Informació municipal
DATES PER LES PREINSCRIPCIONS DEL CURS
2021-2022
El procés de preinscripció es farà de forma telemàtica. El calendari de presentació de sol·licituds serà el
següent:
• Educació secundària obligatòria
		
- del 28 de juny al 2 de juliol de 2021
(alumnes de 2n a 4t d’ESO)
• Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de formació
professional i d’arts plàstiques i disseny
- Matriculacions: del 12 al 16 de juliol de 2021
• Cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
- Matriculacions: del 19 al 23 de juliol de 2021
• Llar d’Infants Municipal El Jardinet *
- Matriculacions: del 16 al 22 de juny de 2021
Cal adreçar-se a l’Ajuntament.

MEMGA, La Gabella
Del 29 de maig al 18 de juliol
ARQUEOLOGIA MEDIEVAL A LA SELVA.
LA RECUPERACIÓ D’UN LLEGAT PATRIMONIAL
Aquesta exposició produïda pel Museu Etnològic del
Montseny presenta l’evolució de les intervencions arqueològiques que han permès posar al descobert una
part de l’important patrimoni d’època medieval a la comarca de la Selva.

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

Farmàcia de guàrdia
Del dilluns 21 de juny a partir de
les 9 h al diumenge 27 de juny
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 28 de juny a partir de
les 9 h al diumenge 4 de juliol 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 5 de juliol a partir de
les 9 h al diumenge 11 de juliol
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.
Del dilluns 12 de juliol a partir de
les 9 h al diumenge 18 de juliol
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 19 de juliol a partir de
les 9 h al diumenge 25 de juliol
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.

AGENDA

del dimarts 22 de juny
al dimarts 20 de juliol de 2021

Participa al 1r Concurs pel cartell de Festa Major
La Regidoria de Festes organitza
per primer any un concurs per
escollir el millor cartell de la
Festa Major.
Al certamen s’hi poden presentar totes aquelles persones
majors de 16 anys i cada participant podrà presentar un
màxim de dues obres. El premi
del concurs està valorat en 100
euros.
Els cartells s’hauran de presentar en format imprès entre el 28
de juny i el 5 de juliol a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament en horari de 9 a 14 h.
El cartell haurà de contenir la informació següent: Festa Major
d’Arbúcies, del 23 al 26 de juliol
de 2021. Per a més informació
www.visitarbucies.com i caldrà
posar-hi el logotip de l’Ajunta-

ment que us podreu descarregar a www.visitarbucies.com.
Els criteris que es tindran en
compte per a la valoració de les
obres presentades són: original-

Es busquen grups locals per
actuar per la Festa Major

tat, qualitat tècnica, qualitat artística i la transmissió de valors positius vinculats a la Festa Major.
Consulteu les bases del concurs
a www.visitarbucies.com.

Des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Arbúcies
s’està organitzant la Festa Major, que se celebrarà del 23 al
26 de juliol. Dins els diversos
actes es vol potenciar la participació de grups locals musicals.
Per això, del 28 de juny al 5 de
juliol, totes aquelles formacions
musicals que vulguin actuar-hi,
podran omplir el formulari que
trobaran al web de l’Ajuntament (www.visitarbucies.com) on
també hi haurà les bases reguladores del concurs.

serveis, entitats i més informació

juny
dimecres 23

dilluns 28

dimarts 29

A les 19 h · [Davant del CAP] · FLAMA DEL CANIGÓ
Arribada de la flama del Canigó des de Joanet per part del Club Ciclista
Arbúcies i pujada amb atxes pel carrer Francesc Camprodon fins a la plaça
de la Vila, on es farà la lectura del manifest i l’encesa del peveter. Totes les
activitats es realitzaran seguint les indicacions i recomanacions de les autoritats sanitàries. Es demana que tothom, també en l’àmbit individual, segueixi
les mesures de prevenció i protecció recomanades per evitar contagis (l’ús
de la macareta i mantenir la distància de seguretat). Porta l’atxa per acompanyar la flama!
Organitza: Ajuntament d’Arbúcies, Flama del Canigó, Club Ciclista Arbúcies
i Òmnium Cultural
De 19 a 21 h · [Sala de plens de l’Ajuntament] · XERRADA- TALLER, VISCA LA
DIVERSITAT!
Adreçat a persones adultes amb interès per a aprendre sobre el tema. A càrrec de Glòria Grau Cuminal, psicòloga i sexòloga. La intenció de la xerrada
és respondre preguntes com: ‘’Què és això del dia de l’orgull?, Per què se
celebra?, Què volen dir les sigles LGBTIQ+? o Quina diferència hi ha entre
una persona bisexual i una persona no binària?’’
Amb l’objectiu d’adquirir coneixements sobre les perspectives LGTBIQ+, reflexionar i aclarir conceptes sobre qüestions al voltant del gènere: l’atracció,
les expressions i vivències al voltant de les diversitats sexuals i de gènere.
L’estructura serà la següent: de 19 a 20.30 h, xerrada-taller dinàmica i participativa; i de 20.30 a 21 h, espai on pugueu fer totes les preguntes i resoldre
els vostres dubtes.
Inscripció gratuïta: del 14 al 20 de juny de 2021. Apunta’t-hi enviant un missatge a rperez@ajarbucies.cat
Coordina: Àrea d’Atenció a les Persones, Salut i Joventut de l’Ajuntament
d’Arbúcies
A les 20 h · [Placeta darrere Biblioteca] · CLUB DE LECTURA I CELEBRACIÓ 18 ANYS DEL CLUB
Comentarem La drecera, de Miquel Martín, seguit d’una celebració dels 18
anys del Club, amenitzat per Clara Ribatallada.
Organitza: Biblioteca Municipal

ESCOLA DE DANSA
Preinscripcions per a nous alumnes pel 2021-2022. Nascuts a partir del 2017. Les preinscripcions
es poden fer omplint el formulari: https://forms.gle/82XUNnWATRtntGPq7 o enviant un correu electrònic a l’adreça: escola.de.dansa.arbucies@hotmail.com
OFICINA DE CATALÀ - VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA
Parles habitualment català? Vols ajudar una altra persona a practicar el català mentre preneu un
cafè, passegeu...? Ara, a més, hi ha la modalitat virtual (les trobades es fan per mitjà d’Internet).
Fes-te voluntari per la llengua!
Si vols tenir una parella lingüística, posa’t en contacte amb l’Oficina de Català d’Arbúcies (Can
Cornet, 1r pis) a través del tel. 972 96 91 91 o la següent a/e: arbucies@cpnl.cat
ATENCIÓ QUINTA DEL 71!
Aquest any en fem 50 i això es mereix una bona celebració. Preneu nota:
Dia: dissabte 18 de setembre
Hora: migdia (dinar)
Lloc: Restaurant El Molí de les Pipes
Més endavant concretarem horaris, menú, preu... Respectarem sempre les mesures vigents en
aquell moment per la Covid-19. Si teniu qualsevol dubte o voleu estar al grup de WhatsApp de la
Quinta del 71, poseu-vos en contacte amb l’Anna (639 992 266) o l’Eva (609 526 865).
GRUPS MUSICALS LOCALS PER FESTA MAJOR
Des de la Regidoria de Festes s’està organitzant la Festa Major. Dins els diversos actes es vol
potenciar la participació de grups locals musicals. Per això, entre el 28 de juny i el 5 de juliol totes
aquelles formacions musicals que vulguin actuar-hi, podran omplir el formulari que trobaran al web
de l’Ajuntament (www.visitarbucies.com) on també hi haurà les bases reguladores del concurs.
CONCURS CARTELL FESTA MAJOR
Entre el 28 de juny i el 5 de juliol s’obrirà el període per presentar els treballs per participar al 1r
concurs de cartell per la Festa Major. Les bases del concurs estaran disponibles al web de l’Ajuntament (www.visitarbucies.com).

juliol
dijous 8

divendres 9

dijous 15

A les 17.30 h · [Biblioteca] · JOCS DE TAULA AMB LUDUS MUNDI
S’organitzaran partides de jocs de taula a la biblioteca municipal, amb monitors especialitzats. Activitat a partir de 8 anys i amb inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca Municipal Rafael Vilà i Barnils
A les 19.30 h · [Can Cassó] · CONCERT AMB LA SELVATANA
Inici del cicle de música d’estiu Notes d’Aigua amb l’Orquestra Selvatana.
Entrada gratuïta. Més informació a www.arbucies.cat.
Organitza: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arbúcies
A les 17.30 h · [Biblioteca] · JOCS DE TAULA AMB LUDUS MUNDI
S’organitzaran partides de jocs de taula a la Biblioteca municipal, amb monitors especialitzats. Activitat a partir de 8 anys i amb inscripció prèvia.
Organitza: Biblioteca Municipal Rafael Vilà i Barnils

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES D’ARBÚCIES
- Visita podologia: 28 de juny i 19 de juliol. Cal demanar hora a secretaria.
- Visita auditiva: 25 de juny i 23 de juliol. Cal demanar hora a secretaria.
-Sortida al teatre Villarroel, dissabte 26 juny a veure l’obra Alguns dies d’ahir. Entrades exhaurides.
- Xerrada informativa a càrrec de Roger Maimi, Arbúcies silvestre. Una xerrada molt interessant sobre
plantes i remeis naturals. Divendres 23 juliol a les 6 tarda a la sala d’actes.
- Recordem als socis que si han canviat de compte corrent, domicili o telèfon ens ho facin saber per tal de
tenir-ho tot actualitzat.

