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Benvolguts convilatans / benvolgudes 
convilatanes, 

Sense adonar-nos-en, han passat els dies, les setmanes, els mesos i ja tornem 
a ser a les portes de la nostra Festa Major, la festa grossa de la vila, un moment 
únic per gaudir tots plegats -petits i grans, locals o forasters- d'un munt 
d'activitats. 

El programa que teniu a les mans és, com bé sabeu, la millor eina de consulta 
per conèixer de primera mà tot allò que no només l'Ajuntament sinó sobretot les 
entitats, associacions i clubs del nostre poble han organitzat per fer d'aquesta 
Festa Major una celebració inoblidable. Arenys de Mar ja està, doncs, preparada 
per a concerts, espectacles infantils, les Completes, balls populars, nits joves i, no 
cal dir, els tradicionals focs d'artifici. Per a qui vulgui continuar la festa la resta del 
mes, en aquesta mateixa revista s'inclou la relació d'activitats preparades. 

Travessem uns moments complicats, on no s'hi val a allargar més el braç que la 
màniga. Amb tot, però, amb esforç i amb voluntat per part de tots, s'ha ideat un 
programa de Festa Major que, malgrat les limitacions que ens imposen els temps, 
no desmereixi ni un pèl. Ens calen grans dosis d'autoestima per sortir del gual on 
som i, n'estem convençuts, uns dies de rauxa i diversió col·lectiva ens renovaran 
el sentit de comunitat i d'unió que tant necessitem per continuar endavant. 

Tan tradicional és cantar l'himne a Sant Zenon -e l nostre patró- com el pregó 
des del balcó de la Casa de la Vila. Enguany, els protagonistes són la gent de la 
Comissió de la Flama del Canigó. Ja fa trenta anys, ni més ni menys, que gràcies 
al seu treball rebem al nostre poble, per Sant Joan, aquesta flama. La seva 
escalfor no solament encén fogueres sinó també l'esperit i la força de tots els 
catalans. 
No voldria descuidar-me de saludar i reconèixer les nostres puntaires, les quals, 
com vam poder comprovar a finals del mes d'abril, estan de celebració. Gràcies 
a elles que, entre el dolç so dels boixets, ens han regalat una 25a Diada de la 
Puntaire inoblidable. La Festa Major d'enguany també és per a elles. Felicitats! 

A tots vosaltres, benvolguts convilatans, us desitjo que gaudiu de la nostra festa 
tant com pugueu, de dia i de nit, arran de mar o a la Riera. Tots ens ho mereixem! 

Honor i glòria a Sant Zenon! 

Estanis Pors Garcia 
Alcalde d'Arenys de Mar 

I ' I • • • • I 



FESTA MAJOR SANT ZENON 2012 ARENYS DE MAlR 

Comissió de la 
Flama del Canigó 
30 anys mantenint viva a la nostra vila una 
de les tradicions més catalanes 

La Comissió de la Flama del Canigó 

celebrarà l'aniversari pronunciant el 

pregó de Festa Major, que dedicaran 

a la persona de Pere Riera, i amb una 

exposició que repassarà aquests 30 

anys de tradició a Arenys de Mar. 

L'any 1981 un grup d'amics que 

estimava les tradicions i les festes 
populars de Catalunya van voler 

recuperar l'arribada de la Flama del 

Canigó, després que durant l'època 

del Règim hi havia hagut un grup 

d'excursionistes que ja havia portat la 

Flama a Arenys de Mar. 

El primer any es va dur a terme de 

la mà de tres persones i, en fer-se 

amb poc marge de temps, no va tenir 

gaire ressò a la vila. L'any següent, 

però, aquestes mateixes persones es 

van engrescar perquè la Flama fos 

rebuda al poble amb l'entusiasme 

que es mereixia i es convertís en la 
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protagonista de l'encesa de totes les 

fogueres de Sant Joan que es feien a la 

Riera. I així va ser. Aquest cop s'hi van 

afegir uns quants arenyencs més i, tots 

plegats, es van desplaçar fins a Coll 

d'Ares per agafar la Flama. 

Un acte que esdevenia un autèntic 

periple, ja que les fronteres entre 

països encara eren tancades i la Flama havia 

de passar de França a Catalunya. És per això 

que, en el seu viatge des de Perpinyà al cim 

del Canigó, el relleu de la Flama es donava 

a través de la frontera i no era fins al matí 

següent que, un cop obert el pas fronterer, 

la resta de membres podien creuar de país i 

tornar cap a la vila. 
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Aquell mateix any ja s'hi va implicar la Penya Apa Anem-hi que esperava l'arribada 

de la Flama a Collsacreu i la baixaven corrent fins a Arenys. Una tradició que s'ha 

mantingut fins al dia d'avui. 

6 
! 

Amb el pas dels anys aquesta tradició va anar guanyant pes i gent implicada fins 

al punt que els arenyencs van convertir-se en els primers de tot el país a fer la nit 

al cim de la Pica del Canigó. I és que abans d'això, tradicionalment només hi havia 

3 persones que custodiaven la Flama durant la nit del 22 al 23 de juny al cim de 

la muntanya. A partir de llavors van ser moltes les entitats que, com els arenyencs 

pioners, van demanar poder accedir al cim a agafar la Flama. 

Veient la volada i el pes 

que aquesta tradició 

havia anat guanyant a 

la nostra vila, els seus 

fundadors van decidir, el 

juny del 2001, constituir 

la Comissió de la Flama 

del Canigó. Havien 

passat ja 20 anys 

des que aquest grup 



FESTA MAJOR SANT ZENON 2012 ARENYS DE MAlR 

d'arenyencs, encapçalats per la Xesca Vila, 

havien recuperat la tradició, i ja es comptava 

amb més d'un centenar de persones que s'hi 

implicaven activament. 

Avui dia, l'arribada de la Flama del 

Canigó continua essent un acte molt 

esperat per Sant Joan i, enguany, 

ha comptat amb la participació de 

motoristes, ciclistes, corredors, 

membres de l'Escola de Música, la colla 

gegantera, etc. i amb la col·laboració de 

molts comerços de la vila. 

Entre tots, mantinguem encesa ia Flama! 
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PROGRAMA D'ACTES: 

Diumenge 1 de juliol 
A les 9 del matí, a la platja de la Picòrdia 

Triatió de muntanya dels Arenys 
750 metres nedant, 20 km en BTT i 5 km corrent. 
Més informació i inscripcions; www.triatlo.org 
Organitzat per Sports Mol i els ajuntaments d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt, amb la col·laboració 
de Comsa-Emte, Ports de la Generalitat i Club Nàutic Arenys de Mar 

A les 10 del matí, a l'Ateneu Arenyenc 

Torneig de billar 
Torneig Social a 3 bandes i lliurament de trofeus dels campionats de la 
temporada 2011-2012. 
Organitzat per Ateneu Arenyenc-secció billar 

A les 7 de la tarda, al Teatre Principal 

Concert d'estiu 
a càrrec de la Coral l'Esperança i Lo Llobregat de 
les Flors -Ad Livitum-
Preu: 3€ 
Organitzat per SC l'Esperança i Regidoria de 
Cultura 
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Dijous 5 de juliol 

A les 8 del vespre, a la Plaça de l'Església 

Enramada 
Engalanem la plaça per Festa Major 
Organitzat per Patronat de Sant Roc, Ass. Pubilltatge Arenyenc i 
Regidoria de Joventut 

http://www.triatlo.org
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Divendres 6 de juliol 
A 2/4 de 8 del vespre, del pati del Calisay a la plaça de l'Ajuntament 
Cercavila musical 
a càrrec de la Banda de l'EMA 
Organitzat per EMA i Ajuntament d'Arenys de Mar 

De 2/4 de 8 del vespre a les 2 de la matinada, als jardins del Xifré 

Les Nits del Xifré 
Terrasses de diferents establiments de la vila oferiran plats, entrepans, pizzes, refrescos, cocktails, 
etc. Tot plegat, amenitzat amb musica i amb l'atenta mirada de l'edifici Xifré. 
Organitzat per AFGAR i Ajuntament d'Arenys de Mar 

A les 8 del vespre, a la Plaça Ajuntament 
Concert de banda 
a càrrec de la Banda de l'EMA 
La banda de l'Escola Municipal de Música, un clàssic ja a 
l'inici de la nostra Festa Major, ens presentarà, un any més, el 
repertori que han treballat durant el curs. 
Organitzat per EMA I Ajuntament d'Arenys de Mar 

A 2/4 de 9 del vespre, a la Plaça Ajuntament 
Pregó de Festa Major 
A càrrec de la Flama del Canigó 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar 

A 3/4 de 9 del vespre, a la Plaça Ajuntament 

Brindis Popular 
Aixequem les copes per brindar plegats un any més per una bona Festa Major. 
Honor I Glòria a Sant Zenon!i! 
Es podrà adquirir una copa commemorativa de la Festa Major 2012. 
Preu de la copa; 3€ 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar 

A les 9 del vespre, a la Plaça de l'Església 
Concert de "Sinatra de prop" 
a càrrec de Xavier Piqué Trio 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar 

9 
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A les 10 del vespre, al Teatre Principal 

Espectacle teatral: LlVE 
a càrrec de la Cia Xuriguera/Faixedas 
El nou, divertit i trepidant espectacle dels Ex-teatre 
de guerrilla amb música en directe, diàlegs punyents, 
trucades telefòniques, gots de vi, riures, dos segons de 
realitat i un sopar improvisat. I per si no n'hi havia prou, 
tindran temps de parlar d'Arenys de Mar! 
Preu; Anticipades 10€ (els dies 4 i 5 de juliol de 7 a 9 de 
la tarda al Teatre 
Principal) i 12€ taquilla 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar i Teatre Principal 

l i è 

A 2/4 de 12 de la nit, a la Platja de la Picòrdia 

Concerts de Barraques 2012 
Amb les actuacions de: 
23:30h Mr Freak Ska 
01:00h Pepet i Marieta 
03:00h Dr. Ring Ding 
Organitzat per Regidoría de Joventut i entitats col·laboradores 

Dissabte 7 de juliol 

A les 10 del matí, al CE Fondo de les Creus 

Xè Torneig de Bàsquet Sant Zenon 
Torneig de bàsquet 5x5 í els equips poden ser mixtes. L'edat és a partir de juvenils. 
Organitzat per Club Bàsquet Sínera 

A les 6 de la tarda, a la Riera, davant 
del CC Calísay 

1 0 Trobada de gegants 
Amb cercavila pels carrers de la vila 
Organitzat per Geganters d'Arenys de 
Mar i Ajuntament d'Arenys de Mar 
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A 2/4 de 7 de la tarda, al Pati del C.C.Callsay 
Correbars Jove! 
Riera amunt i Riera avall el jovent organitza per tercer any un correbars que recorrerà diversos 
establiments de la vila. 
Preu dels tiquets: 13 euros 
Organitzat per Tres-A i regidoría de Joventut 

A les 7 de la tarda, a la Riera, davant del Xifré 
Concert de Festa Major 
a càrrec de l'orquestra Principal de la Bisbal 
Amb una història de més de cent anys i mantenint sempre un alt nivell de 
qualitat, aquesta orquestra torna a la nostra vila. 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar 

De 2/4 de 8 del vespre a les 2 de la matinada, als jardins del Xifré 
Les Nits del Xifré 
Terrasses de diferents establiments de la vila oferiran plats, entrepans, pizzes, refrescos, cocktails, 
etc. Tot plegat, amenitzat amb musica i amb l'atenta mirada de l'edifici Xifré. 
Organitzat per AFGAR i Ajuntament d'Arenys de Mar 

A les 9 del vespre, a la Riera, davant del Xifré 
Audició de sardanes 
a càrrec de la Cobla Principal de la Bisbal 
Fundada l'any 1888, el naixement de La Principal de la Bisbal coincideix amb l'època on la sardana 
comença a expansionar-se per Catalunya, en plena Renaixença. 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar 

A 3/4 de 10 del vespre, al Pati del C.C.Callsay 
Ball infantil de Festa Major 
Can Seixanta amb Pep López 
Espectacle de ball per a infants i públic familiar plantejat sempre sobre la 
participació directe del públic des del primer moment tot I seguint les 
directrius marcades des de l'escenari. 
L'espectacle pretén divertir al públic infantil sense oblidar que gairebé 
sempre aquest ve acompanyat d'adults. 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar 

11 

A les 10 de la nit, a l'Església de Santa Maria 
Concert de Sant Zenon 
amb el Cor l'Aixa i amb el Cor Colleglum Vocals 
Aquest any el concert té lloc dins els actes d'acollida que el Cor l'Aixa fa 
al cor Colleglum Vocale, de la ciutat d'Olomouc a la República Txeca, del 
5 al 10 de juliol de 2012, amb motiu de l'intercanvi iniciat l'any passat. 
Organitzat per Cor l'Aixa 

{ I I I I 
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A 2/4 de 12 de la nit, a la Riera, davant del Xifré 

Ball de Festa Major 
amb l'Orquestra Principal de la Bisbal 
Si el ball i les cançons han passat de generació en generació, si avui 
continuen 
tenint sentit, és perquè són portadores vives de la festa. Són poques 
les orquestres que estan reconegudes pel gran públic d'una manera 
regular, i la Principal porta més de cent anys present a totes les grans 
festes del país. 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar 

A 2/4 de 12 de la nit, a la Platja de la Picòrdia 

Concerts de Barraques 2012 
Amb les actuacions de: 
23:30h Estrip 
01:00h Orquestra Mitjanit 
02:30h Dj Velouria 
03:00h Orquestra Mitjanit 
04:30h Dj Velouria 
Organitzat per Regidoría de Joventut i entitats col·laboradores 

jf ^-J í 
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Diumenge 8 de juliol 

12 

A les 10 del matí, al Pati del C.C.Calisay 

5a. Gimcana familiar 
Gaudeix d'un matí molt agradable participant i fent proves de 
les de tota la 
vida. 
Una vegada més us convoquem a participar de la gimcana familiar 
de Festa Major Us proposem gaudir d'un matí molt agradable 
participant i fent proves de les de tota la vida. Es tracta de formar 
grups d'entre 4 i 6 persones amb infants, 
adolescents, pares o mares, tietes o tiets, avis, amics i amigues o 
tottiom que 
tingui ganes de passar-s'ho bé.Hi ha proves obligatòries i un munt de petits controls optatius per 
passar-s'ho de meravella. Només cal llegir les bases i posar-se en marxa! 
Podeu consultar les bases a la pàgina 29 d'aquest programa. 
Organitzat per FLOC i regidoría de Cultura 

A les 10 del matí, a l'Ateneu Arenyenc 

Torneig de partides ràpides d'escacs 
Torneig de partides ràpides amb participació dels clubs d'Arenys de Munt, 
Canet, Arenys de Mar i altres. Amb trofeus per als guanyadors. 
Organitzat per Ateneu Arenyenc-Seccíó d'escacs 
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A la 1 del migdia, a la Riera, davant del C.C.Callsay 
Festa de l'escuma 
La festa Infantil més divertida d'aquesta Festa Major amb música, ball i escuma per no 
parar de ballar i passar-s'tio bé. 
Organitzat per FLOC 1 regidoría de Cultura 

A la 1 del migdia, a l'Església de Santa Maria 
Repicada general de campanes en honor a Sant Zenon 

A les 6 de la tarda, sortida des del C.C. Calisay 
Passejada pels refugis d'Arenys 
Visita guiada d'alguns refugis de la guerra civil espanyola d'Arenys 
de Mar. 
Organitzat per Búnquers Arenys 

A les 7 de la tarda, al Teatre Principal 
Titelles: Informe Caputxeta 
a càrrec de Bínixiflat Teatre 
En Pere Flaix ens sorprèn a tots amb un Interessant reportatge de 
periodisme de recerca al bosc tenebrós de la caputxeta i el llop. 
Que va passar realment? És veritat el que ens ha arribat a 
través de les llegendes populars? Era el llop tan dolent I la 
caputxeta tan Ingènua? 
Totes les respostes a: "Informe Caputxeta" 
Organitzat per Regidoría de Cultura 

A les 7 de la tarda, a la Riera, davant del Xifré 
Concert de Festa Major 
a càrrec de l'Orquestra Montgrins 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar 

De 2/4 de 8 del vespre a les 2 de la matinada, als jardins del Xifré 
Les Nits del Xifré 
Terrasses de diferents establiments de la vila oferiran plats, entrepans, pizzes, refrescos, cocktalls, 
etc. Tot plegat, amenitzat amb musica i amb l'atenta mirada de l'edifici Xifré. 
Organitzat per AFGAR i Ajuntament d'Arenys de Mar 

A les 8 del vespre, a la Riera, davant la Plaça del Mercat 
Tarda de castells 
amb el Capgrossos de Mataró 
Els castellers de Mataró, els Capgrossos, amb tant sols 15 anys 
d'existència són ja una de les millors colles del país, i ho han 
aconseguit gràcies al seu entusiasme. No tenen res a envejar, doncs, a 
les colles tradicionals I han consolidat el Maresme com una comarca 
castellera. 
Els Capgrossos de Mataró han actuat a gairebé totes les Festes Majors 
dels pobles del Maresme, 1 la nostra població no podia estar-ne al 
marge i ha consolidat la plaça. 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar 

13 
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A les 9 del vespre, davant la Plaça del Mercat 
Audició de sardanes 
a càrrec de la Cobla Montgrins 
Organitzat per Ajuntannent d'Arenys de Mar 

A les 9 del vespre, a la Plaça de l'Església 

Botifarrada Popular 

Vine a sopar abans de completes! 
Organitzat per Cau Flos i Calcat 

A les 10 de la nit, a l'Església de Santa Maria 
Solemnes completes 
I cant del tradicional Himne a sant Zenon 
Organitzat per Parròquia de Santa Maria d'Arenys de Mar 

Himne a Sant Zenon: 
Cantem un himne a Sant Zenon 
Patró d'Arenys, la gaia vila, 
que els nostres enemics confon 
i ens fa la vida tan tranquil?la. 
Honor i glòria a Sant Zenon! 
Honor i glòria a Sant Zenon! 

En l'alba sangonent del cristianisme, 
els senyalats amb l'aigua del Baptisme 
d'esclaus rebien el vil tractament. 
Convertits que vau ésser a la llei nova 
Vós i els vostres companys de dura prova 
vau suportar sense defalliment. 

Cantem... 

La fe dels cristians us sostenia 
i amb més força afirmàveu cada dia 
que només de Jesús éreu soldat. 
Ben aviat la paga us era dada 
que a la mateixa vall verda i gemada 
i com Sant Pau fóreu decapitat 

Cantem... 

Quan Arenys caminava amb passa incerta 
confiant que estaríeu sempre alerta, 
us escollí per guia i per Patró. 
Ha conservat fidel vostre guiatge 
i d'un pom de verol us fa homenatge 
un cop cada any i us porta en processó. 

[ 

Cantem... 
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A3/4d'11 de la nit, a la Riera 

Encesa de la traca de colors 
a càrrec de la Pirotècnia Europlà 
Organitzat per Ajuntannent d'Arenys de Mar 

A1/4 de 12 de la nit, a la Plaça de l'Església 
Concerts de Barraques 2012 a la Plaça 
Amb les actuacions de Miquel del Roig i Ebri Knight. 
Organitzat per Regidoría de Joventut i entitats col·laboradores 

A 2/4 de 12 de la nit, a la Riera, davant del XIfré 
Ball de Festa Major 
amb l'Orquestra IVIontgrins 
Fundada l'any 1884 a Torroella de Montgrí, la Cobla Orquestra Montgrins és 
actualment la degana del nostre país. Enguany 
compleix 125 anys d'història i és un referent 
indiscutible en la història de la Música a Catalunya. 
Guardonada, 
entre d'altres, amb la creu de Sant Jordi de la 
Generalitat i el premi Nacional 
de música, atorgats al mèrit per la llarga trajectòria 
en la divulgació de la 
música i la cultura catalana arreu el món. Es una 
absoluta garantia de qualitat 
artística i musical. 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar 

Dilluns 9 de juliol 

A les 10 del matí, al davant del C.C.Calisay 

Campanya de donació de sang 
especial de sant Zenon 
La unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits estarà 
actiu fins les 9 del vespre. 
Organitzat per Banc de Sang i Teixits 15 
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A les 7 de la tarda, pels carrers de la Vila 

Cercavila de Gegants i nans 
amb la Flor d'Alba i en Tallaferro, la Maria i en Roc, la 
Carmela i l'Elm i tots 
el capgrossos. 
Recorregut: Riera davant del C.C.Calisay fins 
l'Ajuntament on es recolliran a 
les autoritats. Riera, Rial de sa Clavella, Pas Sota 
Estudi, plaça de 
l'Església. Carrer de l'Església fins al C.C.Calisay 
Organitzat per Geganters d'Arenys de Mar i Ajuntament d'Arenys de Mar 

A les 8 del vespre, a l'Església de Santa Maria 

Ofici Solemne 
en honor al nostre patró sant Zenon 
Organitzat per Parròquia de Santa Maria d'Arenys de Mar 

A les 8 del vespre, al Pati del C.C.Calisay 

Estudi 3 surt al carrer 
Vine a sopar amb la família mentre escoltes bona música. Un concert en acústic i un sopar 
a l'aire lliure tot fent temps per anar als focs. Gaudeix de la Festa Major amb nosaltres! 
amb les actuacions de: 

20:00 h Marcel Cranc 
Marcel Cranc és la proposta del compositor mallorquí Miquel 
Vicensastre. Com si es tractés d'un pseudònim, Vicensastre va 
crear aquest alter ego per 
distanciar-se de la música clàssica i experimental que havia 
realitzat fins 
aquell moment. El nom de Marcel Cranc prové d'un homenatge a l'illa de Mallorca, on el Mar i el Cel 
sempre són presents i Cranc és el símbol de l'animal que es mou cap enrere, cap a l'origen. 

20:45h Zahara 
Zahara va néixer a Úbeda fa 28 anys i actualment resideix a 
Barcelona. Des que el 97 compongués la seva primera cançó 
"Una palabra" no ha parat d'escriure cançons, participant 
amb elles en nombrosos concursos i donant concerts per tota 
la geografia espanyola, fins que el 2005 va autoeditar el seu 
primer disc "Dia 913". 
Gràcies a la gran acollida a internet i usant les xarxes socials 
com aliades 
(més d'un milió i mig de visites a Myspace) va donar el gran pas a Universal amb qui va editar el maig 
del 2009 "La fabulosa historia..." amb 11 cançons 
produïdes per Carios Jean i Ricky Falkner 
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21:15h Pastora 
Grup barceloní que trenca tòpics, format per Dolo Bertran, i els 
germans Caïm i Pauet Riba. 
Al principi, la seva música era més tecnològica, però van voler 
recuperar els 
sons acústics, la guitarra, i els van barrejar tots. 
En Pastora, l'aspecte visual i inèdit en la música es 
complementa amb el sentit 
"cinematogràfic" de les seves cançons. Cada paraula, cada 
frase, cada estrofa és una imatge de soledats, de gent que 
passeja pels carrers, de recerques, 
d'alegres tristeses, de tristes alegries, de abstraccions, 
d'esperes, de trobades, d'abandonaments i de malenconies. 

Organitzat per Ràdio Arenys i Regidoría de Cultura 

A les 11 de la nit, a la Platja de la Picòrdia 

Castell de focs artificials 
a càrrec de la pirotècnia Europlà 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar 

A1/4 de 12 de la nit, de la platja de la Picòrdia a la plaça de 
l'Església 

Batucada final de festa 
amb el grup de Batucada de i'EMA 
Per acabar la Festa Major de Sant Zenon 2012, anirem 
d'estrena. El nou grup de batucada d'Arenys de Mar, amb la 
col·laboració del grup de veí de Canet de Mar, ens acompanyarà 
de la platja fins a la plaça de l'església amb els seus ritmes 
encomanadissos. No els deixem sols!!! 
Organitzat per EMA i Reg. Cultura 
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ALTRES ACTIVITATS DEL MES DE JULIOL 
Dimarts 10 de juliol 
A les 8 del vespre, a l'Església de Santa Maria 
Missa de difunts 
en record dels arenyencs traspassats el darrer any 
Organitzat per la Parròquia de Santa Maria 

A les 9 del vespre, a la Platja de la Picòrdia 
Cine Picnic a la platja d'Arenys 
"Tres dies amb la família" 
Un any més toma el Cine Picnic a la platja d'Arenys. Prepareu la 
carmanyola i 
gaudiu d'una magnífica pel·lícula. 
Organitzat per Plataforma per la Llengua 

Divendres 13 de juliol 
A les 10 del matí, a la Biblioplatja (Platja de la Picòrdia) 
Obertura de la Biblioplatja 
Un estiu més, la Biblioteca surt al carrer per oferir-vos activitats a la 
fresca. 
Horari: de dimarts a dissabte de 10 a 13.30h i de dilluns a divendres de 
17.30 a 20h. 
Rnsel 31 d'agost de 2012 

A les 7 h tarda. Edifici Xifré 
FEM - Festival d'Estiu del Maresme 
FEM FESTIVAL neix per convertir-se en un referent dins el panorama musical català. 
Desde l'associació Fem Ateneu, Nautilus Recordings i Gat Records, han impulsat una iniciativa 
musical enfocada a dinamitzar l'economia i societat de la nostra comarca, i alhora arrencar amb un 
cartell fet arrel de les oportunitats que ens brinda el panorama musical català. 
Primer dia del festival amb les actuacions de: DÍDAC ROCHER, ALBERT FREIXAS, IX!, LA BANDA 
MUNICIPAL DEL POLO NORTE, SEWARD, ERIC FUENTES i ESPERITI 
Preu: Anticipades: 12€/dia20€/abonamentl Taquilla 17€/dia 27€/abonament 
Organitzat per Fem Ateneu - Nautilus Recordings - Gat Rècords 

18 Dissabte 14 de juliol 
A les 6 de la tarda, al Port 
Festa de la Mare de Déu del Carme 
Processó de barques, missa i sardinada 
Processó de barques a les 18h 
Missa a les 19h 
Tot seguit, sardinada popular 
Organitzat per Branca de Dones Anna Sáez, Confraria de Pescadors, 
Club Nàutic, Club de Rem i Club Pesca Mar-Sport. Col·labora: 
Ajuntament d'Arenys de Mar 

i 
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A les 7 h tarda, Edifici Xifré 
FEM - Festival d'Estiu del Maresme 
Segon dia d'aquest festival impulsat pel Fem Ateneu, amb les actuacions de: 
AMICS DEL BOSC, JOAN COLOMO, SURFING SIRLES, RAYDIBAUM, INSPIRA i ANICET LAVODRAMA 
Preu: Anticipades; 12€/dla 20€/abonament I Taquilla 17€/dia 27€/abonament 
Organitzat per Fem Ateneu - Nautilus Recordings - Gat Rècords 

A les 8 del vespre, al carrer d'Avall 
Festa al carrer d'Avall 
Organitzat per Regidoría de Cultura 

A les 8 del vespre, al Teatre Principal 
Dansant el Cicle 
Festival de Dansa Oriental 
Preu: 10€ 
Organitzat per SC. L'Esperança 

A les 10 de la nit, a la Plaça de l'Església 
XXa Mostra de dansa 
20 anys dansant! 
Enguany és la 20a edició de la Mostra. 20 anys 
que companys d'arreu de Catalunya ens visiten 
un cop acabada la Festa Major per mostrar-nos 
les seves noves coreografies creades durant 
l'any. 
Organitzat per Regidoría de Cultura i Estudi de 
Dansa Sinera 

A les 10 de la nit, a les instal·lacions del Club Mar Sport 
Cantada d'havaneres 
Amb el grup Montjuïc 
Organitzat per Club de Pesca Mar Sport 

Diumenge 15 de juliol 

A les 10 del matí, al davant del CC Calisay 
Fira mercat del col·leccionisme i antiquaris 
Durant tot el dia 
Organitzat per Associacio Col·leccionisme Nou i Vell 
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Dimarts 17 de juliol 

A les 10 de la nit, a la Platja de la Picòrdia 
Cine Picnic a la platja d'Arenys 
"Les aventures de Tintin" 
Segona sessió del Cine Picnic a la platja d'Arenys. Prepareu la carmanyola i 
gaudiu d'una magnífica pel·licula. 
Organitzat per Plataforma per la Llengua 

Dijous 19 de juliol 

A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioplatja 
Hora del conte i taller per a Infants 
Organitzat per Biblioteca  

20 

A 2/4 de 8 de la tarda, a la Plaça de l'Església 
Audició de sardanes 
a càrrec de la Cobla Premià 
Organitzat per Regidoría de Cultura i Ateneu Arenyenc 

Dimecres,18 de juliol 

A les 6 tarda 

Concert de cant coral 
a càrrec de MEDINA CHOIR 
Lloc: Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
Adreça: Riera del Pare Fita, 31 
Ho organitza: Ajuntament d'Arenys de Mar i Goes Travel 

Divendres 20 de juliol 

A 2/4 de 10 vespre, a la balconada del Xifré 

Big Band EMA 
21è Festival de Jazz 
Entrada gratuïta 
Organitzat per Regidoría de Cultura, OCR i l'Escola de Música Municipal Carles G.Vidiella 

A les 11 de la nit al Pati del Xifré 

Andrea Motis i Joan Chamorro en concert 
21è Festival de Jazz 
Ei reconegut multiinstrumentista Joan Chamorro presenta a la jovenissima Andrea Motis en un nou 
treball discogràfic ple de matisos on es poden trobar noms destacats del panorama jazzístic del país. 
Jazz clàssic barrejat amb títols 
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incunables com OverThe Rainbow, My One and Oniy Love, Basin 
Street o Chega de Saudade, amb la companyia d'aquesta precoç 
cantant, trompetista i saxofonista catalana membre de la big band 
més jove d'Europa: la Sant Andreu Jazz Band i que, amb només 
15 anys, ja té tres discos editats i més d'un centenar de concerts 
realitzats en els més emblemàtics festivals de jazz del país i va deixar 
meravellat al mateix Quincy Jones, el passat estiu. 
Andrea Motis, veu, saxos alt i soprano i trompeta 
Joan Chamorro, contrabaix 
Ignasi Terraza, piano 
Josep Travar, guitarra 
Esteve Pi, bateria 
Preu: 8 € 
Regidoria de Cultura i Organització Cavalcada de Reis 

i 
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Dissabte 21 de juliol 

A les 9 del matí, al CE Fondo de les Creus 

Torneig 24 Hores de Bàsquet 
El Club Arenys Bàsquet i amb la col·laboració de la regidoria d'esports de 
l'Ajuntament d'Arenys de Mar, organitza el tradicional Torneig 24 Hores de 
Bàsquet. El torneig començarà el dissabte 21 de juliol al matí i finalitzarà el diumenge 22 de juliol al migdia. 
Per realitzar la inscripció dels equips, cal que entreu a la web del Club 
Arenys Bàsquet. Inscripcions a partir de l ' I de juny. 
Preu: 200 € 
Organitzat per Club Arenys Bàsquet 

A les 6 de la tarda, al Pati del Xifré 

Budafest i concurs de talents de l'Espai Jove 
18h: Festa per a nens i nenes de totes les edats 
Físta per a nens i nenes de totes les edats, amb inflables, jocs 
gegants, 
Tallers... i fotos originals amb els gegants. 
Ajuda'ns a arribar a Budapest! 
21 h: Concurs de talents de l'Espai Jove 
Demostra les teves habilitats en directe! Els guanyadors 
podran tocar per Sant Zenon 2013 i enregistrar una maqueta. 
Inscripcions a l'Espai Jove fins el 13 de juliol. Més info 937957750 (espaijove@arenysdemar.cat) 
Organitza: Associació de Geganters d'Arenys de Mar 

A les 8 del vespre, al carrer Bisbe Vilà i Mateu 

Festa al carrer Bisbe Vilà i Mateu 
Organitzat per Veïns del carrer Bisbe Vilà i Mateu 
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Diumenge 22 

A les 6 de la tarda, a la Balconada del Xlfré 

Tallers d'aigua 
amb DIverta 
Construcció de mini vaixells per una petita piscina, pintar amb aigua de colors, 
carrera de cambrers amb gots i safata, cursa d'esponges d'aigua, apagar espelmes amb aigua, 
guerra de globus d'aigua, punteria amb pistoles d'aigua... 
Organitzat per FLOC i regidoría de Cultura 

A les 7 de la tarda, a l'Església de Santa Maria 

Visita al retaule barroc 
Preu: 2 € 
Inscripcions a la Biblioteca 
Organitzat per Ajuntament d'Arenys de Mar 
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A les 8 del vespre, al Pati del 
Xlfré 

Festa de l'escuma 
Porteu roba que es pugui 
mullar! 
Música i escuma per no parar 
de ballar. 
Organitzat per FLOC i regidoría 
de Cultura 
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Dimarts 24 de juliol 
A les 10 de la nit, a la Platja de la Plcòrdla 

Cine Picnic a la platja d'Arenys 
Darrera sessió del Cine Picnic a la platja d'Arenys. Prepareu la carmanyola i 
gaudiu d'una magnífica pel·lícula. 
Organitzat per Plataforma per la Llengua 

Dimecres 25 de juliol 

A les 8 del vespre, a la Biblioplatja 

Passejada i contes a la golondrina. "Caleidoscopio" 
a càrrec de José Campanari 
Inscripcions a la Biblioteca i/o a la Biblioplatja 
Ho organitza: Biblioteca - Regidoría de Cultura 
Preu:10€ 

A les 10 de la nit, a la Biblioplatja 

Arenys de contes: "Caleidoscopio" 
a càrrec de José Campanari 
Organitzat per Biblioteca 

Dijous 26 de juliol 

A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioplatja 

Hora del conte i taller per a infants 
Organitzat per Biblioteca 

A 2/4 de 8 de la tarda, a la Plaça de l'Església 

Audició de sardanes 
a càrrec de la Cobla Marinada 
Cicle Dijous Sardanes 
Organitzat per Regidoría de Cultura i Ateneu Arenyenc 
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Divendres 27 de juliol 
A les 7 de la tarda, a la Biblioplatja 

Demostració de cuina d'estiu 
A càrrec de Rosario Montoza 
Organitzat per Biblioplatja 

2/4 de 10 vespre 

The Hat Hausen Elàstic Band 
21è Festival de Jazz 
Lloc: Balconada del Xifré 
Ho organitza: Regidoría de Cultura i Organització Cavalcada de Reis 
Preu: Entrada gratuïta 

A les 11 de la nit, al pati del Xifré 

Original Jazz Orquestra & Big Mama en concert 
21è Festival de Jazz 
BIuesin' the Jazz ret homenatge a les dames del biues clàssic dels anys 20130 
del segle passat, als músics de jazz que les acompanyaven i també a les 
orquestres de l'època del swing que van prendre el bIues com a eix vertebrador 
dels seus repertoris. Captivats per aquestes composicions i per aquesta 
vitalitat artística, la cantant Big Mama i l'OJO s'associen sota la batuta del 
trompetista David Pastor per reviure les grans veus d'aquestes dones que feien 
art a partir de fets quotidians, expressant 
els seus sentiments i vivències en 
la fusió entre jazz i bIues. 

Saxos alt: Roser Montforte i Roger Martínez 
Saxos tenor: Nil Mujal i Víctor Verge 
Saxo baríton: Paula Carrillo 
Trompetes: Josep Lluís Pons, Pablo 
Fernández, Jordi F^ntaníllas i Jaume Torné 
Trombons: Eva Garin, Eduard Prats, VIadimír 
Peña i Albert Costa 
Guitarra: Yeray Hernández 
Baix: Marco Boi  
Piano: Alejandro dí Constanzo 
Bateria: Marco Losada 
Direcció: David Pastor 
Veu: Monserrat Pratdesaba, Big Mama 
Arranjaments: Vicens Martín, Sergi Vergés i Ramón Escalé 

Preu: 8 € 

Regidoría de Cultura i Organització Cavalcada de Reis 
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A les 8 del vespre, al carrer de la Torre 

Festa al carrer de la Torre 
Organitzat per Amics del carrer de la Torre 

Dissabte 28 de juliol 

A les 9 del matí, a la Riera Pare Fita cantonada amb plaça Mare Paula 

Visita de la Deíxalleria mòbil 
De9a14h. 
Porta-hi els teus residus: Pneumàtics, Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, Bateries, 
Dissolvents, Pintures i vernissos. Piles, Radiografies, Tòners, Olis minerals i vegetals usats. 
Ferralla i metall. Tèxtils, Mobles petits. Electrodomèstics, Ferralla electrònica (ordinadors, petits 
electrodomèstics, aparells electrònics...) 
Organitza: Regidoría de Medi Ambient 

A les 10 del mati, a la Platja de la 
Picòrdia ( r Platja) 
Torneig Volei Platja Xics 
Torneig 4x4 de volei platja de nens i 
nenes separats per categories d'edat. 
Les inscripcions al torneig es faran el 
mateix dia a les 9 hores 
Preu:7 € 
Organitzat per Club Volei Platja Arenys 

Diumenge 29 de juliol 

A les 10 del matí, al Passeig de mar 

Fira d'artesania 
Fira d'artesania on es podrà trobar bisutería, labors, punt de creu, roba, 
dibuix, pintura, etc. 
De les 10 a les 21h 
Organitzat per Associacio Col·leccionisme Nou i Vell 
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A les 10 del matí, a la Platja de la Picòrdia (1" Platja) 

Torneig Volei Platja 4X4 
Solidari 
Torneig 4x4 de volei platja. 
Nivell amateur i amb una única 
categoria (open). 
Tots els diners que es recullin 
del torneig aniran directament a 
l'ONGAfricània 
que realitza un projecte de 
construcció d'una biblioteca al 
Senegal. 
Les inscripcions es faran per 
internet a la següent adreça 
electrònica: 
pardo_marta@hotmail .com 
Preu: 10 € 
Organitzat per Club Volei Platja 
Arenys 

A les 7 de la tarda, al Pati del Xifré 

Discomòbil amb les titelles Tic i Toc 
A càrrec de Diverta 
En Tic i Toc ens porten un espectacle teatro-musical, on els protagonistes són 
dos titelles en Tic i en Toc i una animadora infantil que interactuarà amb els 
titelles i amb els nens i que els faran ballar divertidíssimes coreografies. 
Una disco-mòbil, una obra de teatre infantil, una animadora musical...tot en un 
sol espectacle!! 
Organitzat per FLOC i regidoría de Cultura 
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La Fira d'atraccions durant les festes 
Com cada any, les festes de Sant Zenon vénen acompanyades de 
la tradicional fira d'atraccions, de la qual grans i petits podrem 
gaudir a la plaça de les palmeres, al costat de la platja de la 
Picòrdia. 



Formulari d'ínscrípdó 

•K-t-*^ V .• • . 

V GIMCANA ! 

0€ FBSTA MAJOR J 
Díumense 8 de juliol 
A l e s 1 0 d e l m a t í a l p a t i d e l C . C . C a l i M y ï ^ 

Aconsegueix Vimant 
amb la imatge de la Festa Major 2012 

Retalla i entrega aquest 
tiquet al C.C. Calisay 
i rebràs de forma totalment 
gratuïta 
l'imant amb la imatge de 
Sant Zenon 2012 

mm. 

^mmim 

f ' j , , ï t p 

A r e n u í e x v e x l e i y d e F e i l a M a j o r 

Tiquel de DESCOMPE de 4 eur^ 

Pre ien tan l . aquaA l i que l d G . G . G a b r a y 
o b l i n d r à í 4 euroí d e d e j o o m p l e q u a n 
c o m p n j b í í a m a r r e l e i d e í a n l Z e n o n 2012 . 
[Diveneí lal ler a eícolbr. CYemptarr bmi la i í ] 



I Formulan d'inscripció 

V GIMCANA Oi FiSTA MAJOR 
Nom del srup Adreça de contacte 

i cosnoms del portaveu del srup Telèfon de contacte 

DNI del portaveu del grup Correu electrònic de contacte 

Noms i cognoms dels altres members del 
grup 

Telèfon mòbil per contactar durant la gimcana 

Les persones participants accepten en d moment d'entresraf el fommlari de la insaipció totes les només de funciofament 
de la Gimcana, així com qualsevol modificació que en pugui fer la Comissió de Festes, ofsanttzadora de l'actww. 

Aconsegueix Vimant 
amb la imatge de la Festa Major 2012 

Retalla i entrega aquest tiquet al C.C. Calisay 
i rebràs de forma totalment gratuïta 
l'imant amb la imatge de Sant Zenon 2012 

A r e n y j e i v e A e í Y d e F e x l a M a j o r ! 

Vine a comprar b teva jamarreta al G .G Gabay \ 
benefiCia't de 4 euror de deícomple entreçanl aquest liqueL 

La jamarreta de Fexla Major d'ençuany reprodueiY h imalçe 
de lant Zenon 2012 dijíenyada pel çrafiAa arenyenc 
Arnau GucurulL 

A la venda al G G Galuay al preu únic de 10 euror, que 
jerà de noméi é euror íí preienteu aqueá 
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BASeS GIMCANA FAMtUAR 
daTSa^ 

5a Gimcana familiar per a famílies i colles d'amics 

Bases per als participants 

ELS EQUIPS 
Els equips han d'estar formats per un mínim de 4 persones i un màxim de 6 sense límit d'edat. Fins a 
13 anys cal anar acompanyat d'un adult, i de 14 a 17 s'ha de portar una autorització del pare o mare 
que, si ho voleu, podeu descarregar-vos aquí. 
Cada equip ha de tenir un nom de grup, i portar un distintiu o indumentària original que es presentarà 
a l'inici de la gimcana a la taula central de l'organització. 

INSCRIPCIONS 
La inscripció a la gimcana és gratuïta. 
Les inscripcions estan obertes des del 18 de juny i es tancaran el 6 de juliol i cal emplenar i enviar el 
formulari que trobareu al web municipal www.arenysdemar.cat 

FUNCIONAMENT 
La gimcana se celebrarà el diumenge 8 de juliol de 2012, entre les 10 del matí i la 1 del migdia. 
Tots els equips hauran de passar per la taula central, al C.C.Calisay, abans de les 11 del matí per tal 
de recollir les seves instruccions. Si un equip no es presenta abans d'aquesta hora, l'organització 
entendrà que no participa a la gimcana. 
S'hauran de realitzar 5 proves obligatòries perquè la gimcana sigui vàlida, i un munt de petits controls 
optatius que serviran per pujar la puntuació i que es podran fer tantes vegades com es vulgui. 
Cada equip haurà de portar un reproductor de ràdio portàtil per poder sintonitzar Ràdio Arenys, ja que 
algunes indicacions i enigmes a resoldre només es diran per antena. 
La gimcana s'acabarà quan l'equip hagi superat totes les proves o bé superat el temps límit de la 1 
del migdia. 

En acabar la gimcana cada grup podrà prendre un refrigeri davant al C.C. Calisay. 
PUNTUACIÓ 
La superació o resolució de les 5 proves centrals, els petits controls i els enigmes us donaran 
diferents punts que sumats donaran la classificació final. 2 9 
En cas de que hi hagi empat de punts, es decidirà el guanyador segons: 
a) l'equip que més controls i enigmes hagi resolt. ^ 
b) l'equip que més puntuació hagi tret a les 5 proves. 
c) l'originalitat de la indumentària que porti el grup. ^ 
d) l'equip que s'hagui inscrit abans. 

Aquesta és una activitat inclosa en la programació de Sant Zenon 2012 a Arenys de Mar i que està 
organitzada per la Regidoría de Cultura de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el Floc. 
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Arenys de festa 
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Hem renovat el teu 
Restaurant McDonald V 
Arenys de Mar 
peraofrerir-temoltmés. 
Descobreix-lo! 

Ctra. N-ll Cruce Rial Llarg 
08350 Arenys de Mar 

McAutà 
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i 2:00 
S a m 

Divendres, dissabtes 
i vigílies 


