
    AGENDA del dimarts 8
al dimarts 29 de novembre de 2022

recordeu que...

25 de novembre, Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers les Dones

La propera Agenda Municipal sortirà 
el dimarts 29 de novembre.  Si teniu 
alguna informació per publicar-hi,  po-
deu enviar un correu a agenda@ajar-
bucies.cat. Teniu temps fins al 
dimecres 23 de novembre de 2022.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 7 de novembre a partir de 
les 9 h al diumenge 13 de novembre 
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.

Del dilluns 14 de novembre a partir de 
les 9 h al diumenge 20 de novembre 
fins a les 13.30 h. Diumen- ges i festius, 
tarda obert de 20.30 a 21 h. Farmàcia 
F. Xarles (C/ Camprodon). Tel. 972 860 
906.

Del dilluns 21 de novembre a partir de 
les 9 h al diumenge 27 de novembre 
fins a les 13.30 h. Diumen- ges i festius, 
tarda obert de 20.30 a 21 h. Farmà-
cia Abel Soriano Barrufet (C/ S. Fol-
gueroles). Tel. 972 860 444.

Del dilluns 28 de novembre a partir de 
les 9 h al diumenge 4 de desembre 
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.

Cada 25 de novembre des del 1999 
commemorem aquest dia arreu del 
món per denunciar la violència que 
s’exerceix sobre les dones i que té el 
seu origen en la manca d’equitat i la 
discriminació.

Aquest dia es recorda la data en què 
es produí el violent assassinat de tres 
germanes, Patria, Minerva i Maria Te-
resa Mirabal, activistes polítiques, en 
mans de la policia secreta de la dict-
adura de la República Dominicana el 
1960.

“Si me matan, sacaré los brazos de 
la tumba y seré más fuerte”, procla-
mava l’activista dominicana Minerva 
Mirabal, a principis dels 60, quan ad-
vertia que el règim de Rafael Trujillo 
tenia intenció d’acabar amb el seu ac-
tivisme, utilitzant tots els recursos de 
la dictadura.

Al 1981 el moviment feminista llati-
noamericà va una fer crida per com-
memorar la data de l’assassinat de 
les germanes Mirabal. Va ser, doncs, 
aquest esdeveniment el que Nacions 
Unides va considerar per establir el 
25N com a data pel dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència en-
vers les Dones. 

A Arbúcies, s’han organitzat dife-
rents activitats per commemorar el 
25N i, també per aquest motiu, la por-
tada d’aquesta Agenda Municipal és 
d’aquest color. 

Els actes començaran el dissabte 19 
de novembre amb un partit solidari 

MEMGA, La Gabella

La contracultura a Catalunya va ser la força d’un jovent incon-
formista i idealista que volia un trencament amb l’herència fran-
quista. El còmic, entre els anys 70 i 80, es va convertir en una de 
les vies de difusió d’aquestes idees i, més enllà dels grans cor-
rents de distribució, una oportunitat per expressar artísticament 
tot allò que succeïa als carrers. Tot això va ser El Llibre de la Sel-
va. La veu d’una generació, d’un context i d’uns pobles que volien 
demostrar que era possible fer coses més enllà de la gran ciutat. 
Feien còmic perquè era allò que els agradava i el feien en català 
perquè era la seva llengua. 

El Llibre de la Selva és únic en el seu gènere a les comarques 
gironines, lluny de ser un fanzin de curta volada, i al seu entorn 
es van dur a terme activitats culturals com exposicions, concerts 
o xerrades. 

De l’11 de novembre de 2022 al 8 de gener de 2023

EL LLIBRE DE LA SELVA, CÒMIC I CONTRACULTURA EN 
CATALÀ A LES COMARQUES GIRONINES (1986-1991)

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).

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. 

VÍDEO VIRAL PEL 25N
Des de dones.som d’Arbúcies estem fent un petit vídeo viral pel 25 de 
novembre.  Es tracta d’un recull de vídeos de màxima durada 5 segons 
en format vertical, on es respongui a la següent pregunta: Com seria, 
per a tu, una relació respectuosa i saludable entre una dona i un home?
T’animes a participar, gravant vídeos a la gent del teu voltant, responent 
a la pregunta anterior? Recorda, 5 segons i format vertical! S’ha d’enviar 
màxim el 18 de novembre a la Sara, el seu contacte és el telèfon 609 
279 814. Pot participar-hi qualsevol persona. 

interfamiliar organtizat des del Club 
Bàsquet Arbúcies. El dimecres 23 de 
novembre al matí, el CAP d’Arbúcies 
farà un taller sobre emocions en fe-
mení. I, l’endemà, el 24 de novembre, 
des d’Espai Mantram es realitzarà un 
taller sobre empoderament. 

El divendres 25 de novembre, al matí 
tindrà lloc una xerrada amb el títol 
Tinc dret a posar límits? I, a 2/4 de 8 
del vespre a la plaça 1 d’Octubre, se 
celebrarà l’acte central de commem-
oració del 25N amb la lectura del 
manifest. Finalment, el dissabte 26 de 
novembre es farà un taller de ioga a 
càrrec d’Espai Sangha. 

A banda d’aquestes activitats pro-
gramades, també es convida a totes 
les nenes i dones de la vila a par-

ticipar al  Cabaret multicultural. Si hi 
estàs interessada, envia un correu a 
theflyingomelette@gmail.com abans 
del 30 de novembre. 

Des dels centres educatius, l’Institut 
Montsoriu, l’Escola Vedruna i l’Esco-
la Dr. Carulla commemoraran el 25N 
durant tota la setmana a través de 
diferents activitats com lectura de 
contes, reflexions, propostes, arti-
cles periodístics sobre violència de 
gènere...I, a més, l’Escola Vedruna 
oferirà un itinterari guiat sobre l’ODS 
5 (igualtat de gènere) durant el cap 
de setmana del 26 i 27 de novem-
bre.

Trobareu més informació de tots els 
actes a dins a l’Agenda i també a les 
xarxes socials de l’Ajuntament. 

NOU HORARI D’HIVERN 

- Dilluns tancat 

- De dimarts a divendres, de 10. 30 a 
13.30 h i i de 17 a 19.30 h. 

- Dissabte, de 10.30 a 14 h i de 16.30 
a 19 h. 

- Diumenge, de 10.30 a 14 h.  

MEMGA, La Gabella



- Visites podologia, 7 i 21 de novembre. Demaneu hora a secretaria i aboneu i recolliu el tiquet.
- Visites control oïda coclear, divendres 25 de novembre. Demaneu hora a secretaria. 
- Berenar de castanyada el dijous 17 novembre. A les 17 h, concert al teatre de Cal Xic amb el Grup Calidea i, a les 19 h 
al bar de la Llar, berenar. Inscripcions obertes.
- 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 Girona a veure l’obra La trena. Els interessats, passeu per secretaria 
per apuntar-vos-hi si us plau. Hem de saber el total d’entrades abans de final de mes, que és quan es posaran a la venda. 
Seria pel mes de desembre.
- Tenim l’album de fotos de la Festa de la Gent Gran. El podeu passar a veure i, si cal, podeu demanar alguna de les fotos.

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

novembre

Informació municipal

dissabte 12

divendres 11
A les 17.30 h · [Aula gran de l’Escola d’Adults] · HORA DEL CONTE   
Hora del conte amb la Caputxeta en salsa i un llop famolenc. La cia. Borinot groc ens vindrà 
a explicar contes de caputxetes i llops entremaliats. A partir de 3 anys, amb inscripció prèvia. 
Organitza: Biblioteca d’Arbúcies

A les 16 h · [Teatre de Cal Xic] · PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA ALCARRÀS  
Projecció de la pel·lícula Alcarràs, de Clara Simón. El film explica la història d’una família 
pagesa que després de 80 anys i tres generacions conreant la mateixa terra, s’enfronta a 
una amenaça sense precedents. Rodada en català, Alcarràs va guanyar l’Os d’Or al 72è 
Festival Internacional de Cinema de Berlín i es va convertir en la primera pel·lícula de la 
història en aquesta llengua a rebre el guardó i en un èxit del cinema en català. A més, és 
la pel·lícula seleccionada per a competir en la cursa pels Oscars com a millor pel·lícula de 
parla no anglesa. Venda d’entrades a La Gabella. Preu: 5 euros. També hi haurà venda de 
crispetes i aigua. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

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!

A les 19 h · [Teatre de Cal Xic] · PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA ALCARRÀS  
Projecció de la pel·lícula Alcarràs, de Clara Simón. El film explica la història d’una família 
pagesa que després de 80 anys i tres generacions conreant la mateixa terra, s’enfronta a 
una amenaça sense precedents. Rodada en català, Alcarràs va guanyar l’Os d’Or al 72è 
Festival Internacional de Cinema de Berlín i es va convertir en la primera pel·lícula de la 
història en aquesta llengua a rebre el guardó i en un èxit del cinema en català. A més, és 
la pel·lícula seleccionada per a competir en la cursa pels Oscars com a millor pel·lícula de 
parla no anglesa. Venda d’entrades a La Gabella i mitja hora abans a taquilla. Preu: 5 euros. 
També hi haurà venda de crispetes i aigua. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

diumenge 13
A les 17.30 h · [Teatre de Cal Xic] · CINEXIC  
Es projectarà la pel·lícula Binti. A partir de 8 anys. Preu: 2 euros.  Més informació de la 
pel·lícula i sinopsi a www.arbucies.cat. Venda d’entrades mitja hora abans a taquilla. També 
hi haurà venda de crispetes i aigua. 
El cicle de cinema Cinexic és un programa d’impuls del cinema infantil en català a través 
d’un circuit de sales arreu del territori i promogut per Òmnium Cultural. Una programació 
estable de pel·lícules infantils en català per a tota la família. 
Organitza: Òmnium Cultural, 60 anys de lluita i compromís, Rita i Luca, Pack Magic i Ajun-
tament d’Arbúcies

dissabte 19

A determinar · [Poliesportiu de Can Pons] · PARTIT SOLIDARI INTERFAMILIAR   
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, partit de 
bàsquet solidari interfamiliar. 
Organitza: Club Bàsquet Arbúcies

divendres 25
De 9.30 a 11 h · [Sala de plens de l’Ajuntament] · XERRADA   
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, xerrada Tinc 
dret a posar límits? A càrrec de Roser Pérez, tècnica d’Igualtat de l’Ajuntament. 
Organitza: Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Arbúcies

dissabte 26

A les 19.30 h · [Plaça 1 d’octubre] · LECTURA DEL MANIFEST DEL 25N   
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, lectura del 
manifest, música i altres. 
Organitza: Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Arbúcies

A les 10 h · [Sala de corals de les Naus Ayats] · TALLER DE IOGA   
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, taller de 
ioga, a càrrec de Mariona Conde. Més informació i inscripcions al telèfon 670 426 097. 
Organitza: Espai Sangha. 

A les 18 h · [Museu Etnològic del Montseny] · CONFERÈNCIA   
Conferència amb motiu de la Setmana Europea dels Residus amb el títol Vida sostenible, 
a càrrec d’Yve Ramirez, l’ecocosmopolita. En aquesta xerrada, abordem el problema de la 
cultura d’un sol ús, i tracem un camí cap a un millor demà. Parlem sobre el creixent movi-
ment Residu Zero i proposem senzills canvis d’hàbits que ens ajuden a viure amb menys 
escombraries. Revisem la nostra alimentació, les rutines d’higiene personal i neteja de la llar 
i, fins i tot, amb què ens vestim. Pel camí, descobrirem beneficis que van molt més enllà del 
que és evident. Activitat gratuïta. 
Organtiza: Ajuntament d’Arbúcies

dimecres 23
De 9.30 a 11 h · [Sala corals Naus Ayats] · XERRADA   
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, taller 
d’emocions en femení, a càrrec de Susanna Roca, referent de Benestar emocional i comu-
nitària del CAP d’Arbúcies. 
Organitza: CAP d’Arbúcies

diumenge 20
A les 18 h · [Teatre de Cal Xic] · CONCERT DE SANTA CECÍLIA   
Concert de Santa Cecília a càrrec de la secció de vent de l’Orquestra Jove de la Selva. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

A les 19.30 h · [Masia L’Olivar] · TEATRE A LA MASIA 
Teatre a la masia. Espectacle més copa de vi. Espectacle de memòria històrica Els Rostres 
del silenci a un espai molt especial. Reflexiona sobre com les conseqüències de la Guerra 
Civil espanyola i la dictadura franquista ens han format com a persones i com a societat; i 
sobre la possibilitat d’alliberar-nos d’aquesta herència. Interpretació a càrrec de Carmina P. 
Soriano i direcció de Peter Gadish. Cal reservar entrada al telèfon 600 311 826. Més infor-
mació a losrostrosdelsilencio.wordpress.com. 

A les 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ   
Inauguració de l’exposició El Llibre de la Selva, còmic i contracultura en català a les coam-
rques gironines (1986 - 1991). 
Organitza: Museu Etnològic del Montseny

A les 18 h · [Sala de corals de les Naus Ayats] · TALLER D’EMPODERAMENT   
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, taller d’em-
poderament, a càrrec d’Anna Platero. Més informació i inscripcions al telèfon 671 058 919. 
Organitza: Espai Mantram

dijous 24


