serveis entitats i més informació
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.
PREINSCRIPCIONS ESCOLA DE DANSA CURS 2022-2023
Ja estan obertes les preinscripcions al nou curs de l’Escola de
Dansa d’Arbúcies, per a alumnes nascuts a partir de l’any 2018.
Us podeu preinscriure contestant un petit qüestionari: https://
forms.gle/Q5HkKnYm8Fuyp5mw5 o bé enviar un missatge al nostre WhatsApp 653 178 365 o un correu a escola.de.dansa.arbucies@hotmail.com.

MEMGA, La Gabella
Del 30 de juny al 24 de juliol de 2022
CASTELLS DEL MONTSENY
Aquesta exposició, produïda pel Museu Etnològic del Montseny, a
partir del treball de documentació fotogràfica de Mariano Pagès,
presenta un recorregut visual per aquestes construccions de
caràcter militar que es van anar bastint al llarg de la història en
aquest territori. Muralles, castells, torres, casals fortificats, elements defensius en masies... Un patrimoni montsenyenc que ens
parla de temps passats!

recordeu que...
La propera Agenda Municipal sortirà el dimarts 26 de juliol. Si teniu
alguna informació per publicar-hi,
podeu enviar un correu a agenda@
ajarbucies.cat. Teniu temps fins al
dimecres 20 de juliol.

AGENDA

Elena Gadel, al cicle de música Notes d’Aigua

Farmàcia de guàrdia

a un e- lement: aigua, terra, aire i
foc. La música és vida, la vida és
natura. En aquest espectacle, la
força de la natura parla a través
de la música. El so de l’arpa i de la
guitarra, dos antics instruments de
corda pinçada d’identitat forta, es
combinen amb l’ampli ventall de
possibilitats sonores que permeten els transformadors de so del
segle XXI, creant un so atmosfèric,
innovadores textures musicals i
exquisides melodies que transporten l’oient a un altre món.

Del dilluns 20 de juny a partir de les
9 h al diumenge 26 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 27 de juny a partir de les
9 h al diumenge 3 de juliol 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 4 de juliol a partir de les
9 h al diumenge 10 de juliol 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 11 de juliol a partir de les
9 h al diumenge 17 de juliol 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 18 de juliol a partir de
les 9 h al diumenge 24 de juliol 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 25 de juliol a partir de les
9 h al diumenge 31 de juliol 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 21 de juny
al dimarts 26 de juliol de 2022

Un estiu més podrem gaudir de
concerts a la fresca a l’espai privilegiat del Prat Rodó amb el cicle
de música Notes d’Aigua. Els concerts tindran lloc els diumenges 3,
17 i 24 de juliol i 7 d’agost.

hi podrem sentir la sardana arbucienca Sota l’arbre de la plaça, de
Francesc Riumalló, així com altres
peces d’autors com Pep Ventura,
Ricard Viladesau, Josep Blanch i
Enric Morera, entre d’altres.

Enguany, el cicle compta amb
actuacions per a tots els gustos
i amb el concert estrella amb la
coneguda cantant Elena Gadel.

El diumenge 17 de juliol serà el
torn de l’arpista Berta Puigdemasa, que oferirà un concert amb el
títol Els 4 elements (aigua, terra,
aire i foc). D’arpa, guitarra i veu.
Els 4 elements és una suite per a
arpa i guitarra formada per quatre moviments, cadascun dedicat

La Cobla Osonenca serà l’encarregada d’obrir el cicle, el diumenge
3 de juliol, amb un concert en què

El diumenge 24 de juliol podrem gaudir de l’actuació d’Elena
Gadel, que vindrà acompanyada
de Carles Monfort a la guitarra
i al violí. Elena Gadel és una de
les artistes més importants i estimades del nostre país. Amb la
seva veu única i la seva sensibilitat
i posada en escena innigualable,
ens ofereix uns directes plens de
màgia i poesia per a tot tipus de
públic. Els seus concerts fan un
repàs extens a la seva trajectòria
discogràfica, juntament amb un
repàs a grans temes de la música
catalana.
Finalment, el diumenge 7 d’agost
tindrem l’actuació de l’arbucienc
Joan Furió, que serà el concert final del Villa Margarita Musicfest.
Tots els concerts es faran al Prat
Rodó a excepció del concert d’Elena Gadel, que serà a Can Cassó i
es podran comprar les entrades
a Codetickets i a La Gabella a un
preu de 10 euros anticipades i de
12 euros el mateix dia.

divendres 8
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diumenge 26

A les 18 h · [Llar de Jubilats, carrer Sorrall, 9] · AUDICIÓ DE VIOLÍ
Audició de violins dels alumnes de l’Escola de Música.
Organitza: Escola de Música
A les 18 h · [Llar de Jubilats, carrer Sorrall, 9] · AUDICIÓ DE GUITARRA I CORAL
- A les 18 h, audició coral (1r i 2n)
- A les 19 h, audició de bateria
Organitza: Escola de Música
A partir de les 17.45 h · [Joanet - Arbúcies] · FLAMA DEL CANIGÓ
A les 17.45 h arribada de la flama a Joanet. A les 19 h, davant del CAP, arribada de la flama
del Canigó des de Joanet per part del Club Ciclista Arbúcies i pujada amb atxes pel carrer
Francesc Camprodon fins a la plaça de la Vila (porta l’atxa per acompanyar la flama). I a les
19.30 h a la plaça de la Vila, lectura del manifest i encesa del peveter.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies, Òmnium Cultural, Club Ciclista Arbúcies i Flama.cat
A les 10 h · [Davant La Gabella] · PASSEJADA
Remeis màgics i tradicionals amb l’herba de Sant Joan. Passejada per conèixer l’herba de
Sant Joan o hipèric i altres herbes remeieres i taller d’elaboració d’oli de cop i d’un ramell
d’herbes màgiques per a protegir la llar. Inscripció prèvia a La Gabella, preu 2 euros.

dissabte 9

dissabte 2

A partir de les 19.30 h · [Can Cassó] · BERENAR-SOPAR DE L’ADA
Berenar-sopar de l’Associació de Dones d’Arbúcies amb DJ Maimi. Preu: Sòcies, gratuït; no
sòcies, 5 euros. Inscripcions a La Gabella fins al 30 de juny o al telèfon 624 687 740.
Organitza: Associació de Dones d’Arbúcies I hi col·labora: Ajuntament d’Arbúcies
A les 9 h · [Zona esportiva de Can Pons] · ACTIVITAT DE CICLOTURISME
Duckstur, 1a cursa d’ànecs a la Vall d’Arbúcies. Activitat de cicloturisme familiar: Fes córrer
el teu aneguet per uns dels paratges més bonics de la Vall d’Arbúcies! Vine amb la teva
bicicleta, posa el teu aneguet de goma a la riera i anima’l a arribar primer! És una activitat
diferent, divertida, familiar i refrescant! Apte per a totes les edats. A l’arribada hi haurà
refrigeri per a tots els participants. Limitat a 100 participants. Adquireix la teva butlleta i
número d’ànec a l’Oficina de Turisme, La Gabella (1 euro, disponible a partir del 15 de juny).
Material necessari: bicicleta, casc, roba còmoda, calçat apte per a mullar-se.
Organitza: Rutatur

A les 11 h · [Sala d’actes de La Gabella] · PRESENTACIÓ LLIBRE
Presentació del llibre Història d’una família, Bargalló-Carcolé. Història i vivències d’unes
persones que, des de dues poblacions Arbúcies i Cabrils, s’uniren per crear una família.
Organitza: Museu Etnològic del Montseny
A les 19.30 h · [Can Cassó - Naus Ayats] · FESTA FINAL DE TEMPORADA 2021-2022
Homenatge als jugadors de l’EFA temporada 2021-22. A les 19.30 h a les Naus Ayats, gala
de final de temporada. Properament s’obriran les inscripcions. Seguidament, sopar popular
a Can Cassó. Entrepà de botifarra o formatge. Hi haurà servei de barra.
Organitza: Escola de Futbol Arbucienca

diumenge 3

A les 19 h · [Prat Rodó] · CICLE DE MÚSICA NOTES D’AIGUA
Concert amb la Cobla Osonenca, que interpretarà obres d’autors com l’arbucienc Francesc
Riumalló, Pep Ventura, Ricard Viladesau, Josep Blanch i Enric Morera, entre d’altres.
Organitza: Regidoria de Cultura

A les 16 h · [Prat Rodó] · FESTIVAL DEFICITARI
El 9 de juliol al Prat Rodó d’Arbúcies l’associació cultural The Indian Runners celebren els 10
anys d’existència amb el Festival Deficitari. Una jornada de concerts dels grups indians i alguns
guest starring. Més informació i venda d’entrades aquí: https://entradium.com. Preu: 18 euros.
Organitza: Associació cultural The Indian Runners
A les 18 h · [Naus Ayats] · 33a MOSTRA DE DANSA
Venta d’entrades a partir del dilluns 20 de juny a Codetickets. Preu: 7 euros. L’excedent d’entrades es vendrà el mateix dia a taquilla mitjà hora abans de l’espectacle.
Organitza: Escola de Dansa d’Arbúcies

diumenge 10

dissabte 16

juliol
divendres 1

A les 19 h · [Camp de futbol] · 3a MARATÓ DE FUTBOL 7
Se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de juliol. Les inscripcions estan obertes, preu: 250 euros. Per a
majors de 16 anys. Places limitades. Premis Champions: 1r classificat, 1.000 euros; 2n calssificat, 500 euros i 3r classificat, esmorzar. Premis UEFA: 1r classificat, esmorzar i per al 2n, tiquets
de combinats. Inscripcions i més informació al correu torneig7set@gmail.com
Organitza: Arbúcies CF i Futset

diumenge 17

diumenge 24

A les 18 h · [Naus Ayats] · 33a MOSTRA DE DANSA
Venta d’entrades a partir del dilluns 20 de juny a Codetickets. Preu: 7 euros. L’excedent d’entrades es vendrà el mateix dia a taquilla mitjà hora abans de l’espectacle.
Organitza: Escola de Dansa d’Arbúcies
A les 20.30 h · [Plaça de la Vila] · 18a MARXA NOCTURNA
Inscripcions a partir de les 20.30 h a la plaça de la Vila. Sortida a les 21.30 h. Recorregut de 10
quilòmetres que acabarà al poliesportiu de Can Delfí amb coca i fruita per a tots els participants.
Les piscines municipals estaran obertes per a tots aquells participants que vulguin banyar-s’hi.
El preu és de 5 euros.
Organitza: Regidoria d’Activitat Física i Esports
A les 19 h · [Prat Rodó] · CICLE DE MÚSICA NOTES D’AIGUA
Concert amb l’arpista Berta Puigdemasa amb el títol Els quatre elements (aigua, terra, aire i foc).
D’arpa, guitarra i veu. Més informació a la portada de l’Agenda.
Organitza: Regidoria de Cultura
A les 19 h · [Can Cassó] · CICLE DE MÚSICA NOTES D’AIGUA
Concert amb la cantant Elena Gadel i Carles Monfort a la guitarra i violí. Preu d’entrada: 10 euros
a Codetickets i 12 euros el mateix dia a taquilla. Més informació a la portada de l’Agenda.
Organitza: Regidoria de Cultura

informació municipal
PAGAMENT D’IMPOSTOS DE L’1 DE JUNY AL 31 DE JULIOL
Durant el període de recaptació d’impostos que va des de l’1 de juny al 31 de juliol, les persones que només han de pagar
el rebut, poden passar per l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) els dimarts i divendres de 9 del matí a 2 de la tarda. Per altra
banda, si s’han de fer tràmits, caldrà fer-los directament a l’oficina del Consell Comarcal (plaça 1 d’octubre).
* Donat que els divendres 17 i 24 de juny són festius, l’oficina del Consell Comarcal romandrà oberta els dijous 16 i 23 de
juny, però també es podrà fer el pagament d’impostos a l’OAC aquests mateixos dies.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES
- Hem canviat d’adreça des del dia 22 de maig, ara la Llar és al carrer Estenedor, 44.
- Visites podologia, dies 4 i 18 de juliol. Demaneu hora a secretaria i aboneu i recolliu el tiquet.
- Visites control oïda divendres 22 juliol. A l’agost no hi haurà visites.
- Trobada de manualitats a Lloret de Mar el diumenge 3 juliol.Dinar bufet, preu: 18€.
- Propers cursets d’informàtica previstos per començar el 3 d’octubre. Interessats podeu passar per secretaria.
- Dinar de socis per celebrar la nova Llar el dissabte 9 de juliol al restaurant Grions. Inscripcions fins al 30 de juny.
- Abonament de quotes de soci en efectiu, teniu temps fins al 30 de juny.
- Agrairíem que ens feu saber qualsevol canvi d’adreça, compte corrent o telèfon.

