informació municipal
ARBÚCIES, JARDÍ DEL MONTSENY - PREMI ALS BALCONS, FINESTRES I JARDINS AMB PLANTES I FLORS
Guarnim amb plantes i flors els balcons, finestres i façanes. Per participar serà imprescindible que sigui visible
des del carrer. Seran premiades 4 cases amb 50 euros cadascuna que un jurat prèviament haurà valorat. Factors
que es tindran en compte: exuberància, varietat, bellesa, cura... Es valoraran les llars que habitualment no hagin
estat guarnides. L’entrega de premis serà el dimecres 22 de juny, a la festa de final de les Enramades. Per fer les
inscripcions podeu anar al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella o bé trucar-hi (972 860 908), fins al diumenge
12 de juny. Organitza: Regadora Florida.
ESPLAI D’ESTIU - PREINSCRIPCIÓ
L’Ajuntament d’Arbúcies organitza l’Esplai d’Estiu Municipal, del 27 de juny al 29 de juliol i del 29 d’agost al 2 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 a 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. Trobareu tota la informació
i la fitxa d’inscripció a la web de l’Ajuntament www.arbucies.cat.
CAMPANYA ESTERILITZACIÓ DE GATS
Des de l’Ajuntament, i conjuntament amb el centre veterinari Eriçó Blau de Sant Hilari, s’impulsa una campanya
d’esterilització durant els mesos de maig i juny a preus reduïts: 55 euros per gat, 100 euros per gata i 30 euros el
microxip.
Si esteu interessats/des en beneficiar-vos de la campanya d’esterilització, cal que us inscriviu a l’OAC de l’Ajuntament d’Arbúcies o al correu electrònic salut@ajarbucies.cat indicant: persona de contacte, telèfon o correu electrònic i nombre de femelles o mascles per esterilitzar per poder coordinar la intervenció amb el centre veterinari.

MEMGA, La Gabella
Del 14 de maig al 19 de juny de 2022
50 ANYS DE QUIRZE I JULITA: GEGANTS D’ARBÚCIES
L’any 1972 l’Ajuntament compra dos gegants. El matí del dijous
1 de juny de 1972 surten per primera vegada amb motiu de les
Enramades acompanyats per sis capgrossos i els Serafins.
L’any 1974 van ser batejats amb els noms dels patrons de la vila:
Quirze i Julita.
Organitza: Associació de Geganters i Grallers d’Arbúcies

recordeu que...
La propera Agenda Municipal sortirà
el dimarts 7 de juny. Si teniu alguna
informació per publicar-hi, podeu enviar un correu a agenda@ajarbucies.
cat. Teniu temps fins al dimecres 1 de
juny.

Farmàcia de guàrdia
Del dilluns 23 de maig a partir de les
9 h al diumenge 29 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.

MONTSENY CUINA DE RESERVA. UNA MIRADA A LA NOSTRA
ALIMENTACIÓ

Del dilluns 30 de maig a partir de les 9
h al diumenge 5 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.

Aquesta mostra ens presenta els principals elements de la cuina
del Montseny, l’expressió d’un sistema de vida basat en l’agricultura, la ramaderia i l’aprofitament del bosc. Això està canviant
profundament des de fa unes dècades, però en la mesura que
aquesta cuina ens identifica i la volem transmetre a les generacions futures, forma part del nostre patrimoni cultural.

Del dilluns 6 de juny a partir de les 9 h
al diumenge 12 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 28 de maig al 19 de juny de 2022

AGENDA

del dimarts 24 de maig
al dimarts 7 de juny de 2022

Els gegants d’Arbúcies celebren 50 anys
Aquest 2022 els gegants d’Arbúcies, en Quirze i la Julita, celebren el cinquantenari des de
la seva creació, el 1972.

al 5 de juny es podrà veure al
Museu Etnològic del Montseny
l’exposició Cinquantenari dels
gegants d’Arbúcies 1972-2022.

Va ser el 1972 quan l’Ajuntament va comprar dos gegants
i el matí del dijous 1 de juny
d’aquell mateix any van sortir
per primera vegada amb motiu de les Enramades acompanyats per sis capgrossos i els
Serafins. Però no va ser fins al
1974 que van ser batejats amb
els noms dels patrons de la vila:
Quirze i Julita.

I, el proper dissabte 4 de juny,

50 anys no es fan cada dia i és
per això que el dissabte 28 de
maig, tindrà lloc la Festa Gegentera. Una celebració que
començarà a les 4 de la tarda
amb la cercavila infantil en què
els nens i nenes portaran els
seus propis capgrossos realitzats a l’escola.
Tot seguit, a les 5 de la tarda a
l’aparcament de l’antiga Fonda
Ayats, espectacle Exploradors
de l’aigua, amb la companyia
Pessic de Circ. Al finalitzar, cercavila de gegants pagesos pels
carrers del centre del municipi
fins a l’aparcament de l’antiga
Fonda Ayats. La ballada final
amb les colles geganteres convidades clourà la jornada.
A banda de la festa d’aquest
dissabte, també s’han organtizat dues activitats més. Fins

es farà l’acte de cloenda de la
celebració amb l’acompanyament dels gegants i capsgrossos al local on dormen, ja que
estaran exposats a l’aparador
de l’antiga tintoreria de la plaça

A les 12 h · [Plaça de la Vila] · DIA DE L’ASSOCIACIONISME CULTURAL
Acte de cloenda del cinquantenari dels Gegants d’Arbúcies. Acompanyem els gegants i capgrossos al local on dormen. Pares, mares, amics i amigues, joves i grans podreu provar de
portar la Julita, en Quirze, la Carboneta o capgrossos de figures humanes. Nens i nenes podreu
provar de portar els capgrossos d’animals.
Organitza: Geganters i Grallers d’Arbúcies

maig
divendres 27

dissabte 28

A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació del llibre Los imprescindibles. Memorias de un aprendiz de comunista, d’Àngel
Navarro Rubio.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i Museu Etnològic del Montseny
A les 12 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ EXPOSICIÓ I LLIBRE
Presentació de l’exposició Montseny cuina de reserva. Una mirada a la nostra alimentació,
produïda pel MEMGA amb la col·laboració de les diputacions de Girona i Barcelona i del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. I presentació del llibre de receptes
Cuina, societat i natura al Montseny. Reserva de la Biosfera, editat per la Diputació de Barcelona. L’acte comptarà amb l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, el diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’incendis forestals de la Diputació de Barcelona, Valentí
Junyent, el diputat delegat de Suport a entitats locals de la Diputació de Girona, Josep
Maria Bagot, i de l’autor i comissari de l’exposició, Lluís García Petit. Tothom hi és convidat.
A l’acabar, refriegeri per als assistents.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny
A partir de les 16 h · [Diversos espais] · 50 ANYS DELS GEGANTS D’ARBÚCIES
- A les 16 h a la placeta de Can Reus: Cercavila infantil. Els nens portaran els seus propis capgrossos realitzats a l’escola. Inici: placeta de Can Reus i recorregut pels carrers Castell, Gna.
Assumpta, Ramon Pagès i Camprodon fins a l’aparcament de l’antiga Fonda Ayats.
- A les 17 h a l’aparcament de l’antiga Fonda Ayats: Espectacle Exploradors de l’aigua, amb
la companyia Pessic de Circ.
- A les 18 h a la placeta de Can Reus: Cercavila Gegants Pagesos. Inici: placeta de Can
Reus i recorregut pels carrers Camprodon, Sorrall, Castell, Gna Assumpta, Sant Jaume, Major, plaça Vila, Prat Marcet, placeta dels Encantats, Pont, Magnes, Pietat, passeig Carulla,
avinguda dels Països Catalans i Camprodon fins a l’aparcament inicial.
- A les 20 h a l’aparcament de l’antiga Fonda Ayats: Ballada final. Colles geganteres convidades: Cabrils, Canovelles, Castellbell i el Vilar, Gualba, Molins de Rei, Montesquiu, Segadors de Riudarenes i Arbúcies.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i Geganters i Grallers d’Arbúcies

diumenge 29

dilluns 30

A les 18 h · [Llar de Jubilats, carrer Sorrall, 9] · CONCERT DE JOAN FURIÓ VIVAS
Recital de guitarra clàssica, a càrrec de Joan Furió Vivas, que interpretarà obres de Tàrrega,
Bach, Villa-Lobos i Dyens.
Organitza: Joan Furió Vivas i hi col·labora: Ajuntament d’Arbúcies
A les 19.30 h · [Llar de Jubilats, carrer Estenedor, 44] · PRESENTACIÓ LLIBRES
Presentació dels llibres Se llama cáncer, de Gonzalo Boye i Judici a la justícia, d’Iu Forn.
Organitza: Entesa per Arbúcies

juny
divendres 3

A les 19.30 h · [Biblioteca Municipal] · CLUB DE LECTURA
Comentarem Cabells de gebre, amb la presència de la seva autora Teresa Sagrera Bassa.
Una novel·la ambientada al Montseny i amb una forta presència del castell de Montsoriu.
Organitza: Biblioteca Municipal amb el suport de la Diputació de Girona
A les 20 h · [Llar de Jubilats] · CONCERT AMB EL COR LUTIANA JOVE
Concert Fem sentir la nostra veu. El cor Lutiana Jove ens oferirà un concert amb un repertori
divers, compromès i reivindicatiu.
Organitza: Cor Lutiana

dissabte 4

Tot el dia · [Can Cassó] · III RAL·LI SPRINT LA SELVA
Segona prova del Off Road Clàssic Cup, amb un recorregut pels trams mítics que es
disputaven al mundial de ral·lis i tram espectacle. Punt d’avituallament a Arbúcies.
Organitza: Classics Rent Services i hi col·labora: Clàssics Montseny Guilleires i Ajuntament
d’Arbúcies

A les 19 h · [Poliesportiu de Can Pons] · FESTIVAL DE FUNKY
Obertura de portes una hora abans de l’inici del festival.
Organitza: CEM i Regidoria d’Activitat Física i Esport

diumenge 5

A les 17 h · [Can Cassó] · FESTA FINAL DE CURS ESCOLA DR. CARULLA
Festa de fi de curs de l’Escola Dr. Carulla només per a les famílies de l’escola. Entrada a partir
de les 5 de la tarda. Tot seguit, espectacle La màgia de Trucki Chan. Ens visitaran en Chase i
l’Skye de la Patrulla Canina i acaberem la festa amb discomòbil i festa holi. Sopar de carmanyola amb servei de bar a càrrec dels alumnes de 5è.
Venda d’entrades a la mateixa escola (dia per concretar).
Organitza: AMPA Dr. Carulla

serveis, entitats i més informació
CREU ROJA
Volem fer arribar el nostre agraïment a les persones que, a través dels centres educatius han respost a la campanya de
recollida d’aliments. També a les persones que es dirigeixen directament a l’assemblea, i que amb donatius econòmics o
en espècies, donen suport assíduament a aquesta necessitat tan bàsica. Gràcies a totes elles podem complementar les
cistelles d’aliments per als veïns i veïnes del municipi que ho necessiten.
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.
ACAMPADES JUVENILS DE SUPERVIVENCIA AL BOSC
Mitjans (de 8 a 12 anys) del 18 al 29 de juliol
Grans (de 13 a 17 años) del 4 al 15 de juliol
Inscripcions fins al 30 de maig
Més informació i inscripcions: Tel. 636 358 028
Organitza: Associació TierraLuz
PREINSCRIPCIONS CURS 2022-2023 AULA DE MÚSICA D’ARBÚCIES I SANT HILARI
- Sensibilització musical per a infants de 4 i 5 anys
- Classes de llenguatge musical a partir de 6 anys: música
i moviment, instruments Orff, percepció auditiva, lectoescriptura musical...
- Classes de cant coral a partir de 6 anys
- Classes d’instrument: bateria, clarinet, flauta travessera, guitarra
clàssica, guitarra elèctrica, piano, saxòfon, violí i violoncel
- Grups de combo, Orquestra Jove de la Selva...
- Complementarietat d’assignatures a l’Escola de Música i Conservatori de Vic: orquestra, banda, grups de combo,
cant coral...
Per a més informació, podeu enviar un correu a amarbuciesisanthilari@emvic.cat.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES
- Visita auditiva coclear: divendres 27 de maig. Cal demanar hora a secretaria.
- Els socis que abonen la quota en efectiu, poden passar per secretaria fins a finals de juny.

