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SALUTACIÓ DE L’ALCALDE
Benvolguts convilatans,

Som ja a les portes de la Festa Major, les festes en honor de Sant Zenon, 
patró d’Arenys, de la gaia vila. Al llarg d’aquests dies, enmig d’un munt 
d’actes, entre balls, concerts, focs d’artifici o espectacles infantils, tothom 
que sigui a Arenys, hi visqui o hi estigui de passada, podrà experimentar a 
la seva pròpia pell una cosa tan senzilla però tan gran com és ser i sentir-
se de poble. I és que a banda de la diversió, uns moments per evadir-nos 
del dur dia a dia que ens toca de viure, hem d’entendre la Festa Major com 
l’oportunitat de créixer com a poble, no en sentit numèric sinó pel que fa 
al sentiment. Aprofitem, doncs, l’alegria d’aquests dies per conèixer-nos 
millor, per establir lligams encara més estrets amb els nostres veïns i així 
anar enfortint el teixit social que ens ha d’ajudar a continuar endavant, 
superant obstacles i maltempsades. Fem poble! 

Enguany, a la intensa vida cultural i festiva del juliol arenyenc s’hi sumen 
les activitats generades pels nombrosos aniversaris que celebrem des de 
començaments del 2013, especialment el centenari del naixement de Sal-
vador Espriu i els cent cinquanta anys de la Societat Coral L’Esperança, en-
carregada del pregó d’obertura d’aquestes festes. Com que no val a badar, 
us presentem, com cada any, aquest programa, perquè no us en perdeu 
ni un acte. Tot plegat és el resultat de la feina duta a terme no només des 
de les regidories de Cultura i Joventut sinó, molt especialment, des de les 
moltes associacions i entitats de la vila, sense les quals la Festa Major, com 
la resta de l’any, es veuria molt empobrida. Però estigueu ben segurs que 
sense vosaltres, sense la participació constant i enèrgica de tot el poble 
d’Arenys, la nostra Festa Major no seria possible. Recordem-ho sempre: la 
Festa Major la fem tots, la Festa Major som tots.

Honor i glòria a Sant Zenon!

Estanis Fors i Garcia
Alcalde d’Arenys de Mar
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LA SoCIETAT CorAL L’ESpErAnçA. 
150 AnyS
El C. C. Cultural Calisay ha acollit al llarg del mes de maig de 2013 una exposició 
dedicada a la Societat Coral L’Esperança, la degana de les entitats arenyenques i 
una de les més antigues de Catalunya, guardonada recentment amb la Creu de Sant 
Jordi. En reproduïm a continuació una versió reduïda dels textos.

Clavé, referent imprescindible
El músic, poeta i polític català Josep Anselm Clavé (1824–1874) va ser el fundador 
del moviment coral a Catalunya. Clavé no només va saber implicar-hi el poble, sinó 
que va saber generar audiències multitudinàries, convertint el cant en instrument 
educador de la classe treballadora.
Amb el lema “Progrés, Virtut i Amor”, els Cors de Clavé esdevingueren bandera 
d’integració, de germanor, i van ser el ferment de la gran quantitat d’orfeons i 
corals que proliferaren arreu del país. L’any 1850, Clavé fundava la Societat Coral 
La Fraternitat, rebatejada pocs anys després com a Societat Coral Euterpe.

La fundació de la S. C. L’E. primers passos
L’any 1861, els joves arenyencs Martí Pons i Andreu Arnau lamentaven que Arenys no 
s’hagués sumat al moviment claverià. S’entrevistaren amb els directors de les orques-

tres de la vila però, davant la seva negativa, en Martí Pons va anar a parlar amb 
el mateix Clavé. Retornat a Arenys, va animar els qui creia indispensables i 
tots plegats acordaren constituir-se en entitat coral. El 22 d’abril de 1863 es 
funda la Societat Coral L’Esperança.
El 10 de juliol de 1863, el cor surt per primera vegada al carrer. La serenata a 
l’alcalde Jaume Calbetó és un èxit absolut. A partir d’aquell dia, les actuacions 
i aparicions de l’entitat augmenten progressivament.
L’1 de gener del 1864, l’entitat estrena el seu primer estendard i, aquell ma-

teix any, participa al gran festival coral celebrat a Barcelona, amb 84 societats 
corals més. El 1866, Clavé dirigia al nostre Teatre Principal les Flors de maig. 
Com a membre de l’Associació Euterpense dels Cors de Clavé, la Societat Coral 

l’Esperança va ser una de les entitats que més es van destacar en la vida federativa i 
en l’adhesió al projecte coral claverià.

El cinquantenari. L’entitat s’expandeix
El 21 de desembre de 1913 se celebren les noces d’or. Moltes corals es 
congreguen a l’Ajuntament per inaugurar el nou nom del carrer Am-
ple: carrer Josep Anselm Clavé. Imposició de medalles, discursos, cants 
d’exaltació, funcions teatrals i balls populars arrodoneixen una jornada 
ben especial.
El 1928 l’entitat adquireix a l’Ajuntament per 10.000 pessetes l’edifici del 
Teatre Principal, llavors en un estat gairebé ruïnós. També compra, al 
costat del teatre, part del pati de l’antic Hospital, on construeix la seu 
social. A finals de 1929 el nou teatre s’inaugura amb el nom de Teatro de 
la Sociedad Coral La Esperanza. Fins a principi de la Guerra Civil l’entitat 
viu uns anys de gran esplendor, amb una activitat extraordinària.
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El bar, un lloc de trobada
El bar del “Coro” és el lloc de trobada dels associats. Entre els jocs de 
cartes i el dòmino, entre el fum del tabac i l’olor de vermut, enmig 
d’animades tertúlies se somiaven engrescadors projectes, a vegades 
utòpics, però que molt sovint esdevenien realitat.

La Guerra Civil
Malgrat les penúries de la Guerra Civil, tant al teatre de l’entitat com a la resta de 
sales d’espectacles d’Arenys, continuen amb èxit les representacions. S’organitzen 
funcions i festivals benèfics per ajudar els arenyencs que lluitaven al front, per a les 
milícies antifeixistes, per al segell proinfància, per als hospitals de sang... El Sindicat 
Únic d’Espectacles de la CNT-FAI va promoure la majoria de funcions, sobretot les 
dutes a terme a finals del 1936 i durant el 1937. 

Anys grisos
La postguerra comença amb la presidència d’Alfons Costa que ja abans havia estat 
al capdavant de l’entitat. El quadre escènic reprèn l’activitat i continua oferint el seu estil de 
programació, especialment sarsuela i teatre dramàtic. Els programes, com a la resta de l’Estat, 
van encapçalats per les consignes “¡Saludo a Franco!”, “¡Arriba España!”. A partir del 1941, 

després d’una escissió del grup de teatre, desapareixen les obres dra-
màtiques i es potencia encara més el gènere musical.
En l’àmbit coral, posem de relleu les caramelles i les felicitacions pas-
quals. El fet que l’objectiu primordial de la Societat fos el cant coral 
determina que pertanyin al seu elenc molts dels millors cantants afi-
cionats de la vila.

Arriba el cinema!
El 1943 comencen al teatre les sessions de cinema. Se’n fa càrrec el 
Sr. Roca Vilatersana i el 1945 l’empresa J. Serra Mora SL, de Mataró. 
El 1954, posats d’acord la Societat i l’empresa, es determina reformar 
l’antic teatre. El gener de 1955 passa a ser-ne l’arrendatari l’empresa 
Sala Mercè. Transformat en una moderna sala de projeccions, l’escenari 
queda reduït a mínims. Desapareix lamentablement la Secció de Teatre 
de la S.C. L’Esperança i amb ella bona part de les activitats.

El centenari
El 1963 celebrem el centenari. D’entre tots els actes, destaquem la trobada de corals del 7 de 
juliol, una gran concentració de masses corals que van recórrer tota la Riera. Al parc de Lurdes 

s’oficià una missa i una ofrena al bust de Clavé. El centenari es va cloure per 
Santa Cecília amb un concert amb diferents agrupacions corals i musicals 

d’Arenys i de la comarca.
A principi dels anys seixanta, les entitats culturals i recreatives del 
país pateixen una forta davallada i L’Esperança no n’és una excepció. 
El millorament econòmic, el turisme, el cotxe o el televisor fan que la 
gent no visqui com abans la vida associativa. La nostra Societat, però, 
manté amb perseverança admirable la flama del cant coral, tot partici-

pant a trobades de Cors de Clavé arreu, tant a Catalunya com a Espanya.
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Un nou impuls
Després de la presidència de Ramon Mas, el juny de 1980, la junta de Vicenç López encapçala un 
fort impuls renovador. Aquell mateix any s’organitza la I Mostra de Cant Coral, que encara es 
du a terme. El 1981 es produeix un gran canvi: es constitueix la Coral Mixta, passant únicament 
de veus d’homes a veus de sopranos, contralts, tenors i baixos.
El 1986 es forma la coral infantil, en actiu fins a principis dels anys noranta. Aquesta pedrera 
de cantaires es concretarà, l’octubre de 1994 i fins al 2001, en el 
Cor Jove L’Esperança. D’aquesta època cal destacar també la in-
auguració del nou monument a Clavé, el juny de 1989, al parc de 
Lurdes, i el concert amb l’Orfeó Català, el 1993, a la parròquia de 
Santa Maria, amb motiu del 130è aniversari.

Decau el cinema, reneix el teatre
A final dels anys vuitanta es deixa de fer cinema i la sala d’espectacles queda 
en un greu estat d’abandó. La Societat pledeja amb l’empresa arrendatària la 
recuperació del local i a principi dels anys noranta el teatre ens és retornat.
L’any 1992, un grup de socis, amb la col·laboració de gent de teatre de la vila 
i l’Ajuntament, recupera part de l’antic escenari original: s’hi pot fer de nou 
teatre! Per la Festa Major, i després de més de quaranta anys com a cinema, 
s’estrena La classe neutra, versió lliure de L’auca del senyor Esteve, a càrrec de la 
companyia Fènix Teatre.

neix la secció de teatre
L’any 1995, a petició de la junta, es crea la Secció de Teatre de la S.C. L’Esperança. 
En formen part un important col·lectiu de grups i persones vinculades a les arts 
escèniques de la vila i es recupera el nom de Teatre Principal. Fins al 1999 s’hi 
faran més de 500 representacions amb l’assistència d’uns 60.000 espectadors.
L’estiu de 1999, l’estat de la coberta obliga a fer importants reparacions.
La Societat no se’n pot fer càrrec pel gran cost econòmic que això comporta i el 
teatre queda, de nou, clausurat.

Tot cantant passen 135 anys
L’any 1998 l’entitat celebra 135 anys. S’aprofita la commemoració per dur a terme una ac-

tivitat ben engrescadora i reeixida amb els socis i cantaires. Posem èmfasi 
als concerts interpretats a Montserrat, a Auterive (França), a Santa Maria 
del Mar de Barcelona i, amb la Cobla Ciutat de Calella, a Arenys de Mar; 
al pregó de Festa Major i a l’exposició commemorativa a la Sala Llove-
ras; a l’homenatge al mestre Juli Torra en la mostra de cant coral; i a 

l’enregistrament d’un disc compacte d’espirituals negres per part del 
Cor Jove. El ressò d’aquest impuls iniciat el 1998 va continuar els anys 
següents, per exemple, amb la interpretació del Rèquiem en do menor 
de L. Cherubini, i un concert al Palau de la Música Catalana en home-
natge a Salvador Espriu.
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Tancament, enderroc i reforma
A finals de 1999, es comencen les gestions per a la municipalitza-
ció del Teatre Principal. El juny del 2001, Julià Rebollo, president de 
l’entitat, i Santiago Fontbona, alcalde de l’Ajuntament, signen la ces-
sió de l’edifici i un conveni per al millorament de les dependències 
de la societat. Les obres es realitzen en dues fases. De la rehabilitació 
se’n fa càrrec l’arquitecte Josep Badosa; el març del 2003 comencen 
les obres.

Un repente de teatre!
Per la Festa Major del 2005, l’alcalde, Miquel Rubirola, inaugura les 
instal·lacions de la primera fase del nou teatre, acompanyat del president 
de l’entitat Joaquim Maynou, i l’expresident Julià Rebollo, que rep un sen-
tit homenatge. El flamant Teatre Principal s’estrena amb la posada en 
escena d’Un repente de comèdia!, muntatge basat en obres costumistes de 
l’arenyenc J. M. Arnau (1832-1913). Hi col·laboren més de 70 actors, mú-
sics i tècnics, entre professionals i amateurs.

Al servei d’un poble
Després de l’estrena, l’Ajuntament confia a la Secció de Teatre de 
L’Esperança la direcció provisional del teatre. L’any 2006 es crea i es con-
voca el concurs per al Servei Municipal de Teatre, Música i Dansa. L’entitat 
guanya la convocatòria i es fa càrrec de gestionar-lo. Durant aquestes dar-
reres temporades, al Teatre Principal, hi han tingut lloc prop de 500 re-
presentacions de tota mena i l’assistència de més de 80.000 espectadors.

per molts anys!
Al llarg dels anys, la Societat Coral L’Esperança s’ha adaptat al ritme i els canvis dels temps. El 
seu creixement passa, també, per la reforma de les dependències de la seva seu social que, se-
gons el conveni signat amb l’Ajuntament, s’ha de portar a terme abans de finalitzar l’any 2016.
Un segle i mig després de la seva fundació, l’entitat vol continuar amb l’esperit amb el qual va 
ser creat el 1863: l’extensió dels ideals de cultura i de progrés sense cap exclusió social. Mit-
jançant el cant coral i les arts escèniques, la Societat Coral L’Esperança vol expressar valors de 
convivència i de creativitat, per construir junts un món més humà, més fraternal.
Per molts anys!
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Dilluns 1 de juliol                                                       

A les 9 del vespre, Teatre principal 
Wasteland, de Lluís Danés
preestrena Grec 2013 Festival de Barcelona
Una mirada agredolça a la realitat de milers de pobres que malviuen entre 
deixalles, tot cercant entre la brossa un bitllet per sortir de la misèria.
Preu: 7€ venda anticipada per internet i 9€ a taquilla
Organitzat per S.C. L’Esperança i la Regidoria de Cultura

Dijous 4 de juliol                                                         

A les 7 de la tarda, plaça Lloveras
Embarca’t amb el WWF Solar
Campanya de divulgació i conscienciació sobre les Reserves 
Marines d’Interès.
Organitzat per WWF i Regidoria de Medi Ambient

A les 7 de la tarda, Sala d’Actes de la Biblioteca 
presentació del llibre Memòries del meu Arenys del segle XX, de Camil Mas, amb 
pròleg de Joan Enric Garcia
Presentació a càrrec de l’alcalde, Estanis Fors
Organitzat per Biblioteca Fidel Fita i Regidoria de Cultura

A les 8 del vespre, plaça de l’Església
Enramada Jove
Organitzat per Associació de Pubilltage i Patronat Sant Roc
Col·labora: Col·lectiu Tres-A, FEM Ateneu, Cau Flos i Calcat, Cau Sant 
Francesc i Regidoria de Joventut

Divendres 5 de juliol                                                     

A la Sala d’Exposicions del C.C. Calisay
obertura de l’exposició Arenys de Mar, un fons d’art
Descobreix a través del fons d’art de l’Ajuntament d’Arenys de Mar com la nostra 
vila ha inspirat als artistes al llarg del anys.
Del 5 al 28 de juliol
Horaris de visita:
   Divendres i festius de 6 a 2/4 de 9 del vespre
   Dissabtes i diumenges d’11 a 1 del migdia i de 6 a 2/4 de 9 del vespre
Organitzat per Regidoria de Cultura
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FESTA MAJOR SANT ZENON 2013
Divendres 5 de juliol                                                     
A les 7 de la tarda, plaça Lloveras
Embarca’t amb el WWF Solar
Campanya de divulgació i conscienciació sobre les Reserves Marines d’Interès.
Organitzat per WWF i Regidoria de Medi Ambient

A 2/4 de 8 del vespre, del pati del C.C.Calisay a la plaça de l’Ajuntament
Cercavila musical
a càrrec de la Banda de l’Escola Municipal de Música d’Arenys de Mar
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i l’Escola Municipal de Música d’Arenys de Mar

A les 8 del vespre, plaça de l’Ajuntament
Concert de banda
Banda de l’Escola Municipal de Música d’Arenys de Mar
Organitzat per EMA i Ajuntament d’Arenys de Mar

A 2/4 de 9 del vespre, plaça de l’Ajuntament
pregó de Festa Major
a càrrec de la Societat Coral l’Esperança amb motiu del seu 150è aniversari
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

A 3/4 de 9 del vespre, plaça de l’Ajuntament
Brindis popular
Honor i Glòria a Sant Zenon!!! Preu de la copa commemorativa: 3€
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

A 2/4 de 10 del vespre, del carrer Ample fins al davant la 
plaça del Mercat
rum-rum, trastos Karts, a càrrec de Xip-Xap
Una cursa de cotxes on pot passar de tot. 
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

A 2/4 d’11 de la nit, plaça de l’Església
Alquímia, amb la companyia el Negro i el Flaco
Espectacle de clowns.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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A 2/4 de 12 de la nit, de la plaça del Mercat a la plaça de l’Ajuntament
El criceto, amb la Cia. Traüt
Un enorme artilugi que es mou amb l’energia del caminar d’un 
personatge esperpèntic. 
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

A les 12 de la nit, platja de la picòrdia
Barraques 2013: Festa Major Jove!
Amb els grups: Amusik Ska Band, El Puchero del Hortelano i Rising Vybz
Organitza: Cau Flos i Calcat, Cau Sant Francesc, Col·lectiu Tres-A, FEM Ateneu, Asso-
ciació de Pubilltage, Patronat Sant Roc i Regidoria de Joventut 

Dissabte 6 de juliol                                                       

A les 11 del matí, CE Fondo de les Creus
Trobada de Veterans de Bàsquet
Més informació al Club Bàsquet Sinera
Organitzat per Club Bàsquet Sinera i la Regidoria d’Esports

A les 4 de la tarda, Ateneu Arenyenc
1r Campionat de Botifarra
Campionat de cartes de la modalitat “Butifarra” obert a totes les edats.
Inscripcions una hora abans a l’Ateneu.
Organitzat per Regidoria de Gent Gran, Consell Municipal de la Gent Gran i Ateneu Arenyenc

A 2/4 de 6 de la tarda, sortida davant del Calisay
Trobada de gegants
Recorregut: Riera, rial de Sa Clavella, carrer de la Torre, carrer Anna 
M. Ravell i carrer Auterive fins a la balconada del Xifré.
Organitzat per Associació de Geganters i Ajuntament d’Arenys de Mar

A les 6 de la tarda, pati del C.C.Calisay
Correbars
Recorregut per diferents bars del poble acompanyats d’una 
txaranga i gresca!
Preu: 12€
Organitzat per Col·lectiu Tres-A
Col·labora: Cau Sant Francesc, Cau Flos i Calcat, FEM Ateneu, Associació 
de Pubillatge, Patronat Sant Roc i Regidoria de Joventut 
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A les 7  de la tarda, riera, davant de l’edifici Xifré
Concert de Festa Major
A càrrec de la Cobla-Orquestra Montgrins
Organitzat per Regidoria de Cultura

A les 7 de la tarda, plaça Lloveras
Embarca’t amb el WWF Solar
Organitzat per WWF i Regidoria de Medi Ambient

A les 8 del vespre, pati del C.C. Calisay
Taller per preparar el ball infantil de nit de Festa Major
Prepara la teva corbata!
Organitzat per Regidoria de Cultura

A les 9 del vespre, davant del C.C. Calisay
Audició de sardanes
A càrrec de la Cobla-Orquestra Montgrins
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

A les 9 del vespre, passeig platja del Cavaió
Cursa nocturna Sant Zenon. Circuit Maresme 5K
Cursa popular nocturna
Mes informació a: http://gesport.cat/maresme5k/
Organitzat per Ajuntament Arenys de Mar i Gesport

A 3/4 de 10 del vespre, pati del C.C.Calisay
Ball infantil: Can Seixanta, a càrrec de Pep López
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

A les 10  de la nit, Església de Santa Maria
Concert de Sant Zenon: Nocturns i Vesperae solennes de confessore, de 
W.A.Mozart
A càrrec del Cor l’Aixa i de l’Orquestra Barroca Catalana
Preu: 10 €
Organitzat per Cor l’Aixa
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A 2/4 de 12 de la nit, davant l’edifici Xifré
Ball de Festa Major
A càrrec de la Cobla-Orquestra Montgrins
Organitzat per Regidoria de Cultura

A les 12 de la nit, platja de la picòrdia
Barraques 2013: Festa Major Jove!
Amb els grups: Komplot, El niño de la hipoteca, Se atormenta una 
vecina i Quazar
Organitzat per Cau Flos i Calcat, Cau Sant Francesc, Col·lectiu Tres-A, FEM 
Ateneu, Associació de Pubillatge, Patronat Sant Roc i Regidoria de Joventut 

Diumenge 7 de juliol                                                     

A les 10 del matí, Club de pesca Mar-Sport
XXXIXè Concurs infantil i juvenil de pesca
Inscripcions i sorteig del lloc de 9 a 10 al Club
Organitzat per Club Pesca Mar-Sport i Regidoria d’Esports

A les 10 del matí, pati del C.C. Calisay
6a. Gimcana familiar
Gaudeix d’un matí molt agradable participant i fent proves 
de les de tota la vida. Butlleta d’inscripció a la pàg. 23.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i FLOC

A les 12 del migdia, Sala d’Actes de la Biblioteca
presentació del llibre I la gent s’hi banya, de Noemí Bibolas
A càrrec de Marga Codina, filòloga
Organitzat per Biblioteca Fidel Fita i Regidoria de Cultura

A la 1 del migdia, davant del C.C.Calisay
Festa de l’escuma
No te la perdis! El refresc més divertit!
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i FLOC
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A 2/4 de 5 de la tarda, sortida des del Balcó del Xifré
passejada per alguns refugis de la Guerra Civil
Inscripció prèvia a la Biblioteca. Places limitades!
Organitzat per Grup Búnquers Arenys, Biblioteca Fidel Fita i Regidoria de Cultura

A les 7 de la tarda, del carrer Barcelona fins a la plaça de l’Ajuntament
rierada Espriu. La festa dels mots
A càrrec de Comediants i entitats i col·lectius locals.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

A les 10 de la nit, platja de la picòrdia
Barraques 2013: Concurs de Talents, LEDS i Els Vuit
Festa Major Jove!
Organitzat per Cau Flos i Calcat, Cau Sant Francesc, Col·lectiu Tres-A, 
FEM Ateneu, Associació de Pubillatge, Patronat Sant Roc i Regidoria de 
Joventut

A 2/4 d’11  de la nit, davant de l’edifici Xifré
22è Festival de jazz d’Arenys de Mar
Concert inaugural, a càrrec de la Big Band de l’EMA
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i EMA

Dilluns 8 de juliol                                                         

A 2/4 de 5 tarda, carrer Ample
Jornada de portes obertes a l’Ateneu Arenyenc
A les 16.30 h: Ball dels dissabtes, billar, dibuix i pintura, escacs, exposició de car-
tells Fem Ateneu, exposició de l’Ateneu d’abans, de motos antigues i de puntes de 
coixí, jocs de taula, mostra de radioaficionats, classes de sardanes i jocs infantils.
A les 19h: Exhibició de màgia.
A les 21h: Audició de sardanes a càrrec de l’Orquestra Maravella
A les 23h: Concert de música rock a càrrec de Lo Mueso.
Organitzat per Ateneu Arenyenc

A les 7 de la tarda, a la riera, davant de l’edifici Xifré
Concert de Festa Major
A càrrec de la Cobla-Orquestra Maravella
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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A les 8 del vespre, davant del C.C. Calisay
Tarda de castells amb els Capgrossos de Mataró
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

A les 9 del vespre, davant l’Ateneu Arenyenc
Audició curta de sardanes
a càrrec de la Cobla-Orquestra Maravella
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

A les 9 del vespre, plaça de l’Església
Botifarrada popular
Preu: 3€
Organitzat per Cau Flos i Calcat
Col·labora: FEM Ateneu, Cau Sant Francesc, Col·lectiu 
Tres-A, Associació de Pubillatge, Patronat Sant Roc i Regidoria de Joventut

A les 10  de la nit, Església de Santa Maria
Completes en honor al nostre Sant patró
Organitzat per Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar

A 3/4 d’11 de la nit, a la riera
Encesa de la traca de colors
A càrrec de la Pirotècnia Europlà
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

A les 11 de la nit, plaça de l’Església
Concert a la plaça: Barraques 2013
Miquel del Roig i Ebri Knight
Organitzat per Cau Flos i Calcat, Cau Sant Francesc, Col·lectiu Tres- A, Patronat de 
Sant Roc, Associació Pubillatge, Fem Ateneu i Regidoria de Joventut

A 2/4 de 12 de la nit, a la riera, davant de l’edifici Xifré
Ball de Festa Major amb la Cobla-Orquestra Maravella
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar



Dimarts 9 de juliol, diada de Sant Zenon                                                  

De les 10 del matí a la 1 del migdia
Visita guiada al convent dels Frares Caputxins
Organitzat per Frares Caputxins i Regidoria de Cultura

A les 5 de la tarda, davant del C.C. Calisay
plantada i Cercavila de gegants i nans
Amb la Flor d’Alba, en Tallaferro, la Maria, en Roc, la Carmeta, l’Elm i tots els capgrossos.
Recorregut: C.C.Calisay, riera fins a la plaça de l’Ajuntament. Riera, rial i plaça de l’Església.
Organitzat per Associació de Geganters i Ajuntament d’Arenys de Mar

De les 5 de la tarda a les 9 de vespre, davant del C.C. Calisay
Campanya de donació de sang especial de Sant Zenon
Organitzat per Banc de Sang i Teixits

A partir de les 8 del vespre, a la riera, davant de l’edifici Xifré
Concerts de l’Estudi 3
Més de 50 grups han passat aquest darrer any pels acústics de Ràdio Arenys i s’han 
superat els 2.000 subscriptors a Youtube!
A les 8 del vespre: Joan Colomo
A les 9 del vespre: Mine!
Després del castell de focs: Nyandú
A la 1 de la nit: Blaumut
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i Ràdio Arenys

A les 8 del vespre, 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 11 de la nit, platja de la picòrdia
Focs artificials, a càrrec de pirotècnia Europlà
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Després dels focs, de la plaça de l’Ajuntament a la riera
davant del Xifré
Batucada final de festa
a càrrec de la Batuaixa de l’Escola Municipal de Música
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i l’Escola Municipal de Música
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Dimecres 10 de juliol                                                      
A les 8 del vespre, Església de Santa Maria
Missa de difunts
En record dels arenyencs traspassats el darrer any
Organitzat per Parròquia de Santa Maria

A les 10 de la nit, plaça de la Sardana
Concert del Centenari de l’Any Espriu
Acte central de celebració de l’Any Espriu 2013,
retransmès en directe per TV3. Dirigit per Lluís Danés.

Amb l’actuació de Maria del Mar Bonet, Marina Rossell, Gerard
Quintana, Roger Mas Mònica Green, Ivette Nadal, Joan Colomo, Anna Roig, Dídac
Rocher i Rosa Pou, a més de la intervenció dels actors Dolo Bertran i Jordi Boixaderas.
Preu: 28€
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i Generalitat de Catalunya

Dijous 11 de juliol                                                         
A les 12 de la nit, Sala polivalent del C.C.Calisay
Exposició: Dóna la volta. Del Residu al Recurs
Què hi ha darrere del reciclatge, què en podem fer dels residus que generem? Com
els podem transformar en un recurs?
Fins al 17 de juliol de 2013
Organitzat per Regidoria de Medi Ambient

Divendres 12 de juliol                                                   
Al carrer de l’Església
Festa del carrer de l’Església
Organitzat per Veïns del carrer de l’Església

A 2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
XXII Festival de Jazz
Amb l’actuació de Burrull & Farràs Quintet
Preu: 8 € a taquilla / 6€ a internet
Més informació: www.jazzarenys.cat
Organitzat per Regidoria de Cultura, OCR i Apa Anem-hi
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Dissabte 13 de juliol                                                      

A les 5  de la tarda, plaça Flos i Calcat
Festa al carrer d’Avall
També el 14 de juliol
Organitzat per Comissió de Festes del carrer d’Avall

A les 6 de la tarda, port d’Arenys
Festa de la Mare de Déu del Carme
Processó de barques, missa i sardinada
Organitzat per Branca de Dones Anna Sáez, Confraria de Pescadors, Club Nàutic i 
Club de Pesca Mar-Sport. Col·labora: Ajuntament d’Arenys de Mar

A 2/4 de 10 del vespre, Club de pesca Mar Sport
Cantada d’havaneres
A càrrec del grup Montjuïc
Organitzat per Club de Pesca Mar Sport

A les 10 de la nit, plaça de l’Església
XXIa Mostra de Dansa
Organitzat per Regidoria de Cultura i Estudi de Dansa Sinera

A les 10 de la nit, pati del Xifré
Estrena de la cantata “Homenatge al cant coral català”, de Josep 
Amat. Amb la SC l’Esperança, SC Tianenca, Cor d’Homes l’Aliança de la 
Garriga, Cor d’Homes La Lira de Sant Cugat del Vallès i la banda simfòni-

ca de Cerdanyola del Vallès.
Col·laboració: 5€
Organitzat per Societat Coral L’Esperança i Regidoria de Cultura

Dimarts 16 de juliol                                                        

A les 10 del matí, Biblioplatja (platja de la picòrdia)
obertura de la Biblioplatja
Horari:
De dilluns a divendres:
    matins de 10 a 13.30 h
    tardes de 17.30 a 20 h
Fins al 31 d’agost de 2013
Organitzat per Biblioteca Fidel Fita i Regidoria de Cultura
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A les 10 de la nit, platja de la picòrdia
Cine pícnic a la platja
Projecció del film L’intocable
Organitzat per Plataforma per la Llengua

Dijous 18 de juliol                                                        
A 2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja (platja de la picòrdia)
Hora del conte i taller. Barques de paper: històries del petit Espriu
A càrrec de Marta Catalan i de Sergi Argemí
Organitzat per Biblioteca Fidel Fita i Regidoria de Cultura

A 2/4 de 8 de la tarda
Dijous sardanes
a càrrec de la Cobla Premià
Organitzat per Ateneu Arenyenc i Regidoria de Cultura

Divendres 19 de juliol                                                   
A les 6 de la tarda, a El Casalet
Inscripcions de Macipets!
Per participar a les Festes de Sant Roc 2013
Consulteu els requisits al web de l’entitat: www.macips.cat.

També els dies 20 i 21 de juliol, de 18 a 20 h.
Preu: 5 €
Organitzat per Patronat de Sant Roc

A 2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
XXII Festival de Jazz
Amb l’actuació de Susana Sheiman & Ignasi Terraza Trio
Preu: 8 € a taquilla / 6€ a internet
Més informació: www.jazzarenys.cat
Organitzat per Regidoria de Cultura, OCR i Apa Anem-hi

Dissabte 20 de juliol                                                      

Al carrer Bisbe Vilà i Mateu
Festa al carrer Bisbe Vilà i Mateu
Organitzat per Veïns del carrer Bisbe Vilà i Mateu



A les 10 de la nit, Camp de Futbol
Torneig de 12 hores de Futbol 7
Inscripcions i més informació: Club de Futbol Arenys de Mar
Fins al diumenge 21 de juliol
Organitzat per Club Futbol Arenys de Mar i Regidoria d’Esports

Diumenge 21 de juliol                                                     

A les 5 de la tarda, pati del C.C.Calisay
Inflables a càrrec de Diverta
Organitzat per Regidoria de Cultura

A les 6 de la tarda, Sala polivalent del C.C.Calisay
Karaoke infantil amb dues animadores
a càrrec de Diverta
Organitzat per Regidoria de Cultura

Dilluns 22 de juliol                                                          

A les 7 de la tarda, Biblioplatja (platja de la picòrdia)
Demostració de cuina d’estiu, a càrrec de Rosario Montoza
Organitzat per Biblioteca Fidel Fita i Regidoria de Cultura

Dimarts 23 de juliol                                                        

A les 10 de la nit, platja de la picòrdia
Cine pícnic a la platja
Projecció del film Brave
Organitzat per Plataforma per la Llengua

Dimecres 24 de juliol                                                      

A 2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja (platja de la picòrdia)
Petjades a la fresca: passejada mediambiental
A càrrec de Carme Buxalleu, biòloga
Inscripcions a la Biblioteca o a la Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca Fidel Fita, Regidoria de Cultura i Regidoria de Medi Ambient
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Dijous 25 de juliol                                                            
A les 10 del matí, Sala d’Actes de la Biblioteca
XII Campus universitari de la llengua catalana
Adreçada a estudiants de català d’universitats d’arreu del món.
Organitzat per Institut Ramon Llull, Govern d’Andorra, Biblioteca i Regidoria de Cultura

A les 5 de la tarda, Sala d’Actes de la Biblioteca
Conferència: Espriu i la llengua catalana 
A càrrec del Dr. Sebastià Bonet, professor de la Universitat de Barcelona
Dins el marc XII Campus universitari de la llengua catalana

Organitzat per Institut Ramon Llull i Govern d’Andorra

A 2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja (platja de la picòrdia)
Storytime and workshop Under the sea
A càrrec de Kids&Us School of English
Organitzat per Biblioteca Fidel Fita i Regidoria de Cultura

A 2/4 de 8 de la tarda, plaça de l’Església
Dijous sardanes amb la Cobla Marinada
Organitzat per Regidoria de Cultura

Divendres 26 de juliol                                                     
A les 8 del vespre, al carrer de la Torre
Festa al carrer de la Torre
Programa d’actes :
Divendres 26 de juliol: 20h Brindis amb l’arenyenc de l’any
                                       21h Encesa del carrer
                                      22h Gran Quinto de Can Quintí
Dissabte 27 de juliol: De 10 a 12h Pujada en globus
 17.30h Festa infantil amb jocs de tota mena.
 Xocolatada popular i narració de conte
 22h Sopar popular. Disck-jockey i swing.
 Rifa de lots
Diumenge 28 de juliol: De 10 a 13h Puntes al carrer
 D’11 a 13h Xocolatada + gimcana
 De 13 a 14h Còctel
 14h Dinar de sobres
 19h Cantada d’havaneres
 21h Rifa lot especial Sant Jaume
Organitzat per Associació Amics del carrer de la Torre
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A 2/4 d’11 de la nit, pati de l’edifici Xifré
XXII Festival de Jazz
Amb l’actuació de Matthew Simon
Preu: 8 € a taquilla / 6€ a internet
Més informació: www.jazzarenys.cat
Organitzat per Regidoria de Cultura, OCR i Apa Anem-hi

Dissabte 27 de juliol                                                       
A les 9 del matí, riera pare Fita, cantonada amb carrer Barcelona
Visita de la deixalleria mòbil
Organitzat per Regidoria de Medi Ambient

A les 9 del matí, al Fondo de les Creus
Torneig 24 Hores de Bàsquet
Més informació: Club Arenys Bàsquet (93 795 97 41)
També el diumenge 21 de juliol
Preu: 200 €
Organitzat per Club Arenys Bàsquet

A les 10 del matí, platja de la picòrdia
Torneig Volei platja Xics
Les inscripcions es faran el mateix dia a les 9 del matí.
Preu: 7€
Organitzat per Club Volei Platja Arenys i Regidoria d’Esports

Diumenge 28 de juliol                                                     

A les 10 del matí, platja de la picòrdia
Torneig Volei platja 4X4
Inscripcions: pardo_marta@hotmail.com
Preu: 7€
Organitzat per Club Volei Platja Arenys i Regidoria d’Esports

A les 7 de la tarda, pati del Xifré
Animació infantil: Moxi Toxi i el tresor de l’illa de Tortuga
A càrrec de Diverta
Organitzat per Regidoria de Cultura



Dimarts 30 de juliol                                                        

A les 10 de la nit, platja de la picòrdia
Cine pícnic a la platja
Projecció del film Blancaneu i la llegenda del caçador
Organitzat per Plataforma per la Llengua

Dimecres 31 de juliol                                                      

A les 8 del vespre, Biblioplatja (platja de la picòrdia)
10è Festival d’Estiu de Contes per a Adults: passejada i contes a la golondrina
A càrrec d’Albert Estengre
Preu: 10€. Inscripcions a la Biblioteca i/o a la Biblioplatja (Places limitades)
Organitzat per Biblioteca Fidel Fita i Regidoria de Cultura

A les 10  de la nit, Biblioplatja (platja de la picòrdia)
10è Festival d’Estiu de Contes per a Adults: D’Arenys a Sinera
Personatges i contes de Salvador Espriu ballats per l´Escola
de Dansa Pilar Martínez i la veu d’Albert Estengre. Lectura de 
poemes a càrrec  de Mercè Sàbat.
Organitzat per Biblioteca Fidel Fita i Regidoria de Cultura
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G

BUTLLETA D’InSCrIpCIÓ

Diumenge 7 de juliol
a les 10 del matí
pati del C.C. Calisay

Tiquet de descompte de 4€

no et quedis sense la
samarreta d’aquesta
Festa Major!

presenta aquest val al C.C. 
Calisay i compra la teva 
samarreta per només 6€!

Diverses talles

a escollir.

Existències

limitades!

No us perdeu 

aquesta tr
adicional 

activitat d
e

Festa Major!

EnS VESTIM DE

FESTA MAJor!



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nom del grup:

Vine a comprar la teva samarreta de la Festa Major 
al C.C. Calisay i beneficia’t de 4€ de descompte
lliurant aquest tiquet.

El disseny de la samarreta d’enguany és obra del
dissenyador Marc Pascual, arenyenc de sentiment.

A la venda al C.C. Calisay al preu únic de 10€, que 
serà només de 6€ si presenteu aquest tiquet.

Encara no tens la teva?!

Nom i cognoms de la resta de
membres:

Nom, cognoms i DNI del representant del grup

Adreça de contacte:

Telèfon mòbil per contactar durant la gimcana:

Correu electrònic:

Telèfon de contacte:

G



BASES DE LA
6a GIMCAnA DE FESTA MAJor
Gimcana per a famílies i colles d’amics. 

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 por-
tar una autorització del pare o mare que, si ho voleu, podeu descarregar-vos al web 
municipal.
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 fins el 4 de juliol i cal emplenar i enviar el formulari 
que trobareu al web municipal o bé a la pàgina 23 d’aquest programa.

FUnCIonAMEnT
La gimcana se celebrarà el diumenge 7 de juliol de 2013, 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 del 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.
En cas 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 organitzada per la Regidoria de Cultura i el FLOC.
25
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BAR  RESTAURANT

ESMORZARS · DINARS CASOLANS · SOPARS

CAL AVI
C/ Pau Costa, 16 · 08350 Arenys de Mar

Tel. 93 792 38 50 · Mob. 685 192 359
calxavi@hotmail.es

Rial sa clavella nº59 - T. 93 792 07 60
Arenys de Mar

"LA PELU"

La
 p

er
ru

qu
er

ia 
dels a

nimals

pandakania.com
pandakania@arenysdemar.com

Pl. Cassà, 76
Tel. 93 792 39 53

Sant Joan, 39
Tel. 930 134 921

08350 Arenys de Mar

BAR CAFETERIA

DORADO
R. Pare Fita, 77 - 79

Tel. 93 792 10 11
Arenys de Mar

Comptabilitat - Laboral - Fiscal
Assessorament
Pesca

Anselm Clavé, 59
08350 Arenys de Mar

Tel. 93 792 21 12 -Fax 93 795 70 05
e-mail: ccasasl@terra.es

CENTRE COMPTABLE D’ARENYS, S.L.

Trebal
lem

per fe
r-te

somriure

Centre Odontològic El Rial
Dra. Anna Hernández García

Col·legiada núm. 4415

Rial de Sa Clavella, 26 Baixos
Tel. 93 792 21 01

08350 Arenys de Mar
info@clinicadentalrial.com
www.clinicadentalrial.com
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Riera Pare Fita, 3 (entresol)
08350 ARENYS DE MAR

Tel. 937 923 467
Mòbil 660 844 486

us des
itgem

una bo
na

festa 
major 

!!!!

TINTORERIA - BLAUETTINTORERIA - BLAUET
LLUÍS TIÓ BATLLORI

C/ d’en Riera, 2 Bxs. - Tel. 93 795 86 36
08350 ARENYS DE MAR

Lola Botona
merceries
PATCHWORK

PUNTES DE CUIXÍ
COSTURA
BRODATS

MITJA I GANXET
TALLERS

C/ BISBE CATALÀ, 7
08350 ARENYS DE MAR
TEL. 93 795 80 50
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Ca la Paulina
LLEGUMS I QUEVIURES

Bonaire, 1 - Tel. 93 792 10 92
ARENYS DE MAR

objetes de regal,
matalasseria, tapiceria

decoració en tots els estils

Riera Bisbe Pol, 61 - Riera Bisbe Pol, 94
Tel. 93 792 06 87 - 08350 Arenys de Mar

Turisme rural
Sant Iscle de Vallalta
info@canrocosa.com
www.canrocosa.com
Tel: 672 06 61 34

MATALASSOS I SOMIERS
Roba de la llar - Joguines

A TRiera del Bisbe Pol, 2, local 
08350 ARENYS DE MAR

el. 937 924 727
tallaferro.tf@gmail.com

PUNT GROC
PAPERERIA - COPISTERIA - MANUALITATS

Riera Pare Fita, 56
08350  Arenys de Mar

Telèfon 93 792 21 72
Fax 93 795 70 66

www.puntgroc.net    papereria@puntgroc.net

F I N Q U E S

BULEVARD
93 792 35 5193 792 35 51

J. Anselm Clavé, 26
08350 ARENYS DE MAR
www.finquesbulevard.es

finquesbulevard@telefonica.net

des de l’any 1930

Riera Pare Fita, 25
Arenys de Mar

CARNISSERIA
I XARCUTERIA

Elaboració artesanal des del 1932

Carrer d’Andreu Guri, 6
Tel. 93 792 13 87  · ARENYS DE MAR
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BALNEARI

ARENYS DE MAR

Titus
Gaudeix de la Piscina Exterior i banyat a les 

aigües termals del Balneari Titus des del 15 de 
maig fins el 15 de setembre.

Tiquet  de un dia i  abonaments de 7 i  30 sess ions.

Tractaments Balnearis  ober t  to t  l ’any.

Tel .  93 791 20 76  -   93 791 19 77
www.balneari t i tus.com - info@balneari t i tus.com
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CUINES - PORTES - ARMARIS - MOBLES
REFORMES EN GENERAL

C/ d’Avall, 26 - 08350 ARENYS DE MAR - Tel. 937 921 566
E-Mail: fusteriazaragoza@hotmail.com

Gestoria Arenys, sl

Riera Pare Fita, 63 A - 08350 Arenys de Mar (Bcn)
Tel. 93 792 04 50 - Fax 93 795 72 88

administració de Finques: Tel. 93 792 41 50
gestoria@gestoriaarenys.com
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Perquè mai tindràs una segona oportunitat
de donar una primera impressió

Perruqueria i estètica
C/ D’Avall, 15

Arenys de Mar (08350)
Telf: 930.133.939

tempsdstil@yahoo.com
Facebook: Temps d’stil

Arenys de Mar - Riera Pare Fita, 72 - Tel. 93 795 90 88
Arenys de Munt - Riera F. Macià, 85 - Tel. 93 795 01 64

Canet de Mar - Vall, 1 baix - Tel. 93 794 31 73

F O T O G R A F I A

REPORTATGES SOCIALS · ARQUITECTURA · PUBLICITAT

T. 687 464 294 
www.castanyedafotografia.cat - info@castanyedafotografia.cat

David Castanyeda

CENTRE DE FISIOTERÀPIA

Andreu Guri, 12 baixos
Arenys de Mar
Tel. 93 792 33 02

ESPECIALITATS

Fisioteràpia esportiva
Acupuntura i punció seca
Fisioteràpia obstètrica
Disfuncions craniomandibulars
Dolor vertebral i radiculapatias
Drenatge limfàtic

ACCIDENTS DE TRÀNSIT

OSTEOPATIA

CONVENI AMB MÚTUES I
FEDERACIONS ESPORTIVES

DECO

arenS.L.

BANYS I CUINES

· Reformes completes de banys i cuines
· Alumini, portes interiors i ceràmica

Riera Pare Fita, 123 (Junt Autopista)
☎/Fax: 93 792 05 66 - Mòbil 637 740 460

08350 Arenys de Mar (Barcelona)

¡ Demani pressupost sense compromís!

C/ Jaume Borrell, 8
08350 Arenys de Mar - Barcelona

Tel./Fax: 93 795 71 51
www.lamoto-arenys.com
info@lamoto-arenys.com
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Primera consulta

y valoración GRATUITA

CENTRE SANITARI DE PSICOLOGIA
I CREIXEMENT PERSONAL

ORIOL LOUREIRO PRADEL

Infantil · Adults · Parella · Família

N. Col. 19617
Psicòleg - Màster en Psicoteràpia

C/ Riera Bisbe Pol nº 101 Entresol C
08350, Arenys de Mar, Barcelona
Tel: 937 958 166
Tel. mòbil: 619 554 272
e-mail: psicologia.olp@gmail.com

*Hores convingudes

Rambla Pare Fita nº113 local 2
08350 ARENYS DE MAR (Barcelona)

tel: 93 742 45 43
www.lepetitcoco.es

C/ RIAL DE SA CLAVELLA 12 - 08350 ARENYS DE MAR - BARCELONA
Tel. 93 795 92 93 - Mòbil 626 151 550 - www.savoga.cat

RESTAURANT • HABITACIONS     AMB ENCANT

Fonda - Restaurant

C/. Borrell, 9 - Tel. 937 958 405       08350 ARENYS DE MAR

Tapizados en cuero y en telas originales
Reparación de asientos y techos TUNING

TAPICERÍA GENERAL DEL AUTOMÓVIL
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Cafècafè
ESPECIALITATS EN CAFÈS

Esmorzars ·  Berenars
Varietat de pastes

Entrepans freds i  calents…

Rambla Pare Fita, 92 - 636 29 11 44
08350 Arenys de Mar

TOCS
Sabateria & Complements

C. Riera Bisbe Pol, 66
Tel. 93 795 88 97
08350 Arenys de Mar
tocsarenys@gmail.com

infor
ma’t d

e

l’ofer
ta de

l moment!

687 053 461
C/ Malgrat, nº5 cantonada

Pompeu i Fabra
Arenys de Mar 08350

PEIX I MARISC DEL PORT D’ARENYS

Can GallegoCan Gallego

Arenys de Mar - Anselm Clavé, 41Arenys de Mar - Anselm Clavé, 41

Embotits del Bierzo:
Botillo,
Lacón,
Cecina…
Entrepans
pa payessa
Musclos de roca gallecs
peix fresc d’Arenys…
Menú diari

Ampli Assortiment En Minerals,
Bijuteria En Plata i Mineral,
Budes, Bols i Articles Tibetans,
Encens d’Importació,
Articles Esotèrics,
Espelmes, Infusions i
Tés a Granel,
Complements de Té

PREMIA’T us desitja bones festes!!!

Riera Bisbe Pol 114 -  Tel.: 93.792.57.33
Arenys de Mar - 08350

PREMIA’T
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FERRETERIA
Riera del Bisbe Pol, 74
Telèfon/Fax 937 920 443
08350 ARENYS DE MAR
ferreteriafita@gmail.com

Cafeteria · Pizzeria
Menús diaris · Cuina de mercat

Tel. 93 792 26 50

Riera, 17 - 19 - 08302 MATARÓ
Riera Bisbe Pol, 34 - 08350 ARENYS DE MAR

Menjadors - Dormitoris - Armaris
Juvenils - Matalassos - Sofàs

Taules - Cadires 
Moble auxiliar Catifes
Cortines - Il.luminació

Llençols - Fundes Nòrdiques - Plaids
Cobrellits - Coixins - Tovalloles  

PROJECTES PERSONALITZATS
MOBLES A MIDA I

PRIMERES MARQUES

Ctra. N-II, km. 655.9
Edifici Can Maresma 1r. Pis

Arenys de Mar 08350 · Tel. 93 795 98 33
calidsinteriors@gmail.com
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• Realización de llaves en caso de pérdida total

• Programación de llaves con chip y mandos de coche

• Codificación de bombines para coches y motos

• Reparación de mandos de automóvil

• Igualamiento de cerraduras

   Y todo, con una sola llave de seguridad!!

• Servicio de apertura de puertas 24 h

• Reparación de calzado

• Arreglos de ropa y piel

C/ Riera Pare Fita, 63 · 08350 ARENYS DE MAR
T. 93 611 90 53 - 678 47 86 83

rapidrojo@hotmail.com

MODA & DECORACIÓ

C/ D’Avall n 3  -   Arenys de Mar
 e-mail: lamaisondelise@ hotmail.com

La Maison
d’Elise

BARE NOSTRUM
MENÚ DIARI · SERVEI A LA CARTA

RIERA PARE FITA, 117 · Tel. 93 792 0019
ARENYS DE MAR

Riera del Bisbe Pol, 69
Tel. 937 923 862
08350  Arenys de Mar

La Croissanteria

ESTILISTA

RIERA PARE FITA, 82
08350 Arenys de Mar
Tel. 93 795 75 41
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Un hostal rústic i acollidor situat al centre de la vila d’Arenys de Mar, a la comar-
ca costanera del Maresme, ideal per a passar les vostres vacances amb la 
família. Una cuina deliciosa, un allotjament confortable, un entorn meravellós 
amb múltiples opcions d’oci: sol i platja, muntanya, cultura a l’abast de la mà. A 
40 km de Barcelona i a 50 km de Girona.

Passeu el dia a la platja, desplaceu-vos en tren per tota la costa, passegeu per 
la vila, descobriu la vida dels pescadors i la llotja, admireu la història local, 
gaudiu les festes com un arenyenc més.

10 habitacions totalment reformades10 habitacions totalment reformades

Escolàpies 4

Arenys de Mar

Tel. 937 921 808

www.hostalapremsa.com
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Riera Pare Fita, 65
Arenys de Mar
Tel. 93 793 78 68
Hores convingudes

Zona Port, s/n
08350 Arenys de Mar
e-mail: posit_arenys@posit.es
facebook: http//facebook.com/El.Posit
web: http//www.posit.es

Obert cada dia excepte diumenge nit

Passeig Marítim, s/n
Arenys de Mar - Platja

Telèfon 93 792 12 45

Carretera Nacional II, km. 656
08350 Arenys de Mar (Bcn)
Tel. 93 792 39 72
Fax 93 792 32 10  A u t o m ò b i l s
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MARESMAUTO

MARESMAUTO

VEHICLES D´OCASIÓ I GERÈNCIA
TOTES LES MARQUES

93 792 10 16
vendes@maresmauto.com

SERVEI OFICIAL MULTIMARCA
CTRA. N-II Km. 655,9
08350 ARENYS DE MAR

badosa
joguines · cistelleria · bosses

riera del bisbe pol, 24 · tel. 93 792 00 31
08350 arenys de mar

joguinesbadosa@gmail.com

P E N T I N A T S

R
O

S
A

S a n t  F r a n c e s c ,  1 3
t e l .  9 3  7 9 5  7 5  9 7
08350 ARENYS DE MAR
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Riera Bisbe Pol, 30 · Tel. 93 795 99 46
ARENYS DE MAR
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TOT SALUT,
naturalment

Servei de fisioteràpia i osteopatia. Alejandro Miranda Bustamante.
Diplomat en Fisioteràpia a la U.A.B., Osteòpata DO per la U.A.B.,

Màster en Fitoteràpia per la U.B. Col. 1155

Servei de dietètica i nutrició. Anna Fernández Teggelaar.
Diplomada en Dietètica i  Nutrició per la U.B.

Cosmètica natural, plantes medicinals, alimentació ecològica.

Riera Bisbe Pol, 101 (Arenys de Mar) - T. 937921611 - 606370065

BASIC LANGUAGE

BL CENTRE D’IDIOMES www.centreidiomes.com

ctra Lourdes, 23 · 08358 Arenys de Munt · 93 795 02 93






