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La celebració del Vot de Vila
La diada de Sant Roc (16 d’agost) a Arenys de Mar, ha esdevingut la segona festivitat 
local després de Sant Zenon (9 de juliol). La festa no és més que la continuació del 
Vot de Vila que, a les darreries del segle XVI, els arenyencs feren al sant perquè els 
lliurés de l’epidèmia de pesta.

La celebració de la festa de Sant Roc a Arenys de Mar ve promoguda principalment 
pel Patronat de Sant Roc per bé, que des dels inicis de la democràcia ha estat el propi 
Ajuntament i altres entitats qui han reforçat la festa donada la poca capacitat econò-
mica del Patronat. 

Els actes, que se succeeixen els dies 14, 15 i 16 d’agost han incorporat els darrers 
anys elements tradicionals que inicialment no promovia el patronat com la cercavila 
nocturna de gegants (el 14 a la nit) o la Dansa d’Arenys (el 16 a la tarda), però que en 
conjunt formen una celebració per la qual el Patronat de Sant Roc, n’està promovent 
la inclusió en el Catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya, a càrrec del Centre de Pro-
moció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.



Els actes que organitza el Patronat
El Patronat de Sant Roc organitza actes el dia 16 d’agost, diada del seu patronatge, 
amb l’horari que segueix: 

Hora Activitat Lloc

07.00 Trobada del macips i macipes per vestir-se i preparar 
el material

El Casalet

08.00 Ofrena i Cantada de Goigs a la llaor de Sant Roc. En 
acabar es llencen petards i repicada de campanes. Els 
macips participen activament en aquest acte litúrgic 
on el mossèn fa una benedicció i es renova oficialment 
el Vot de Vila. Acaba amb una ruixada. 

Església parro-
quial.

08.30 Fotografia de família i de grups. Escales del Mer-
cat Municipal.

09.00 Inici de la Cercavila Matinal. Les diferents colles, acom-
panyades amb flabiol i tamborí, recorren les zones de 
la vila ruixant a la gent. Moltes cases obren les portes 
i ofereixen un petit refrigeri. També hi participen els 
macipets, que recullen les almoines.

Carrers i cases de 
la vila.

14.30 Trobada per deixar el material i anar a dinar. El Casalet.

15.00 Dinar de germanor dels macips i les macipes. Per determinar.

17.00 Posada en solfa pels actes de la tarda. Es canvia el 
vestuari si es va molt brut o s’ha danyat. Ídem amb les 
almorratxes de vidre. 

El Casalet. 

17.30 Baixada plegats cap a l’Ajuntament. Per la Riera.

18.00 Inici cercavila de la tarda. Tots els macips i macipes, 
juntament amb els gegants i altre bestiari, acompa-
nyen les autoritats municipals de la Casa de la Vila a 
l’Església Parroquial. Abans de sortir de la plaça es fa 
una ruixada a les autoritats que passen per un passa-
dís que fan els macips i les macipes. 

Pels carrers. 

19.00 Ofici Solemne en honor a Sant Roc. Els macips i les 
macipes hi participen des del presbiteri fent la Cantada 
dels Goigs quan els fidels besen la imatge del sant. La 
missa acaba amb una ruixada general, quan els macips 
surten corrents del temple. 

Església parro-
quial.

19.45 Acompanyament de la gent fins on té lloc la Dansa 
d’Arenys (que varia segons els anys, a la plaça de l’Es-
glésia o al mig de la Riera).

20.00 Ballada de la Dansa d’Arenys (Ball de Plaça) a càrrec 
de l’Esbart Maragall. En acabar es fa una ruixada gene-
ral per acomiadar la festa. 

Plaça de l’Esglé-
sia /Riera

20.30 Trobada per canviar-se, retornar el material i el ves-
tuari. 

El Casalet.

21.00 Final. 



Previsió d’assistència dels actes
La previsió d’assistència és alta, ja que la festa implica tota la població. Des de ben 
petitons els infants es miren la festa bocabadats. Són potser els que els fa més il·lusió 
esperar els macips que passin per casa. Moltes famílies esperen els macips/es amb 
un bon esmorzar perquè tinguin forces  per poder voltar per tot el poble durant tot el 
dia.  És a la tarda quan tota la població surt al carrer per poder veure la dansa d’Arenys 
i acabar-se de guarir de Sant Roc.

És una festa molt concorreguda durant tot el dia per la gent del poble i els voltants.



Breu introducció històrica
Santa Maria d’Arenys, avui, Arenys de Mar és una vila amb una història curta però 
intensa. La majoria de les tradicions arenyenques tenen un fort vincle amb aquesta 
història fet que els dóna un alt grau d’identitat pròpia. Un clar exemple: el Vot de Vila 
a Sant Roc. 

La festa de Sant Roc se celebra cada 16 d’agost des de les darreries del segle XVI. La 
tradició popular enllaçà la intercessió de Sant Roc amb el final de l’epidèmia que afec-
tà Arenys el 1607. Segons la llegenda, els arenyencs invocaren el Sant durant aquest 
període, i va ser precisament el dia de la seva  festivitat el primer en que no es produí 
cap mort per la pesta. Com a mostra d’agraïment, la població va fer  aquell mateix 
any el solemne Vot de Vila, vot que compromet els arenyencs a celebrar la diada del 
16 d’agost, prova de la devoció professada vers Sant Roc. No obstant, les evidències 
històriques de contagi de pesta a Arenys de podrien validar la hipòtesi que el Vot de 
Vila hagués tingut lloc entre els anys 1585 i 1592. L’estudi per sustentar aquesta teoria, 
l’està portant a terme el Patronat de Sant Roc que ja existiria en el canvi de segle sota 
l’estructura de Confraria religiosa amb capella a l’església parroquial de la vila.

Per bé que durant els anys posteriors a la promesa la festa se celebraria amb dife-
rents intensitats no seria fins a finals del segle XVII que, juntament amb un augment 
de la població, la festa agafaria volada i esdevindria la segona festivitat local, cele-
brada ininterrompudament fins a la Guerra Civil. Tot i que la part popular va patir una 
davallada durant els anys de la postguerra, la participació popular va anar creixent 
durant els anys 60, i es va impulsar amb força a partir dels anys 70.  

La vessant popular de la festa consisteix en la cercavila de macips, macipes, captado-
res i macipets pels carrers i cases del poble durant el matí i tarda del dia 16, acompa-
nyats per la música de flabiols i tamborins. Macips i macipes, aspergeixen aigua amb 
colònia i alfàbrega  la gent en senyal de purificació. Tot i els canvis duts a terme, la 
festa encara conserva la seva part religiosa amb la participació en l’Ofrena i Cantada 
de Goigs, al matí, i a l’Ofici Solemne del vespre del mateix dia.

Finalment, el fet que hagi esdevingut la Festa Major petita d’Arenys l’ha nodrit d’al-
tres manifestacions tradicionals com els gegants i el Ball de Plaça (la Dansa d’Arenys) 
i això l’ha consolidada com una de les poques festes d’aigua dels Països Catalans.



El Patronat de Sant Roc 
Antigament qui s’encarregava d’organitzar la festa de sant Roc era el Patronat de 
Sant Roc, que era una confraria religiosa. El president d’aquest se’l coneix com a Ad-
ministrador Gros. Segons a quina època de la història aquesta era l’associació més 
important del poble. La Confraria feia una reunió al més i aquestes sovintejaven més 
quan s’acostava la diada del sant. 

Actualment, el Patronat de Sant Roc es regeix com a entitat reconeguda al Registre 
d’Entitats de la Generalitat de Catalunya seguint els seus estatuts i promou la festa 
de manera voluntària i sense afany de lucre.



Els macips i les macipes

Els macips és la denominació que reben 
els nois joves arenyencs, que participen a 
la festa de Sant Roc, amb les almorratxes, 
ruixant gent i cases de la vila. Són els nois 
joves i que no estan casats, en el moment 
que es casen, ja no poden ser macips. A la 
costa de llevant són els encarregats d’or-
ganitzar i dirigir una festa de poble.  En el 
cas d’ Arenys els macips són un dels ele-
ments que encara resten de l’antic esplen-
dor de la festa de Sant Roc; eren els joves 
i els mossos dels terrassans (comparets) 
que en un principi havien suplert els Ad-
ministradors de Sant Roc en la capta del 
llevant de taula, però que ben aviat passa-
ren a ser els animadors de la festa. 

A partir de l’any 2005, les noies també po-
den fer la funció que fins aleshores estava 
reservada només per als nois. Fins aquell 
any, quedaven relegades a fer de capta-
dores. 

Captadores i Macipets

A Arenys, els Macips surten en diferents 
colles, que varien depenent del nombre de 
gent que s’hagi apuntat aquell any a fer 
de macip. Els macips van acompanyats per 
les captadores i els macipets, que són els 
nens entre 8 i 13 anys que s’encarreguen 
de recollir l’almoina amb una barretina. Els 
macipets van vestits iguals que els macips. 
La funció de captadora és la que tenien les 
noies des del segle XIX (abans no partici-
paven de la festa) fins el 2005, any en el 
qual van poder exercir les mateixes funci-
ons que els nois a la festa. A diferència de 
les macipes anaven vestides amb faldilles 
i mantellina negra i recollien l’almoina amb 
una safateta guarnida amb alfàbrega.



La indumentària
La indumentària dels macips i les macipes segueix les característiques dels vestits 
tradicionals de la cultura catalana. Si analitzem el vestuari dels macips de dalt a baix 
veiem que:

Macips

Porten una  camisa blanca amb una cinta vermella lligada al coll a manera de corbata  
(cada vegada menys). A la mà hi porten l’almorratxa (busqueu en aquest mateix tre-
ball, l’apartat que dediquem a l’almorratxa) amb alfàbrega (la planta del mes d’agost). 
A la cintura hi porten una faixa vermella i els pantalons són blancs amb un ribet ver-
mell a cada lateral dels camals. A baix de tot de les cames hi duen polaines vermelles 
que lligades amb tres vetes. A les polaines hi van cosits 12 picarols: dues files de 4 a la 
part exterior del turmell i una fila de 4, a la part interior. Van calçats amb espardenyes 
de vetes vermelles (que excepcionalment són negres).

Macipes 

Porten una camisa blanca. A la mà hi porten l’almorratxa amb alfàbrega per decorar 
i donar olor a l’aigua. A la cintura s’hi enrotllen  una faixa vermella i a l’extrem que 
queda sense enrotllar hi porten cosits 6 picarols que formen una successió triangular 
de baix cap a dalt (3, 2 i 1). Les noies vesteixen faldilla blanca. Als peus hi porten es-
pardenyes de vetes vermelles (o negres).



Altres elements de la festa.
Recuperació de la Bandera.

Enguany, la nova junta del Patronat s’ha posat com a objectiu la recuperació de l’anti-
ga bandera de l’entitat que havia sortit fins el 1964 (actualment desapareguda) i que 
obria l’antiga processó. Amb la col·laboració de les personalitats d’avançada edat i de 
la petita reproducció que se’n guarda al museu local, s’ha volgut recuperar el símbol 
perquè presideixi la diada. Es tracta de d’un domàs de color vermell encès de mides 
extraordinàries. El pal fa 5 metres d’alt. La tela fa 3 metres d’ample per 2 d’alçada i fa 
una forma de T deformada. 

Almorratxes.

L’Almorratxa és  un recipient de vidre, amb més o menys forma de càntir, proveït de 
diferents brocs per on surt l’aigua olorosa que serveix per ruixar tothom el dia del Vot 
de Vila. Cada macip i macipa va equipat amb una d’aquestes almorratxes que cons-
tantment va reomplint d’aquesta aigua olorosa. Cal dir que molts arenyencs tenen 
una almorratxa com a objecte de decoració purament genuí.  

Colònia, alfàbrega i ornamentació floral.

Avui el líquid que conté l’almorratxa és una barreja d’aigua i colònia. La simbologia és 
guarir i preservar de la pesta i altres mals als vilatans que queden ruixats. 

Les almorratxes es guarneixen amb alfàbrega. L’alfàbrega és la planta del mes d’agost, 
refrescant i aromàtica, que també evita la presència de mosques i mosquits. A més, 
aquesta no és l’única despesa floral que té el Patronat. I és que el dia de Sant Roc (16 
d’agost) el Patronat és qui encarrega la ornamentació floral de l’altar major de l’esglé-
sia i de la capella de Sant Roc. 

Músics.

Cada grup o colla de macips/es van acompanyats durant la cercavila matinal d’un 
flabiolaire. El fet d’anar acompanyat de flabiol i tamborí és un tret identificador de les 
colles de macips, que juntament amb els picarols donen una musicalitat pròpia a la 
festa. Els músics, donada la poca afició que hi ha al flabiol, han de venir de fora. Es vol 
evitar doncs caure en la temptació de musicar les colles amb gralla, més estridents i 
comunes. 

La pesta arriba a Santa Maria d’Arenys!
Espectacle amb Dansa, Música i Teatre

Un recorregut a la darreria del segle XVI, el dia 15 d’agost. Els rumors porten al pànic 
per ésser empestats. El poble buscarà tots els remeis i provarà tots els metges però 
l´epidèmia es resistirà a anar-se´n. Sols Sant Roc aconseguirà alliberar a la vila i així li 
retrem homenatge i any rere any aspergim l’aigua de colònia amb les almorratxes al 
crit de Sant Rooooc!












