
    AGENDA del dimarts 4 
al dimarts 25 d’octubre de 2022

recordeu que...

Fel Faixedas serà a la 10a edició del Teatrefest

La propera Agenda Municipal sor-
tirà el dimarts 25 d’octubre.  Si teniu 
alguna informació per publicar-hi,  
podeu enviar un correu a agenda@
ajarbucies.cat. Teniu temps fins al 
dimecres 19 d’octubre.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 3 d’octubre a partir de 
les 9 h al diumenge 9 d’octubre fins 
a les 13.30 h. Diumenges i festius, 
tarda obert de 20.30 a 21 h. Farmà-
cia F. Xarles (C/ Camprodon). Tel. 
972 860 906.

Del dilluns 10 d’octubre a partir de 
les 9 h al diumenge 16 d’octubre 
fins a les 13.30 h. Diumenges i fes-
tius, tarda obert de 20.30 a 21 h. 
Farmàcia Abel Soriano Barrufet (C/ 
S. Folgueroles). Tel. 972 860 444.

Del dilluns 17 d’octubre a partir de 
les 9 h al diumenge 23 d’octubre 
fins a les 13.30 h. Diumenges i fes-
tius tarda, obert de 20.30 a 21 h. 
Farmàcia González-Huix (pl. Dr. 
Turon). Tel. 972 162 181.

Del dilluns 24 d’octubre a partir de 
les 9 h al diumenge 30 d’octubre 
fins a les 13.30 h. Diumenges i fes-
tius, tarda obert de 20.30 a 21 h. 
Farmàcia F. Xarles (C/ Campro-
don). Tel. 972 860 906.

Enguany se celebra la 10a edició del 
Teatrefest i es farà amb quatre repre-
sentacions els dies: 9, 15, 16 i 23 d’oc-
tubre. 

Quatre espectacles diversos per a tots 
els públics i totes les edats, perquè els 
arbuciencs i arbucienques hi trobin 
aquell que més els pugui agradar. 

El Teatrefest engegarà el diumenge 9 
d’octubre amb l’obra de teatre Acció 
amb el Mag Ramó, que ja va ser a la 
primera edició del Teatrefest ara fa 10 
anys. Un espectacle amb molta màgia, 
humor i amb premis a nivell mundial 
sota el braç! 

La següent representació serà el 
dissabte 15 d’octubre amb un grup de 
teatre amateur de Banyoles, la cia. Tei-
atròlics, que ens interpretarà MAMAAA. 
El mateix cap de setmana, el diumenge 
16, hi haurà l’espectacle familiar amb el 
títol Joc de cadires, de la cia. Cal Teatre. 
Un espectacle de titelles que ha passat 
pels grans festivals nacionals i interna-
cionals amb unes grans crítiques. 

Finalment, l’arbucienc Fel Faixedas 
serà l’encarregat de tancar el cicle amb 
l’obra de teatre La força d’un destí, en 
què compartirà escenari amb el sax-
ofonista Pep Poblet. Una peça teatral 
que és una adaptació de la novel·la de 
Martí Gironell on ens parla de la vida 
de Jean Leon. Un espectacle elegant 
i amb música en directe per posar un 
punt final espectacular. 

Ja podeu comprar les vostres entrades 
a La Gabella i a Codetickets. Trobareu 
més informació de cada espectacle 
a dins a la programació de l’Agenda 
Municipal. 

MEMGA, La Gabella Exposició que pretén donar visibilitat al pa-
per de les dones en la societat tradicional, 
especialment a l’entorn dels masos, a partir 
d’imatges procedents del fons fotogràfics de 
l’arxiu i de la recerca en fons patrimonials; i 
generar coneixement des d’una perspectiva 
de gènere. 
Exposició emmarcada en el Pla d’igualtat 
de gènere de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny i dels ODS 2030.

Fins al 6 de novembre de 2022

DONES DEL MONTSENY. ESPAIS VISCUTS

serveis entitats i més informació 

FESTA DELS 50 ANYS
Als nascuts al 72 i que tingueu ganes de gresca, us animem a 
apuntar-vos al sopar que s’està organitzant pel proper 19 de 
novembre. Envieu un Whatsapp al 625 540 920  o  al 618 831 
968. Data límit: 12 de novembre. Feu córrer la veu! 

FESTA 75 ANYS (NASCUTS EL 1947)
Celebrarem que aquest any en fem 75 amb un dinar a La Cor-
badora el dia 12 de novembre. Ens trobarem a 2/4 de 2 al 
mateix restaurant. El preu és de 45 euros. Per apuntar-vos, 
truqueu als telèfons 972 860 084 (M. Rosa), al 972 860 524 (M. 
Teresa) o al 972 860 114 (Marta).

ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES - VOLS SER VOL-
UNTARI? 
Necessitem persones que vulguin col·laborar amb la nostra 
entitat, que tinguin ganes de passar part del seu temps amb 
nosaltres, d’ajudar i compartir. 
Activitats al Centre Ocupacional o a la llar residència: 
- Anar a caminar, acompanyar en les sortides, activitats d’es-
port
- Sessions individuals d’informàtica
- Tallers de manualitats 
- ...
Si estàs interessat/da en ser voluntari en alguna d’aquestes 
activitats, envia’ns les teves dades personals (nom, telèfon i 
correu electrònic) a l’adreça electrònica següent: voluntari-
at@montsenyguilleries.cat o truca’ns al telèfon 972 860 815 i 
nosaltres en breu ens posarem en contacte amb tu i te n’infor-
marem.

PREVENCIÓ EN SALUT MENTAL - ESPAI OBERT
Ens trobem cada dijous de 17.30 a 19 h a les Naus Ayats. 



- Visites podologia, 10 i 24 d’octubre. Demaneu hora a secretaria i aboneu i recolliu el tiquet.
- Visites control oïda coclear divendres 28 d’octubre. 
- Propera sortida: sardinada a Llançà. Inscripcions obertes.
- Inici cursets d’informàtica: començarem el 3 d’octubre amb el taller de WhatsApp. Seguidament farem el de La Meva 
Salut, després el de Videoconferències i acabarem amb el de Comprar per internet. Seran sempre els dilluns i dimecres 
de 9.30 a 11.30 h. 
Taller Viure amb sentit, serà els dilluns a la tarda de 16.30 a 18 h. Si hi esteu interessats, apunteu-vos-hi. 
- Festa de les persones grans (85, 86 i 87 anys), el dissabte 22 d’octubre, al restaurant Grions. A les 12 h hi haurà l’acte 
social al teatre de Cal Xic. 

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

octubre

dissabte 15

A les 18 h · [Naus Ayats] · TEATREFEST   
Acció, amb Mag Ramó. Tres, dos, un... I acció! Que comenci l’espectacle! Això és el que 
diríem abans de començar, però Ramó té molts dubtes de quin ha de ser el primer joc, i 
el segon... hauria d’acabar amb el més espectacular? Haurem de descobrir què ens té 
preparat, o que improvisarà... Premi Mundial a la invenció i segon Premi Mundial de Màgia 
Còmica al Mundial de Màgia que va tenir lloc al Quebec el passat juliol.
Per a tots els públics. Durada: 45 minuts. Preu entrada: 8€ anticipada – 10€ taquilla. Les 
podeu comprar a Codetickets o a La Gabella
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i H6 Teatre

dimarts 18

A les 21 h · [Aparcament del CEM Can Delfí] · MARXA NOCTURNA   
Circuits: Un de 10 i un altre de 5 km. Inscripció anticipada: Curta 5 km: 3€ / Llarga 10 km: 
4€ / Inscripcions al CEM o en línia a www.arbucies.cat. Inscripcions el mateix dia a partir de 
les 20 h: Curta, 5 km: 5€ / Llarga, 10 km: 6€ (pagament en metàl·lic). En els dos circuits hi 
haurà punts d’avituallament i control. Coca a l’arribada.
Organitza i hi col·labora: Regidoria d’Esports · Famílies d’alumnes de 6è de primària de l’Es-
cola Dr. Carulla, Agrupació Bombers Voluntaris, ADF Arbúcies, Protecció Civil d’Arbúcies, 
Gratanúvols del Montseny, Font Agudes i Propietaris forestals

8 d’octubre

9 d’octubre

7 d’octubre
D’11 a 14 h i de 16.30 a 19 h · [MEMGA] · JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI   
Jornada de portes obertes a l’Espai Cabrera - Museu Etnològic del Montseny amb motiu de 
les Jornades Europees de Patrimoni. 

A les 12 h · [La Gabella] · PRESENTACIÓ LLIBRE   
Presentació del llibre La darrera plana. Escrits sobre el final de la vida. Llibre coordinat per 
Irene Yúfera. Escrits de l’alumnat del Taller d’Escriptura Autobiogràfica de la Universitat 
Sènior del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Cata-
lunya, il·lustrats per set joves il·lustradors. 

D’11 a 14 h i de 16.30 a 19 h · [MEMGA] · JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI   
Jornada de portes obertes a l’Espai Cabrera - Museu Etnològic del Montseny amb motiu 
de les Jornades Europees de Patrimoni. També us podeu inscriure de forma gratuïta a les 
vistes guiades que es faran a les 11 del matí i a les 12 del migdia. Inscripcions a memgare-
cepció@ajarbucies.cat i al telèfon 972 860 908. Places limitades. 

A les 18 h · [Naus Ayats] · TEATREFEST   
MAMAAA, de la cia. Teiatròlics. De mare només n’hi ha una, però quan aquesta passa dels 
100 anys i no té cap intenció de morir-se, la cosa canvia. I si a més té un patrimoni que pot 
resoldre la vida dels fills...l’espera es fa eterna. Mamaaa és una comèdia que entre timbres, 
pastilles i llibretes d’estalvis mostra una realitat que tot just comencem a viure: una gene-
ració que ronda la seixantena que ningú no va preparar per aguantar uns pares incombus-
tibles. Durada: 75 minuts. Preu entrada: 8€ anticipada – 10€ taquilla. Les podeu comprar a 
Codetickets o a La Gabella.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i H6 Teatre

A les 12 h · [Naus Ayats] · TEATREFEST   
Joc de cadires, de la cia. Cal Teatre. Una família s’asseu a taula. Cadascú ocupa la seva cadira 
i el seu lloc, com s’ha fet sempre. I ningú es pregunta qui li va assignar aquest lloc ni per què, 
com passa amb les coses que simplement són “així”. Però què passaria si un dia algú s’asseu 
en un lloc diferent al que li toca? Joc de cadires parla sobre la relació entre les persones i les 
cadires i com el lloc que ocupem condiciona el nostre punt de vista: tot depèn de la cadira 
des de la que es miri. En aquest espectacle familiar explorem els límits de les nostres cadires 
precisament com això, com un joc, un intercanvi de llocs, de punts de vista que ens porten ir-
remeiablement a experimentar una de les capacitats humanes més importants per comprendre 
al món i als que ens envolten: l’empatia. Espectacle recomanat a partir de 5 anys. Durada: 50 
minuts. Preu entrada: 3€ adult i 1€ menors de 12 anys. Les podeu comprar a Codetickets o a 
La Gabella. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i H6 Teatre

A les 11.30 h · [Local Penya Barcelonista] · TALLER D’ALIMENTACIÓ CONSCIENT   
Has provat tot tipus de dietes i no t’han funcionat? A vegades et deixes emportar per les emo-
cions i menges massa? Creus que necessites controlar el teu pes? T’agradaria millorar els teus 
hàbits? Aquest és el teu taller! Inscripcions prèvies als telèfons: 634 299 698 (Susanna, referent 
de Benestar) i al 634 299 701 (Cristina, nutricionista). 
Organitza: CAP d’Arbúcies i Ajuntament d’Arbúcies

diumenge 23

A les 18 h · [Naus Ayats] · TEATREFEST   
La força d’un destí, de Fel Faixedas i Pep Poblet. La força d’un destí és l’adaptació de la novel·la 
de Martí Gironell, que explica la història de Ceferino Carrión, un home nascut a Santander i criat 
a Barcelona, i que fugint de la misèria d’Espanya i del servei militar va arribar als Estats Units. 
Allà, després de canviar-se el nom, va passar a dir-se Jean Leon, i va acabar convertint-se en un 
personatge d’allò més estimat per totes les celebritats i estrelles cinematogràfiques gràcies al 
seu restaurant La Scala i al seu vi, Jean Leon. En acabar, col·loqui amb l’escriptor Martí Gironell 
i copa de vi per als assistents. 
Durada: 70 minuts. Preu entrada: 8€ anticipada – 10€ taquilla. Les podeu comprar a Codetickets 
o a La Gabella 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i H6 Teatre

diumenge 16

divendres 14
A les 19 h · [La Gabella] · PRESENTACIÓ LLIBRE ESPARTAC PERAN   
Presentació del llibre Tres destijos abans de morir, d’Espartac Peran. La presentació anirà a 
càrrec del mateix autor i de Fel Faixedas. 
Organitza: Exmarludic i hi col·labora: Museu Etnològic del Montseny

dimarts 25
A les 20.30 h · [Biblioteca Municipal] · CLUB DE LECTURA   
Comentaren l’enginyosa novel·la de Yewande Omotoso, La veïna del costat.
Organitza: Biblioteca Municipal

D’11 a 14 h i de 16.30 a 19 h · [MEMGA] · JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI   
Jornada de portes obertes a l’Espai Cabrera - Museu Etnològic del Montseny amb motiu 
de les Jornades Europees de Patrimoni. També us podeu inscriure de forma gratuïta a les 
vistes guiades que es faran a les 11 del matí i a les 12 del migdia. Inscripcions a memgare-
cepció@ajarbucies.cat i al telèfon 972 860 908. Places limitades. 

De 10 a 16 h · [MEMGA] · JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI   
Jornada de portes obertes al castell de Montsoriu. 

De 10 a 15 h · [Plaça de la Vila] · 15a JORNADA INTERCULTURAL I SOLIDÀRIA   
Taules informatives d’entitats solidàries i associacions de persones d’origen estranger; tastets 
gastronòmics de diferents països (Senegal, Índia, Romania, Marroc i Catalunya); exposició i  
activitats infantils i música en directe de diferents cultures. 
Organitza: Entitats del Consell Municipal de Solidaritat


