
10 matí fins 9 vespre,  
riera davant C.C.Calisay

Fira mercat del col·leccionisme  
i antiquaris
Organitzat per Associació Col·leccionisme Nou i Vell

10 matí, plaça de l’església

Simultània d’escacs
A càrrec del mestre internacional  
Viktor Moskalenko, campió d’Ucraïna  
i tres vegades campió de Catalunya.

Organitzat per Ateneu Arenyenc

6 tarda, BalConada del Xifré

Circuit d’inflables amb Mobilparc
4 inflables de grans dimensions 
i una ludoteca destinats a fer la delícia  
dels més petits.

Organitzat per FLOC i Regidoria de Cultura

2/4 de 7 tarda, espai Jove

Aprenem els goigs de Sant Roc!
“Complirem tots la promesa, vós porteu-
nos cap al cel!”
Macips, macipes i macipets assajaran les ‘Cobles 
al gloriós Sant Roc, que canta el poble d’Arenys 
de Mar’, amb lletra de Mn. Martí Amagat i música 
de Jaume Lloret, que seran cantades amb tota 
solemnitat el dia 16 d’agost tant a l’Ofrena com a 
l’Ofici. Tothom hi és benvingut!

Organitzat per Patronat de Sant Roc amb la 
col·laboració dels Frares Caputxins

10 nit, iniCi al Carrer 
vallgorguina

Cercavila nocturna de gegants
Com aniran vestits aquest any? Ens hi 
acompanyeu?
Us preguem que no creueu per davant dels gegants 
mentre estan ballant.

Organitzat per Associació de Geganters d’Arenys de 
Mar i Regidoria de Cultura

3/4 de 12 nit, plaça de l’església

Ball folk
a càrrec de Pep López i Enric Montsant 
Folk Quintet

Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar

d’agost 

d’agost 

diumenge

dilluns

12
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7 tarda, plaça de l’església

Mostra de titelles: “La boda de la 
pulga y el piojo”
a càrrec de la Cia. La Gotera de Lazotea 
(Càdis)

Organitzat per Regidoria de Cultura  
i Binixiflat Teatre

8 vespre, plaça de l’església

Mostra de titelles: “Els petits més 
grans”
a càrrec de la Cia Artristras

Organitzat per Regidoria de Cultura  
i Binixiflat Teatre

9 vespre, plaça de l’església
Mostra de titelles: “Oiaraki. El 
castell dels ocells”
a càrrec de Binixiflat Teatre

Organitzat per Regidoria de Cultura  
i Binixiflat Teatre
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d’agost 
diumenge19

1 migdia, ateneu arenyenC

Inauguració de l’exposició i lliura-
ment de premis del 1r Concurs de 
Pintura Ràpida de la Fira del Solstici
Fins al 31 d’agost
Organitzat per Associació de la Fira del Solstici

7 tarda, sala d’aCtes de la 
BiBlioteCa

Conferència: La Pesta, una 
malaltia d’ahir i d’avui
A càrrec de Josep Anton López, metge

Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

10 nit, gruta del parC de lurdes

5è Festival de Música a la Gruta

Concert de piano i veu
a càrrec de Joan Miquel Hernández i 
Sagrera, piano, i Susanna Crespo i Held, 
soprano.

Organitzat per Regidoria de Cultura i Associació 
Escola de Música

8 vespre, teatre prinCipal

Lliurament de les Almorratxes 
d’Honor
Els homenatjats d’enguany són Mn. Josep 
Martín Mejías; Francesc Bertran Isart, a títol 
pòstum; i Ferran Missé de la Guàrdia.

Organitzat pel Patronat de Sant Roc

2/4 d’11 nit, als loCals partiCipants

Correbars del Gintònic dels Macips
Acompanyats de la The Hat Hausen Elastic Band, 
es farà el recorregut festiu pels següents locals: 
Terrassa del Raconet, Atzara, La Croissanteria, 
Open Sports Cafè, La Nonna, Principal Pub  
i Discoteca Johnny’s.

Preu: 5 euros la consumició

Organitzat per Patronat de Sant Roc

d’agost 
dissaBte11

Benvolguts/des convilatans/anes,

Enguany, més que mai, ens cal 
l’arribada de Sant Roc, del nostre 
sant protector. Ens cal, urgentment, 
ser purificats per l’aigua perfumada 
dels seus macips i macipes. Cal 
treure’ns de sobre la crisi, l’atur, 
els rescats bancaris, els estalvis 
desapareguts, la pobresa creixent, 
la pèrdua de valors i moltes altres desgràcies socials i 
econòmiques que són, actualment, la nostra Pesta, un 
flagell que afecta tot el món.

S’acosten dies de festa, de joia, de disbauxa, i els hem de 
festejar com toca, no en tenim cap dubte. Però el nostre 
Vot de Vila, que renovem any rere any, ha de servir per a 
molt més. És en diades com aquesta, quan tothom surt al 
carrer, quan hem de prendre més consciència que mai del 
fet que pertanyem a una comunitat i que com a membres 
que en som hem de treballar i pensar en comú per al seu 
progrés i desenvolupament. És només d’aquesta manera, 
fent pinya, braç a braç, que podrem superar aquests durs 
moments que ens toca de viure. Estic convençut que com 
els primers habitants d’Arenys davant la Pesta, segles 
enrere, ens en sortirem.

Gaudim ara de les festes de Sant Roc, la nostra festa 
major petita, sota el poder de la canícula. Al llarg de tres 
dies, geganters, empestats, macips i dansaires ompliran 
carrers i places per cridar als quatre vents l’orgull de ser 
arenyenc, l’orgull de ser de mar.

Estanis Fors Garcia
Alcalde d’Arenys de Mar

LA GRAN FESTA POPULAR

Parlar de la festa de Sant Roc a la nostra vila em 
porta molt bons records, vivències i anècdotes. 
Els arenyencs sempre l’esperem amb il·lusió, 
per participar-hi amb alegria, i demanem que la 
nostra joventut, macips, captadores i mainada, 
passin pels carrers a l’alegre so del flabiol i el 
tamborí, que entrin a les nostres llars ruixant amb 
la seva aigua amb colònia, rodejada l’almorratxa 
d’alfàbrega, que ja no és tan olorosa com la que 
sembraven els comparets o terrassans antigament. 

Les darreres dècades les clarisses eren les nostres 
proveïdores, particularment l’entranyable sor  
Joaquima, “Quimeta”, que amb tant d’amor cuidava 
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les plantes i les feia créixer, amb una dolça flaire que 
impregnava tots els racons de la nostra Vila. 

Demanem als arenyencs i als nouvinguts que celebrin 
la nostra festa, un seguit d’actes culturals, esportius, 
musicals, i el dia del Vot de Vila, que participin en 
l’ofrena del matí, que no tinguin por de la nostra 
joventut, que obrin les seves cases i es deixin ruixar, 
que prenguin part en la cercavila dels gegants, l’ofici, 
la dansa d’Arenys, i que renovin el Vot a Sant Roc 
perquè ens alliberi de totes les pestes. 

VISCA SANT ROC!
Antoni Pardo i Buch

9 matí, sortida des de la plaça 
de l’església

XXIX Pedalejada Popular
Organitzat per Ubica i Muntbikes

9 vespre, Castell Jalpí

VIII Cicle concerts de Música 
Mediterrània Castell Jalpí
amb l’actuació d’Ànimes Càndides, la banda 
alternativa dels components de la Dharma

Preu: 10 euros. Venda d’entrades al C.C.Calisay  
i a l’Oficina de Turisme

Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar  
i Ajuntament d’Arenys de Munt

2/4 de 10 vespre, plaça del 
Casino

La Pesta arriba a Santa Maria d’Arenys
Un viatge a la darreria del segle XVI.  
La Pesta arriba amb una dansa macabra que 
empesta carrers i places. Caldrà combatre-la 
purificant la vila, cercant remeis o clamant l’ajuda 
de Sant Roc.

Organitzat per APACAM

3/4 de 12 nit, plaça de l’església

Brindem en honor a Sant Roc
Amb el Gintònic dels macips
Preu: 5 euros la consumició

Organitzat per Regidoria de Joventut  
i Patronat de Sant Roc

d’agost 

d’agost 

dimeCres

diJous

15

16

11 matí, BiBlioplatJa

Taller infantil: “El món marítim”
a càrrec d’Artiscle Creacions

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

4 tarda, Camp de futBol

Torneig Juvenil Vila d’Arenys de 
Mar de Futbol
El torneig es disputa els dies 18 i 19 
d’agost de 16h a 22h.

Organitzat per Club de Futbol Arenys de Mar

7 tarda, pati del Xifré

Concurs de crits
Vine i crida amb nosaltres!

Organitzat per Festival de Contes  
i Regidoria de Cultura

7 tarda fins 2 matinada,  
feiXes del Xifré

Les Nits del Xifré
Terrasses, música i bon ambient als peus de 
l’edifici Xifré.

Organitzat per Regidoria de Turisme i AFGAR

10 nit, a la gruta del parC de 
lurdes

5è Festival de Música a la Gruta

Música tradicional
a càrrec de Marc Egea i Cati Plana

Organitzat per Regidoria de Cultura i Associació 
Escola de Música

d’agost 
dissaBte187 tarda fins 2 matinada,  

feiXes del Xifré

Les Nits del Xifré
Terrasses, música i bon ambient als peus de 
l’edifici Xifré.

Organitzat per Regidoria de Turisme i AFGAR

8 vespre, C.C. Calisay

I elles escabellades vora el mar 
Pop up store
Exposició i venda de la col·lecció de moda 
dissenyada per Guillem Soler amb la 
col·laboració de l’Associació de Puntaires 
Flor d’Alba d’Arenys de Mar amb motiu de 
la 25a Diada de la Puntaire.
Horaris de visita i venda: De 17.30  
a 21 h. A les 20 h us convidem a una  
copa de xampany.

Organitzat per Regidoria de Cultura  
i Regidoria de Joventut

11 nit, pati del Xifré

21è Festival de Jazz

Bernat Font Trio en concert
Preu: 8 euros.

Organitzat per Regidoria de Cultura i Organització 
Cavalcada de Reis

d’agost 
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7 tarda fins 2 matinada,  
feiXes del Xifré

Les Nits del Xifré
Terrasses, música i bon ambient als peus de 
l’edifici Xifré.

Organitzat per Regidoria de Turisme i AFGAR

8 vespre, riera, davant el Xifré

Tradicional Dansa d’Arenys
a càrrec de l’Esbart Maragall de Joventut 
Seràfica

Organitzat per Esbart Maragall de Joventut Seràfica i 
Regidoria de Cultura

2/4 de 9 vespre, riera,  
davant el Xifré

Audició curta de Sardanes
a càrrec de la Principal del Llobregat. 
Interpretaran les sardanes Vot de Vila i Roc i 
Maria,dedicades a la nostra població.

Organitzat per Regidoria de Cultura

11 nit, plaça de les palmeres

Cantada d’Havaneres  
i proclamació de la Publilla  
i l’Hereu d’Arenys de Mar 2012
amb el grup Els Pirates

A la mitja part del concert se servirà un 
rom cremat i es durà a terme l’acte de 
proclamació de la Pubilla i l’Hereu d’Arenys 
de Mar 2012.

Organitzat per OCR, Associació de Pubillatge d’Arenys 
i Regidoria de Cultura

8 matí, església de santa maria

Ofrena de macips, macipes  
i captadores a Sant Roc i cantada 
dels goigs
Organitzat per Patronat de Sant Roc  
i Parròquia de Santa Maria

9 matí, pels Carrers i plaCes 
de la vila

Cercavila de macips, macipes  
i captadores
Organitzat per Patronat de Sant Roc

6 tarda, pels Carrers  
i plaCes de la vila

Cercavila de gegants i nans
amb la Flor d’Alba i en Tallaferro,  
la Maria i en Roc, la Carmeta i l’Elm  
i tots els capgrossos.
Recorregut: Riera davant del C.C.Calisay fins 
a l’Ajuntament, on es recolliran les autoritats. 
Riera, rial de sa Clavella, Pas Sota Estudi, 
plaça de l’Església, carrer de l’Església fins al 
C.C.Calisay i Riera fins al davant del Xifré.

Organitzat per Associació de Geganters d’Arenys  
de Mar i Regidoria de Cultura

7 tarda, església de santa 
maria

Ofici en honor a Sant Roc  
i renovació del Vot de Vila
Organitzat per Patronat de Sant Roc i Parròquia de 
Santa Maria

7 tarda fins 2 matinada,  
feiXes del Xifré

Les Nits del Xifré
Terrasses, música i bon ambient als peus de 
l’edifici Xifré.

Organitzat per Regidoria de Turisme i AFGAR

d’agost 
dimarts14


