
    AGENDA del dimarts 20 de desembre de 2022 
al dimarts 7 de febrer de 2023

recordeu que...

L’Ajuntament d’Arbucies 
us desitja molt bones festes! 

La propera Agenda Municipal sortirà 
el dimarts 7 de febrer.  Si teniu alguna 
informació per publicar-hi,  podeu en-
viar un correu a agenda@ajarbucies.
cat. Teniu temps fins al dimecres 1 de 
febrer de 2023.

Farmàcia de guàrdia

Del dilluns 19 de desembre a partir de 
les 9 h al diumenge 25 de desembre 
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 26 de desembre a partir de 
les 9 h al diumenge 1 de gener fins a les 
13.30 h. Diumenges i festius, tarda o- 
bert de 20.30 a 21 h. Farmàcia F. Xarles 
(C/ Camprodon). Tel. 972 860 906.

Del dilluns 2 de gener a partir de les 
9 h al diumenge 8 de gener fins a les 
13.30 h. Diumenges i festius, tarda o- 
bert de 20.30 a 21 h. Farmàcia Abel 
Soriano Barrufet (C/ S. Folgueroles). 
Tel. 972 860 444.

Del dilluns 9 de gener a partir de les 9 
h al diumenge 15 de gener 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 16 de gener a partir de les 
9 h al diumenge 22 de gener 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 23 de gener a partir de les 
9 h al diumenge 29 de gener fins a les 
13.30 h. Diumenges i festius, tarda obert 
de 20.30 a 21 h. Farmàcia Abel So-
riano Barrufet (C/ S. Folgueroles). Tel. 
972 860 444.

Del dilluns 30 de gener a partir de les 
9 h al diumenge 5 de febrer 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 6 de febrer a partir de les 9 h 
al diumenge 12 de febrer 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.

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 fanzín 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)

CREU ROJA D’ARBÚCIES - AGRAÏMENT 
Volem fer arribar el nostre agraïment a les persones que, a través dels 
Centres Educatius,  han respòs a la campanya de recollida d’aliments.
També a les persones que es dirigeixen directament a l’assemblea, i 
que amb donatius econòmics o en espècie, donen suport assíduament 
aquesta necessitat tan bàsica. Gràcies a totes elles, podem comple-
mentar les cistelles d’aliments per als veïns i veïnes del municipi que ho 
necessiten.

CREU ROJA – CAMPANYA LA JOGUINA EDUCATIVA
“Els seus Drets en Joc”, tots els infants tenen dret a una joguina NOVA. 
Per això recollim joguines, jocs cooperatius i material escolar, per a in-
fants de 0 a 14 anys.  Preferiblement, que no siguin joguines bèl·liques 
ni que funcionin només amb piles. Data límit: el 30 de desembre.
Punts de recollida:
- SEU DE CREU ROJA: c/ Camprodon, 9, baixos, de dilluns a dijous de 
10 a 13 h 
- JEIMAR: c/ Camprodon, 24
- L’ESTANC: c/ Camprodon, 31
- EXMAR: carrer Major, 3 
També són benvinguts els donatius en efectiu. Podeu venir a l’oficina 
o fer l’ingrés al número de compte ES12 0049 1401 1120 1003 4092 
(Santander). Concepte: La Joguina Educativa. Gràcies.

CABARET MULTICULTURAL SOLIDARI 8M 2023
Convidem totes les nenes i dones d’Arbúcies de qualsevol cultura i/o 
origen a col·laborar al cabaret multicultural, un acte solidari en què els 
beneficis aniran destinats a iniciatives dedicades a dones i infants d’Ar-
búcies. Si vols compartir una poesia, un cançó, un ball, una actuació, o 
col·laborar sense haver de pujar a l’escenari, pots enviar la teva propos-
ta, abans del 25 de gener 2023, a theflyingomelette@gmail.com o con-
tactar amb Louise Clay (643 40 44 06). 

serveis entitats i més informació 

,



 

- Visites podologia, 2, 16 i 30 de gener (matí i tarda). Demaneu hora a secretaria i aboneu i recolliu el tiquet.
- Visites control oïda coclear, divendres 27 de gener. Demaneu hora a secretaria. 
- Cursets d’informàtica. Hem acabat el cursets, però intentarem tornar-hi l’any vinent. 
- Sessió de cinefòrum, divendres 23 desembre a les 17 h al bar de la Llar amb la pel·lícula La família Bélier. Tots hi sou 
convidats.
- Sortida al Teatre Municipal de Girona, a veure l’obra La Trena, està prevista pel 21 de gener, però ja podeu passar a 
abonar la quota com més aviat millor. Està complet.                                                           
- Cap d’any, sopar revetlla al bar de la Llar.  Inscripcions de l’1 al 22 de desembre. Quota 65 €.
- Els Pastorets de Cal Xic, representacions els dies 26 desembre i 8 de gener a les 18 h. Ja tenim a punt les entrades. 
- Sortida Paisatges del Penedès. Dissabte 28 gener 2023, quota 48 €.Inscripcions a partir del 9 de gener.
- Tenim les fotos de grup de l’Ametlla de Mar. Podeu passar a recollir-les.
- També tenim carnets de socis per entregar.
- Demanaríem que si heu de fer algun pagament, el feu amb els diners justos per facilitar-nos la gestió. Gràcies.
- Com cada any farem rifa de lots de Nadal als socis el dimarts 20 de desembre. Podeu passar a buscar la felicitació i 
número de participació.  Si teniu sort, us trucarem.
- BONES FESTES! 

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES

desembre

dimarts 3

diumenge 1

dijous 5

dissabte 24
A partir de les 16.30 h · [Plaça de la Vila] · TIÓ   
Cantada de nadales a les 16.30 h i, tot seguit, farem cagar el tió. Cal portar bastó.  
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies Hi col·labora: Ple dels Infants i Flabiolaires d’Arbúcies

diumenge 25
A les 18 h · [Poliesportiu de Can Delfí] · QUINA   
Quina del Bàsquet Arbúcies. 
Organitza: Club Bàsquet Arbúcies

dimecres 21
A les 19.30 h · [Museu Etnològic del Montseny] · PRESENTACIÓ  DE L’AGENDA LLATI-
NOAMERICANA   
Presentació de l’Agenda Llatinoamercicana Mundial amb una xerrada al voltant del tema: 
Resiliència Comunitària: retrobar-se, actuar i resistir, amb el coordinadors de l’Agenda en 
l’àmbit català i mundial. 
Organitza: Comissió de l’Agenda Llationamericana

dilluns 26
A les 18 h · [Poliesportiu de Can Delfí] · QUINA   
Quina del Bàsquet Arbúcies. 
Organitza: Club Bàsquet Arbúcies

A les 18 h · [Teatre de Cal Xic] · ELS PASTORETS DE CAL XIC
Representació d’Els Pastorets. Entrades ja a la venda a la Llar de Jubilats. 
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes d’Arbúcies

dimecres 28
De 10 a 13 h i de 16 a 20 h · [Poliesportiu de Can Delfí] · PARC DE NADAL
Tallers de manualitats, maquillatge, jocs d’equilibri i obstacles, inflables, espai per als més 
petits, jocs gegants, cuina, experiments, màgia, etc. Preu d’entrada 1 dia: 5 euros, abona-
ment per als 3 dies: 12 euros. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

dijous 29
De 10 a 13 h i de 16 a 20 h · [Poliesportiu de Can Delfí] · PARC DE NADAL
Tallers de manualitats, maquillatge, jocs d’equilibri i obstacles, inflables, espai per als més 
petits, jocs gegants, cuina, experiments, màgia, etc. Preu d’entrada 1 dia: 5 euros, abona-
ment per als 3 dies: 12 euros. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

divendres 30
De 10 a 13 h i de 16 a 20 h · [Poliesportiu de Can Delfí] · PARC DE NADAL
Tallers de manualitats, maquillatge, jocs d’equilibri i obstacles, inflables, espai per als més 
petits, jocs gegants, cuina, experiments, màgia, etc. Preu d’entrada 1 dia: 5 euros, abona-
ment per als 3 dies: 12 euros. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

dissabte 31
A les 10.30 h · [Plaça de la Vila] · ARRIBADA DEL PATGE
Inici a les 10.30 h l’avinguda dels Països Catalans, i tot seguit, recorregut pel carrer Camprodon, 
fins a arribar a la plaça de la Vila, on recollirà les cartes a tots els nens i nenes. És molt impor- 
tant que els nens i les nenes escriviu bé els vostres noms i les adreces perquè els Reis Mags us 
puguin contestar.
Organitza: Teatre El Centre Parroquial Hi col·labora: Ajuntament d’Arbúcies, CMG i Serafins

gener

A les 18 h · [Poliesportiu de Can Delfí] · QUINA   
Quina del Bàsquet Arbúcies. 
Organitza: Club Bàsquet Arbúcies

De 16 a 19 h · [Museu Etnològic del Montseny] · TALLER DE FANALETS   
T’ajudem a fer el teu fanalet per anar a esperar els Reis Mags d’Orient. Activitat gratuïta.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies i Museu Etnològic del Montseny

dimecres 4
A partir de les 14 h · [A casa els nens i les nenes] · PATGES CARTERS   
Els patges carters aniran casa per casa a entregar les cartes de resposta dels Reis Mags d’Ori-
ent a tots els nens i nenes que hagin portat la carta al patge el diumenge 2 de gener. Recordeu 
anotar bé el nom del nen/a i l’adreça perquè els patges hi puguin arribar!
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies

A partir de les 18.30 h · [Plaça 1 d’Octubre ] · CAVALCADA DE REIS 
Inici de la cavalcada dels Reis a la plaça 1 d’octubre, on l’alcadessa infantil donarà la benvingu-
da als Reis Mags de l’Orient, que saludaran a tots els nens i les nenes. El recorregut en carrossa 
seguirà pels carrers Pont, Camprodon, Castell, Germana Assumpta, Sant Jaume i Major. Si al-
gun nen o nena està malalt, Ses Majestats poden visitar-lo a casa seva, sempre que aviseu amb 
suficient antelació. Heu d’avisar a La Gabella al 972 860 908 o a la Policia Local 686 945 650.
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies  Hi col·labora: Escola de Dansa d’Arbúcies, Associació Fo-
togràfica d’Arbúcies, Comissió de Festes, Comissió de Reis, Ple dels Infants, Regidora d’Activ-
itat Física, voluntaris i voluntàries i Beulas SAU

diumenge 8
A les 18 h · [Teatre de Cal Xic] · ELS PASTORETS DE CAL XIC
Representació d’Els Pastorets. Entrades ja a la venda a la Llar de Jubilats. 
Organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes d’Arbúcies

dissabte 14
A les 9 h · [Plaça 1 d’Octubre] · CAMINADA POPULAR DEL COMBAT D’ARBÚCIES
Arribada al Molí de les Pipes, aproximadament a les 9.45 h. A partir de les 9.45 h, botifarrada 
popular. I, a les 10 h, inauguració de la placa Ruta del Combat – Les penyes de Grau Sala i 
el Molí de les Pipes. Acte institucional amb els ajuntaments dels sometents que van lluitar al 
Combat d’Arbúcies: Espinelves, Viladrau, Sant Hilari i Arbúcies. Inscripció gratuïta al Museu 
Etnològic del Montseny a partir del 2 de gener. 
Organitza: Ajuntament Arbúcies

dimarts 27
De 9 a 14 h · [Plaça 1 d’Octubre] · BÚSTIA REIAL
La bústia reial hi serà els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre a la plaça 1 d’Octubre de 9 a 14 
h. Feu bona lletra i poseu bé l’adreça, no fos cas que els Reis s’esquivoquessin de casa. 
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies


