
    AGENDA del dimarts 25 d’octubre 
al dimarts 8 de novembre de 2022

recordeu que...

Viu l’autèntica tardor al Montseny el 5 i 6 de novembre

La propera Agenda Municipal sor-
tirà el dimarts 8 de novembre.  Si 
teniu alguna informació per pu- 
blicar-hi,  podeu enviar un correu 
a agenda@ajarbucies.cat. Teniu 
temps fins al dimecres 2 de no-
vembre.

Farmàcia de guàrdia

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.

Del dilluns 31 d’octubre a partir de 
les 9 h al diumenge 6 de novem-
bre 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.

Dilluns 1 de novembre, farmàcia 
Abel Soriano Barrufet (C/ S. Fol-
gueroles). Tel. 972 860 444.

Del dilluns 7 de novembre a partir 
de les 9 h al diumenge 13 de no-
vembre fins a les 13.30 h. Diumen- 
ges i festius, tarda obert de 20.30 
a 21 h. Farmàcia González-Huix 
(pl. Dr. Turon). Tel. 972 162 181.

El cap de setmana del 5 i 6 de novem-
bre, viu l’autència tardor al Montseny 
a Arbúcies amb la Fira de Tardor al 
Montseny i la 38a Festa del Flabiol. 
Dos dies per gaudir de la música, 
la tradició, la gastronomia, la cultura 
popular, l’artesania i el patrimoni d’un 
territori tan ric com és la Vall d’Ar-
búcies. 

Durant els dos dies de la fira podreu 
passejar pel mercat d’artesans de pro-
ductes de tardor i del Montseny, veure 
la mostra d’oficis artesans, visitar l’es-
pai remeier, participar en diferents 
tallers de manualitats i de productes 
naturals,  tastar les castanyes del 

MEMGA, La Gabella

Exposició que pretén donar visibilitat al paper de 
les dones en la societat tradicional, especialment 
a l’entorn dels masos, a partir d’imatges proce-
dents dels fons fotogràfics de l’arxiu i de la recer-
ca en fons patrimonials; i generar coneixement 
des d’una perspectiva de gènere. 
Exposició emmarcada en el Pla d’igualtat de gè-
nere 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 apun-
tar-vos al sopar que s’està organitzant pel proper 19 de novembre. En-
vieu 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 Corbadora 
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).

FESTA 70 ANYS (NASCUTS EL 1952)
Celebrarem que aquest any en fem 70 i ho farem amb un dinar a La 
Corbadora el divendres 4 de novembre. Ens trobarem a 2/4 de 2 al 
mateix restaurant. El preu és de 50 euros. Heu de fer el pagament al 
compte de La Caixa ES03 2100 0045 8302 0049 8541. Al fer el paga-
ment, heu d’indicar el nom i els cognoms. Heu de triar el segon plat a 
través del whatsapp. Data límit: 28 d’octubre. Animeu-vos a venir i feu 
córrer la veu! 

LIPDUB - PENYA BARCELONISTA 
El cant de la Penya, un nou programa de televisió que s’emetrà a la ca-
dena Barça TV, ha seleccionat la Penya Barcelonista d’Arbúcies perquè  
gravi un lipdub amb totes les entitats arbucienques amb l’himne del 
Barça. Ens agradaria molt comptar amb tots vosaltres per a la gravació 
del lipdub. És per això que us convoquem el proper dissabte 12 de 
novembre a les 11 a la plaça de la Vila. 

ASSOCIACIÓ MONTSENY GUILLERIES - VOLS SER VOLUNTARI? 
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’esport
- 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: voluntariat@montsenyguilleries.cat o tru-
ca’ns al telèfon 972 860 815 i nosaltres en breu ens posarem en con-
tacte amb tu i te n’informarem.

Música · Tradició · Gastronomia · Artesania · Territori

Montseny, visitar el Museu Etnològic 
del Montseny i el Jardí Dendrològic 
del Montseny... I tot això, amenitzat 
pel so dels flabiols amb les sardanes 
obligades de flabiol que podreu es-
coltar el dissabte a la tarda, amb els 
flabiols al carrer de diumenge al matí 
o el gran concert de flabiols del diu-
menge a la tarda. 

Per als més petits, s’han organitzat dif-
erents activitats i tallers, com ara l’es-
pai de pintar cares, de joc i creació; 
els jocs gegants de fusta, les passe-
jades amb poni, el circuit de cotxes 
elèctrics, el taller de modelatge de 
fang, un taller demostratiu de fusta, 

el taller de fer castells Enfaixa’t amb 
la Colla Castellera del Baix Montseny 
o el taller Impressionats per la natura, 
en què s’utilitzaran tècniques d’im-
pressió utilitzant els elements que la 
natura ens ofereix.

I com cada any, també podreu de-
gustar el tast popular de tardor o 
seguir la cercavila amb els Gegants 
d’Arbúcies que acabarà a la plaça de 
la Vila amb la mostra de balls i la roda 
de flabiols. 

Tota la informació d’aquestes activitats 
i moltes més, a les pàgines interiors de 
l’Agenda i a www.visitarbucies.com

Del 25 d’octubre al 7 de novembre de 2022

MÚSIC DE TOT COR, JOAN TOMÀS I PARÉS 
(1896-1967)

Exposició que commemora els 125 anys del naix-
ement del mestre Tomàs, referent en la preser-
vació de la música popular catalana i gran impul-
sor del moviment coral català i de la renovació 
pedagògica musical i rítmica. 
Organitza: Direcció General de Cultura Popular 
i Associacionisme Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Comissariat: Liliana Tomàs i Roch 



- Visites podologia, 7 i 21 de novembre. Demaneu hora a secretaria i aboneu i recolliu el tiquet.
- Visites control oïda coclear, divendres 28 d’octubre i 25 de novembre. Demaneu hora a secretaria. 
- Propera sortida: sardinada a Llançà dissabte 5 de novembre. Queden poques places.
- Seguim amb els cursets d’informàtica: Ha començat el de La Meva Salut. 
- Hem iniciat el taller Viure amb sentit, serà els dilluns a la tarda de 16.30 a 18 h.  
- Estem treballant amb la possibilitat d’anar al teatre de Granollers a veure l’obra La trena. Els interessats, passeu per sec-
retaria per apuntar-vos si us plau. 
- Estem preparant el berenar de la castanyada. 

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

octubre

Informació municipal

28 d’octubre

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

A les 17.30 h · [Aula gran de l’Escola d’Adults] · TALLER DE MANUALITATS   
Personatges del bosc: taller de manualitats amb la cia. Cacauet teatre. A partir d’argila i 
amb elements del bosc, els participants podran crear els seus personatges. A partir de  3 
anys. Inscripció prèvia. 25 places disponibles.
Organitza: Biblioteca Municipal

DURANT ELS DOS DIES DE LA FIRA 
· Mercat d’artesania de productes del Montseny i de productes de tardor
· Espai remeier: productes i tallers amb herbes remeieres a càrrec del Grup Remeier del Montseny - Guilleries
· Mostra d’oficis artesanals: ferrer, cisteller, rajoler i ceramista 
· Exposició de bolets del Montseny
· Catifa floral a càrrec de l’Associació de Catifaires d’Arbúcies
· Tallers de pintar cares, espai de joc i creació a càrrec de Niu de llum
· Botiga productes del Montseny Quilòmetre Zero
· Jocs gegants de fusta
· Passejades amb ponis
· Circuit de cotxes elèctrics 
· Taller de modelatge de fang: L’arbre màgic, a partir de 5 anys
· Taller demostratiu Talla fusta 
· Visita el Museu Etnològic del Montseny - Espai Cabrera (La Gabella). Horari: Dissabte i diumenge de les 
10.30 a 14 h i de 16 a 19 h
· Visita el Jardí Dendrològic del Roquer. Horari: Diumenge a les 11 h, a les 12 h i a les 13 h
Preu del paquet de la visita: 4 euros. Venda d’entrades a La Gabella. Tel. 972 860 908 i correu electrònic: 
memgarecepcio@ajarbucies.cat

4, 5 i 6 de novembre - Fira de Tardor i 38a Festa del Flabiol

DISSABTE 5 DE NOVEMBRE 
· D’11 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h: Castanyada popular
· De 11.30 a 13.30 h: Enfaixa’t. Taller de fer castells, a càrrec de la Colla Castellera Baix Montseny
· De 9 a 13 h: Trobada de plaques de cava
· A les 12 h: Taller ambiental Elaboració d’ungüent de flor de boixac artesanal, a càrrec de Terraviva. 
· A les 10 h: Assemblea de flabiolaires
· De 15.30 a 17.30 h: XXIII Col·loquis del flabiol
· A les 16.30 h: Taller Impressionats per la natura, a càrrec de Viu el Parc. Inscripció prèvia a La Gabella
· A les 17.30 h: Sardanes obligades de flabiol, a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell (amb 6 flabiolaires)
· A les 18 h: Concurs de receptes de la biosfera
· A les 19 h: Cloenda de la castanyada al so dels flabiols
· A les 20 h: Concert De chuglar, salterio y tamborín, a càrrec de La Chaminera
· A les 22.30 h: Flabiols al bar de la nova Llar de Jubilats

DIVENDRES 4 DE NOVEMBRE 
· A les 19 h a La Gabella: Acte La vida a la masia. Conferència La masia catalana: Història i realitat, a càrrec de 
Jordi Salvanyà, presentació del llibre Arrelats, de Xavier Cortadelles i amb el testimoni de la família Mataró d’Ar-
búcies. 

*Activitats amb inscripció prèvia
Dissabte 5 de novembre, a les 12 h a La Gabella. Taller ambiental Elaboració d’ungüent de flor de boixac artesanal. 
Amb pocs ingredients, aprendrem a fer aquest ungüent amb elements de la millor qualitat sense conservants ni 
productes químics nocius per a la salut. Organitza Terraviva. Inscripció prèvia a la Gabella o al Punt d’Informació. 
Preu: 2 euros

Diumenge 6 de novembre, a les 9.30 h davant del poliesportiu de Can Pons. A la tardor, posa’t en marxa!, a càrrec 
de Marxa Nòrdica Montseny. Recorregut de marxa nòrdica de 8 km aproximadament. Preu:10 euros. (El preu inclou 
curset iniciació, ruta, guies, lloguer de bastons i tastet de bolets). Inscripció prèvia a La Gabella (places limitades). 

Diumenge 6 de novembre, de 10 a 11 h a La Gabella. Taller participatiu d’armonització amb cristalls.  Taller vivencial 
per descobrir la màgia dels cristalls com a eina per impulsar la teva salut física, emocional, mental i espiritual. A la 
part pràctica, s’ensenyarà com utilitzar els cristalls incloent respiració, descàrrega d’energia acumulada i l’ús dels 
cristalls per a fins diferents de manera que es pugui seguir fent a casa. Organitza Karina Damaranha. Durada 1 hora. 
Inscripció prèvia a La Gabella o al Punt d’Informació. Preu: 8 euros. 

CRIDA A LA COL·LABORACIÓ PER A LA CAVALCADA DE REIS
Els Reis Mags d’Orient s’han posat en contacte amb la Regidoria de Festes per començar a  organitzar la cavalcada de 
Reis i per aquest motiu fem una crida a totes les associacions, entitats i persones a títol individual a col·laborar a la nit més 
màgica de l’any. Si és el cas, podeu enviar-nos un correu a festes@ajarbucies.cat. Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

6è CONCURS DE RECEPTES DE LA BIOSFERA
S’obren les inscripcions pel 6è Concurs de Receptes de la Biosfera del Montseny. Aquest concurs pretén donar a conèixer 
les receptes tradicionals del Montseny. Hi poden participar els residents del territori de la Reserva de la Biosfera del Mont-
seny sempre que no siguin restauradors. Tots els concursants rebran un obsequi.  Hi ha quatre categories (primer plat, 
segon plat, postres i beguda) i els participants poden presentar tantes receptes com vulguin. La participació serà individu-
al. Per a inscripcions i més informació, si us plau, adreceu-vos a La Gabella o truqueu al telèfon 972 162 477.

DIUMENGE 6 DE NOVEMBRE 
· De 8 a 14 h: Mercat setmanal
· A les 9.30 h: A la tardor, posa’t en marxa!, a càrrec de Marxa Nòrdica Montseny. Inscripció prèvia a La Gabella. 
Preu: 10 euros
· De 10 a 12 h: Ràdio Arbúcies en directe
· De 10 a 11 h: Taller participatiu d’harmonització amb cristalls, a càrrec de Karina Damaranha. Inscripció prèvia a 
La Gabella o al Punt d’Informació. Preu: 8 euros
· De 10 a 14 h: Fira de lutiers i productes flabiolístics 
· A les 11 h: Plantada de gegants
· D’11 a 13 h:  Animació de la fira amb flabiols al carrer 
· De 12 a 14 h: Tastet popular de tardor, a càrrec del restaurant Can Puig
· A les 12 h: Cercavila amb els gegants d’Arbúcies, el capgròs d’en Quirze Perich i Adderbury Morris Men
· A les 13 h: Mostra de balls, peça conjunta i roda de flabiols
· A les 16.30 h: Gran concert de flabiols

novembre


