informació municipal
TALLER DE MEMÒRIA
Inici el dimarts 20 de setembre. Es farà els dimarts, dimecres i
dijous de 9 a 11 h. Inscripcions a La Gabella fins al dimarts 14
de setembre. Preu: 10 euros.
VINE I APRÈN CATALÀ! Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL)
Cursos PRESENCIALS de nivell Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3 a
l’Oficina de Català d’Arbúcies:
• Inscripcions: 12 i 13 de setembre (alumnes antics) i 14, 15 i
16 de setembre (alumnes nous)
A l’Oficina de Català o a https://inscripcions.cpnl.cat/
Cursos de tots els nivells i modalitats (virtuals i 100 % en línia)
a tot el CPNL:
• Prepara’t: Del 5 al 9 de setembre: acredita el teu nivell amb
un certificat o fes una prova de col·locació a https://www.
cpnl.cat/inscripcions/prova/
• Inscriu-te a un curs: 12 i 13 de setembre (alumnes antics) i
14, 15 i 16 de setembre (alumnes nous) a 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.
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS - OFERTA
FORMATIVA CURS 2022-2023
LLENGÜES
Alfabetització
Llengua oral català
Càpsules de català administratiu
Anglès bàsic
Anglès nivell B1 (conversa en anglès)
Anglès nivell B2 (conversa en anglès)
CURSOS REGLATS
PFI
Curs per a alumnes de l’IES Montsoriu
INFORMÀTICA
Iniciació a la informàtica - nivell 1
Internet i les seves eines
Dissenya la teva pàgina web
ALTRES CURSOS I TALLERS
Tall i confecció
MATRÍCULES
Presencialment: Del 8 al 16 de setembre, matins de 9 a 13 h
(de dilluns a divendres) a l’Ajuntament.
Telemàticament: Al web www.escolaadultsarbucies.cat.

recordeu que...
La propera Agenda Municipal sortirà el dimarts 20 de setembre. Si
teniu alguna informació per publicar-hi, podeu enviar un correu
a agenda@ajarbucies.cat. Teniu
temps fins al dimecres 14 de setembre.

AGENDA

Teatre, música, dansa, gastronomia i artesania al
MIMAA el cap de setmana del 16 al 18 de setembre

Farmàcia de guàrdia
Del dilluns 5 de setembre a partir
de les 9 h al diumenge 11 de setembre 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 12 de setembre a partir
de les 9 h al diumenge 18 de setembre 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 19 de setembre a partir
de les 9 h al diumenge 25 de setembre 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.

MEMGA, La Gabella
Fins a l’11 de setembre 2022
ART X ARBÚCIES
Exposició col·lectiva d’una vintena
d’artistes arbuciencs que mostren
la seva obra més recent. Aquesta exposició, que es realitza cada
any per aquestes dates, és una
oportunitat per gaudir de la diversitat creativa d’aquest col·lectiu
important d’artistes locals.

del dimarts 6 de setembre
al dimarts 20 de setembre de 2022

El Festival MIMAA (Mostra Internacional Multidisciplinar d’Arts escèniques d’Arbúcies) agafa el relleu
al Cassònia el cap de setmana
del 16, 17 i 18 de setembre a Arbúcies. Un cap de setmana carregat d’activitats, actuacions i concerts al carrer que es combinaran
amb l’artesania i la gastronomia
per a tots els gustos i totes les
edats.
Tortell Poltrona, amb el seu espectacle Post clàssic, donarà el tret
de sortida al festival, en el qual hi
podrem veure diferents disciplines
artístiques com ara teatre, música,
dansa, pallassos, titelles, clown... I
tot això en diversos espais repartits pel centre del municipi com
ara Can Cassó, el carrer Francesc

Camprodon, la plaça de la Vila, la
placeta dels Encantats, el teatre
de Cal Xic o la zona del mercat.
Hi haurà un total de 13 espectacles, dels quals 7 seran de pagament i la resta, o bé seran gratuïts
o funcionaran amb taquilla inversa. Les entrades ja estan a la venda a Codetickets: Cada espectacle de pagament té el seu preu,
però podeu adquirir l’abonament
per només 33 euros i us permetrà
gaudir de tot el festival.
Trobareu la programació del festival, així com els enllaços per la
comprar d’entrades al web www.
mimaafestival.com i també a les
xarxes socials Instagram (@festivalmimaa) i Facebook.

setembre
dijous 8

dissabte 10

diumenge 18
A les 19.30 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ ACORD SOCIAL PER
L’AMNISTIA I L’AUTODETERMINACIÓ
Presentació de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació i a càrrec del seu coordinador i exdiputat, David Fernàndez, i de Cristina Mundet, alcaldessa de Vilobí d’Onyar i
membre del secretariat de l’Associació de Municipis per la Independència.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies
A partir de les 17 h · [Can Cassó] · II Birraseny
Arriba la segona edició del Birraseny, el festival de cervesa artesana de la vall d’Arbúcies.
Podràs gaudir de la millor cervesa artesana del territori a càrrec de St.Roch Brewing, Sant
Jordi Cervesa artesana, Limbik co. Cervesa artesana, Gro Brewers i Cervesa Graner.
- A les 17 h: Inici festival
- A les 18 h: Espectacle infantil a càrrec de La minúscula
- De 17 a 20 h: Birramut
- De 19 a 2 h: Actuacions musicals
- A les 21 h: Gastrosopar
Tots els actes són gratuïts a excepció del Birramut: Socis associació 6€ / No socis 10€.
Gastrosopar: 30€. Reserves al Whatsapp 615 812 454. Per estar al corrent de tot el festival
visita les xarxes socials de l’Associació: @tritodelmontseny
Organitza: Associació Cervesera Tritó del Montseny
A les 20 h · [Teatre de Cal Xic] · ACTES DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Lectura del manifest de la Diada i actuació de la coral Veus Solidàries d’Arbúcies.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

diumenge 11

divendres 16

dissabte 17

A les 10 h · [Sala de Plens] · RECEPCIÓ OFICIAL DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Recepció oficial amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

A partir de les 19 h · [Diversos espais] · FESTIVAL MIMAA
- A les 19 h a Can Cassó: Post clàssic, de Tortell Poltrona. (Preu: 10 euros)
- A les 20.30 h al carrer F. Camprodon: Les Tonys, de la Cia. Albedo. (Gratuït)
- A les 21.30 h a la zona de foodtrucks: Música. (Taquilla inversa)
- A les 23 h a Can Cassó: El Nïu, de Dudu Arnalot. (Preu: 7 euros)
Per a més informació i compra d’entrades: mimaafestival.com. *Els nens i nenes paguen a
partir dels 5 anys.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i Cia Pau Palaus
Tot el dia · [Diversos espais] · FESTIVAL MIMAA
- A les 10 h a la zona de foodtrucks: Taller de circ, amb l’Escola de Circ Exprés. (Preu: 2
euros/infant)
- A les 11 h al carrer F. Camprodon: Les Tonys, de la Cia. Albedo. (Gratuït)
- A les 12.30 h a la plaça de la Vila: ¡Qué buen día!, de Maite Guevara. (Gratuït)
- A les 14 h a la plaça de la Vila: Zloty Band, de Zloty Band. (Taquilla inversa)
- A les 16.30 h a les Naus Ayats: Solo, de Roi Borralles. (Preu: 5 euros)
- A les 17.45 h a Can Cassó: Kumulunimbu, de la Cia. Ortiga. (Preu: 7 euros)
- A les 18.30 h al teatre de Cal Xic: La vida és una força obscura, amb Colectivo Ameno i
Danilo Facelli. (Taquilla inversa)
- A les 20 h a l’Espai Verd: Mira’t, de Circ Pànic. (Preu: 5 euros)
- A les 21.15 h a la zona de foodtrucks: Núria, de Nú. (Taquilla inversa)
- A les 22.30 h a Can Cassó: Parasit Circus, de Tetes de Mules. (Preu: 5 euros)
- A les 23.30 h a la plaça de la Vila: Traqueteo, de Karl Stets. (Gratuït)
Per a més informació i compra d’entrades: mimaafestival.com. *Els nens i nenes paguen a
partir dels 5 anys.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i Cia Pau Palaus

Tot el dia · [Diversos espais] · FESTIVAL MIMAA
- A les 10.30 h a la zona del mercat: Manu Fusta!, de Manu Fusta. (Taquilla inversa)
- A les 12 h a Can Cassó: Parasit Circus, de Tetes de Mules. (Preu: 5 euros)
- A les 15 h a la zona de foodtrucks: Manu Fusta!, de Manu Fusta. (Taquilla inversa)
- A les 17 h a les Naus Ayats: Solo, de Roi Borralles. (Preu: 5 euros)
- A les 18.30 h (espai a determinar): Fortuna, de Clara i Marçal. (Preu: 5 euros)
Per a més informació i compra d’entrades: mimaafestival.com. *Els nens i nenes paguen a partir
dels 5 anys.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i Cia Pau Palaus

A partir de les 7 h · [Joanet] · MARXA SOLIDÀRIA PER L’ONCOLLIGA
Inscripcions i sortida a partir de les 7 del matí. Sortida oficial, a les 8 h des de la plaça Catalunya.
Preu inscripcions: 8 euros. Les inscripcions aniran destinades a Oncolliga Arbúcies.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies Hi col·labora: Gratanúvols del Montseny, Oncolliga Arbúcies,
ANC Arbúcies i Guerrilla Produccions.

A 18 h · [Teatre de Cal Xic] · TEATRE
Representació de l’obra de teatre Dones, del Grup Can Borrell de Blanes.
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes d’Arbúcies

serveis entitats i més informació
4a EDICIÓ DE LA SELVADANSA
Del 12 de setembre a l’1 d’octubre, Arts del moviment i comunitat. (A la propera Agenda, s’informarà dels actes del 20 de
setembre a l’1 doctubre).
- TASTAdansa, Moviment, natura i salut: Per a tota persona interessada. Dilluns 12, 19 i 26 a les 10 h al Prat Rodó. No cal
inscripció prèvia. Accés gratuït.
- OPEN SESSION DANSA JOVE. Dilluns 12 de 18.30 a 20 h a Can Pons. Accés gratuït.
- Taller Fem una Córeo!, Dansa Contemporània i Composició Coreogràfica. Del 12 de setembre a l’1 d’octubre. Dirigida a
joves. Mostra final al teatre de les Naus Ayats el dissabte 1 d’octubre. Col·laboració amb el projecte 20€.
- XARRADANSA, Acció Artística-Pedagògica al voltant d’històries i evolució de la dansa. 13, 14 i
15 de setembre. Escales Dr. Carulla, Vedruna i INS Monsoriu. Accés gratuït.
Més informació a www.mouenarts.com i al WhatsApp 616 704 834.
Projecte dissenyat i desenvolupat per Mouenarts_Moviment amb el suport de l’Ajuntament Arbúcies.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES
- Visites podologia,12 i 26 de setembre. Demaneu hora a secretaria i aboneu i recolliu el tiquet.
- Visites control oïda coclear divendres 30 de setembre.
- Estada de 6 dies a l’Ametlla de Mar del 2 al 7 d’octubre. Pagament de la darrera quota, dilluns 19 de setembre.
- Diumenge 18 de setembre, a les 18 h al teatre de Cal Xic, representació de l’obra de teatre Dones, del Grup
Can Borrell de Blanes.
- Caminada a Amer el dijous 22 setembre.
- Propera sortida Sardinada a Llançà. Inscripcions dilluns 26 setembre.
- Propers cursets d’informàtica: Videoconferències, La meva salut, WhatsApp i Compra per internet. Hi ha
d’haver un mínim d’interessats.
- Festa de les persones grans, el dissabte 22 d’octubre, al restaurant Grions.
- Començament d’activitats de pintura i labors a partir del dilluns 5 de setembre. Dies i horaris de costum.
- Campionat de petanca. Interessats apunteu-vos-hi.
- Al bar, jocs de taula, billars, etc.

