a sumar. T’hi esperem!
Organitza: Regidoria d’Activitat Física i Esport
A les 17.30 h · [Aula gran de l’Escola d’Adults] · TALLER DE MÀSCARES DE
HARRY POTTER
Commemorem el 25è aniversari d’aquest personatge amb un taller de màscares.
Inscripció prèvia al 972 860 421 o biblioteca@ajarbucies.cat.
Organitza: Biblioteca MunicipalOrganitza: Fisioarbúcies

diumenge 10

divendres 22

dissabte 23

diumenge 24

divendres 29

A les 12 h · [Can Cassó] · TAST DE CERVESA ARTESANA
Tast de 3 cerveses:Llambrot de Graner (American IPA), Detox sour de Limbik (Sour)
i Gagat de la pirata (Imperial Stout). Aquestes tres cerveses aniran acompanyades
de diversos formatges. A més, també dir-vos que tindrem els cervesers de Graner
per explicar la seva nova birra, la Llambrot. D’altra banda, també tindrem a la gent
de l’Associació La petjada que posarà música per donar vida a aquest súper tast.
Preu: 10€ socis / 15€ no socis. Inscripcions via whatsapp al telèfon 615 812 454.
Organitza: Tritó del Montseny
A les 19.30 h · [Llar de Jubilats] · PREMIS POESIA AMETISTA
Entrega dels premis de la 27a edició del Concurs Poesia Ametista i entrega també
dels premis CLER 2022 de la Biblioteca. L’acte estarà precedit per l’espectacle
Lutiana canta a la natura.
Organitza: Regidoria de Cultura, Biblioteca i Museu Etnològic del Montseny
Tot el dia · [Plaça de la Vila] · SANT JORDI
Parades de llibres i roses i jocs de fusta gegants.
Organitza: Regidoria de Cultura
A les 12 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació de l’edició crítica d’Aires del Montseny, de Jacint Verdaguer. Amb la
participació de l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, Jordina Boix, directora de la
Fundació Jacint Verdaguer, Llorenç Soldevila, curador del llibre i l’escriptor, Antoni
Pladevall.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny
A les 19.30 h · [Aula gran de l’Escola d’Adults] · EN FEMENÍ, CLUB DE LECTURA
Dedicarem aquesta sessió del club a la lectura dramatitzada i comentari d’obres de
poetesses catalanes, dinamitzat per Anna Casals, de la cia. H6 Clown.
Organitza: Biblioteca Municipal

serveis, entitats i més informació
ASSOCIACIÓ BANTANDICORI
Tercer sopar solidari, Aigua X Senegal, organitzat per l’Associació Bantandicori, el proper divendres 6 de maig
al bonic espai de la Vinyassa a les 20.30 h. Podeu comprar els tiquets a La Gabella, a partir del dimarts 5 d’abril.
El preu és de 50 euros (25 euros pel sopar i 25 per l’Associació). Us hi esperem. Telèfon de contacete: 626 476
539. www.bantandicori.es.
CONSELL LOCAL PER LA REPÚBLICA
Per Sant Jordi tindrem parada del Consell Local per la República d’Arbúcies durant tot el dia. Podeu venir a fervos el DNI català (Identitat Digital Republicana), a comprar material o a informar-vos de les activitats. Si no podeu
acostar-vos-hi, escriviu-nos a arbucies@consellrepublica.cat i us ajudarem a aconseguir el carnet republicà. Derrotem el “drac” plegades!
34a BRIGADA SOLIDÀRIA ARBÚCIES - PALACAGÜINA (JULIOL - AGOST 2022)
El projecte de la 34a brigada és Atención integral a jóvenes en el municipio de Palacaguina. L’exeriència consisteix en 3 setmanes treballant en el projecte i 1 setmana coneixent Nicaragua.
Per ser brigadista cal tenir 18 anys i assistir a les dues sessions de formació. Pel que fa a les condicions
econòmiques, els participants han d’assumir el cost del bitllet i l’assegurança i, aportar 100 euros a les families
acollidores (allotjament, esmorzar i sopar).
A la nostra brigada trobaràs assessorament i formació prèvia per conèixer la realitat de Palacagüina i del projecte en el qual es col·laborarà.
Recomanacions a tenir en compte: Anar-hi amb el cor i la ment ben oberta per aprofitar al màxim els valors
de la societat nicaragüenca; mentalitzar-se de trobar un món amb algunes limitacions en referència a la nostra
societat consumista; i respectar i t’adaptar-se al ritme de vida nica, pel que fa a la gestió del temps, als aspectes
organitzatius, etc.Per a més informació: Dolors Horta (690 399 252). Organitza: Soarpal, Solidaritat Arbúcies Palacagüina.
RECOLLIDA DE TAPS SOLIDARIS
Ajuda’ns a lluitar contra la fibrosi quística. Recollida de taps al CAP i a Congelats i Celler Míriam. Gràcies per la
vostra col·laboració.
CREU ROJA – ALIMENTS
L’assemblea local d’Arbúcies rep aliments del FEAD (Fondo de Ayuda Europea) i del Banc d’Aliments de les
comarques gironines. A l’espera de la propera entrega, demanem als veïns i veïnes d’Arbúcies la donació dels
següents aliments: llet sencera, oli d’oliva o de gira-sol, arròs, tonyina, conserves de tomàquet i galetes tipus
Maria. Ho podeu portara la seu de Creu Roja al carrer Camprodon, 9, de dilluns a dijous de 10 a 13 h. En nom
de la Creu Roja i de les persones que ho necessiten, moltes gràcies.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

maig
diumenge 1

A les 18.30 h · [Naus Ayats] · ESPECTACLE MUSICAL SOLIDARI
Espectacle musical Música als cors, play back amb 30 artistes, a càrrec del Grup
de teatre musical Nit i dia de Breda, sota la direcció de Quim Mayugo. Preu entrada:
7€ (l’entrada anirà en benefici del TOM). Properament, més informació de la venda
d’entrades.

A les 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

- Visita podologia: 4 i 25 d’abril. Cal demanar hora a secretaria.
- Visita auditiva coclear: divendres 29 d’abril. Cal demanar hora a secretaria.
- Caminada a Vilobí el dijous 7 d’abril. Els interessats podeu passar per secretaria.
- Sortida al Teatre Poliorama, dissabte 14 de maig a veure l’obra Forever Young. Inscripcions del 5 al 28 d’abril.
- Viatge a Grècia del 28 de maig al 2 de juny. Inscripcions obertes.
- Els nous socis poden passar a recollir el carnet per secretaria.
- Agrairíem que ens comuniqueu qualsevol canvi de compte corrent, domicili, telèfon, etc.
- La sortida al balneari de Comarruga, de moment, queda aplaçada.

