




Benvolguts convilatans i convilatanes,

No fa ni un mes que ens trobàvem immersos en plena Festa Major i 
ja tenim a tocar Sant Roc, a qui, un any més, retrem el nostre Vot de Vila 
per agrair-li que ens deslliurés de la pesta.

De nou, la nostra devoció en forma del cant dels goigs donarà pas a 
la gresca pels carrers de la nostra vila, protagonitzada per macips i 
macipes, als quals obrirem les nostres portes perquè ens obsequiïn, 
almorratxes en mà, amb l’olor de l’aigua i l’alfàbrega i amb el tan 
característic so dels cascavells.

Aquest programa que teniu a les mans recull totes les activitats centrals 
de Sant Roc, on no falten cites que ja han esdevingut indispensables 
en aquestes dates, com la Dansa d’Arenys, que enguany celebra els 
seus 65 anys d’història, l’espectacle de carrer de la Pesta o la cercavila 
nocturna dels gegants.

I no només això, sinó que a través d’aquestes 
pàgines us acostem, també, la resta de propostes 
culturals i d’oci de tot el mes d’agost. Així que: Sant 
Roc gloriós...

Vós porteu-nos cap al cel!

Estanislau Fors i Garcia 
Alcalde d’Arenys de Mar

Salutació de l’Alcalde

Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Portada: col·laboració d’Aitor Sampere
Disseny i impressió: Edicions MIC
Dipòsit legal: B-15967-2013
 
Les activitats d’aquest programa poden patir 
variacions d’última hora. Per a més informació i dades 
actualitzades, consulteu l’agenda del web municipal a 
www.arenysdemar.cat
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Enguany celebrem el 65è aniversari de la Dansa d’Arenys, que any rere 
any tanca les festes de Sant Roc.

Representa un casament, i admet un nombre limitat de parelles de 
dansaires.

El seu origen el 
trobem en un ball de 
plaça que es ballava 
a les Enramades, 
durant la vuitada de 
la festa de Corpus. 
Parlem del s. XVII.

Sabem que pels 
voltants del 1890 es 
va perdre.

Al voltant de la dansa 
d’Arenys de Mar
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L’any 1916 en Xavier Maimí, un musicòleg arenyenc, va recollir el que 
n’havia quedat, perquè temia que es perdés, en el treball: “La Dansa 
d’Arenys, ballet típic d’aquesta Vila, especialment en els segles XVII, 
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XVIII, XIX, i particularment durant les enramades (Octava de Corpus) en 
els últims dos segles”.

En Pere M. Puig i Estapé va arreplegar materials sobre la Dansa i en va 
passar dades a Joan Amades, que les va incloure en el Costumari català.

L’any 1946, l’Esbart Maragall de Joventut Seràfica va fer la primera 
actuació, al Camp Municipal d’Esports. 

El president de l’esbart, Marcel.lí Vila, i en Manuel Cubeles, director 
coreogràfic de l’Esbart Verdaguer, amb la col.laboració dels mestres Lluís 
Moreno i Joaquim Serra, van treballar en la recuperació i reconstrucció 
de la Dansa d’Arenys, antic ball de plaça.

Van parlar amb gent gran d’Arenys per a la coreografia. Van fer una nova 
instrumentació per a cobla a partir de les partitures del mestre Xavier 
Maimí Miró dels anys 1916 i 1923.
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El 10 de juliol del 1949, el cos de dansa de l’Esbart Maragall d’Arenys de 
Mar, va estrenar la Dansa d’Arenys de Mar. Els anys següents, però, ja es 
va ballar el 16 d’agost, per Sant Roc.

Avui dia es continua ballant i, ja fa tres hiverns, que es fan tallers per 
ensenyar la Dansa al jovent, per tal que aquest llegat tan important no es 
perdi i puguem continuar gaudint-ne a la nostra vila.

Esbart Maragall d’Arenys de Mar
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AGENDA AGOST

Divendres 1 d’agost 

Museu d’Arenys de Mar
Arenys de Mar, 1714. Un poble en peu de guerra
Exposició oberta fins a l’11 de gener de 2015
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar

Festa del carrer de la Font
Fins al 3 d’agost
Organitzat per la Comissió de Festes del c. de la Font

8 del vespre, sala d’exposicions del C.C.Calisay
Inauguració de l’exposició Joan Colom, un pintor 
sincer
Les pintures de Joan Colom i Augustí (Arenys de 
Mar, 1879-1969) es conserven avui a nombrosos 
museus d’arreu del món: el Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, el Museu de Montserrat, el Centro de 
Arte Reina Sofia o el Museu Luxembourg de París, 
entre d’altres. Aquesta exposició, comissariada per 
l’historiador de l’art Joan Bellsolell, pretén reivindicar 
aquesta figura tan destacada de l’art català.
Fins al 31 d’agost
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar i el Museu d’Arenys de Mar

2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
Joan Chamorro Quartet & Eva Fernández & Andrea 
Motis
23è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
Més informació i compra d’entrades 
www.jazzarenys.cat
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Penya Apa 
Anem-hi i OCR
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Dissabte 2 d’agost 

5 de la tarda, plaça de l’Ajuntament
Demostració de puntes al coixí
Tots els dissabtes fins al 27 de setembre
Organitzat per Associació de Puntaires Flor d’Alba

Festa del carrer Comes d’en Sala
Tarda: gimcana familiar
Vespre: sopar veïnal
Organitzat per la Comissió de Festes del c. Comes 
d’en Sala (Portimar)

Diumenge 3 d’agost 

10 del matí, part baixa de la Riera i plaça de 
l’Ajuntament
Fira d’artesania
Venda de productes artesanals, fets a mà. Inclou 
fusta, ferro, vidre, puntes de coixí, manualitats, 
joguines, joies, essències, sabons, espelmes, etc.
Organitzat per l’Associació Col·leccionisme Nou i 
Vell (Crisàlide)

7 de la tarda, pati del Xifré
La màgica volta al món
A càrrec de Sim Salabim
Diumenges Infantils
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar

7 de la tarda, plaça de l’Església
Ruta radiofònica: Les veus de Santa Maria 
Projecte espiadimonis
Us imagineu que poguéssim llegir els pensaments? Connecteu-vos els 
cascs, sincronitzeu les ràdios i gaudiu de l’experiència. Deixeu-vos endur 
per l’inconscient dels personatges que us anireu trobant en el camí, 
mentre esteu assistint a una visita cultural radiofònica.
Activitat gratuïta. Cal dur un transistor i auriculars
Organitzat per Cia. Alambiq, l’Ajuntament d’Arenys de Mar i Ràdio 
Arenys. 
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Dilluns 4 d’agost 

7 de la 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, i que seran cantades amb tota 
solemnitat el dia 16 d’agost tant a l’Ofrena com a l’Ofici. Tothom que 
vulgui saber entonar-los bé, hi pot participar!
Organitzat per Patronat de Sant Roc amb la col·laboració dels Frares 
Caputxins

Dimarts 5 d’agost 

8 del vespre, Biblioplatja
Taller de dansa creativa per a totes les edats: Consciència i 
expressió corporal
A càrrec de Carla i Marta Mora
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de Cultura

Dimecres 6 d’agost 

8 del vespre, Biblioplatja
Passejada i contes a la golondrina
Arenys de Contes 2014 - XI Festival de 
Narració Oral
Llegendes de quan el bon Jesús i 
sant Pere anaven pel món (contes 
tradicionals mallorquins)
A càrrec de Caterina Valriu
Preu: 10€ 
Inscripcions a la Biblioteca o a la 
Biblioplatja (places limitades)
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de Cultura
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10 de la nit, Biblioplatja
Arenys de Contes 2014 - XI Festival de Narració Oral
Llegendes de quan el bon Jesús i sant Pere anaven 
pel món (contes tradicionals mallorquins)
A càrrec de Caterina Valriu
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de Cultura

Dijous 7 d’agost

2/4 de 7 tarda, Biblioplatja
Hora del conte i taller per a infants: Sant Roc a Arenys, 
la llegenda
A càrrec del Patronat de Sant Roc
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita, Regidoria de Cultura i Patronat 
de Sant Roc

2/4 de 8 de la tarda, plaça de l’Església
Dijous sardanes. Concurs de colles improvisades
A càrrec de la Cobla Premià
Organitzat per l’Ateneu Arenyenc i la Regidoria de 
Cultura

Divendres 8 d’agost 

Festa del carrer de la Perera 
Guarniment de la placeta Josep M. Arnau
Lliurament de premis del concurs de fotografia
2/4 d’11 de la nit, havaneres i rom cremat
Dissabte 9 d’agost: guarniment del carrer, animació infantil, sopar i festa
Diumenge 10 d’agost: guerra d’aigua i sindriada
Organitzat per Comissió de Festes del c. de la Perera

5 de la tarda, Sala de les Bótes del C. C. Calisay
Exposició fotogràfica de la Dansa d’Arenys
Aquest any la Dansa d’Arenys compleix 65 anys.
Un grup de dansaires i exdansaires ha organitzat una exposició de fotos 
relacionades amb aquesta dansa tan nostra.
Fins al 24 d’agost
Organitzat per l’Esbart Maragall
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6 de la tarda, Biblioplatja
Passejada mediambiental: Sorra, plantes i animals del rial al mar
A càrrec de Carme Buxalleu, biòloga
Inscripcions a la Biblioteca o a la Biblioplatja
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de Cultura

2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
The Excitements
23è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
Més informació i compra d’entrades a 
www.jazzarenys.cat
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Penya Apa 
Anem-hi i OCR

3/4 de 12 de la nit, plaça de l’Església.
Gintònic dels Macips!
Acompanyats de The Hat Hausen Elastic Band, el recorregut per bars i 
locals d’oci nocturn prendrà un aire més festiu i refrescant amb un dels 
combinats més estesos arreu de les cocteleries, el 
gintònic d’alfàbrega, la beguda més refrescant del 
mes d’agost!
Preu: 5€/consumició
Organitzat per Patronat de Sant Roc amb la 
col·laboració de diferents bars

Dissabte 9 d’agost

10 de la nit, gruta del parc de Lurdes
Sardaxou
A càrrec de la Cobla Contemporània
VII Festival de Música a la Gruta
La Cobla Contemporània ens presenta el concert Sardaxou, una festa 
al voltant de la sardana. En les interpretacions 
musicals de la cobla hi podreu trobar barrets, 
disfresses, bombolles, pilotes de platja, confeti, 
globus de diferents dimensions, etc.
Preu: 2 €
Organitzat per Associació de l’Escola de Música 
d’Arenys de Mar i la Regidoria de Cultura
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Diumenge 10 d’agost 

10 del matí, Riera, davant del C.C. Calisay
Fira de Brocanters
Venda de productes usats, per a la decoració, el 
gaudiment personal o el col·leccionisme, on es 
podrà trobar tot tipus de curiositats i tresors.
Organitzat per Associació Col·leccionisme Nou i Vell (Crisàlide)

11 del matí, plaça de l’Ajuntament
Ruta guiada: Arenys indiana
Recorregut per l’Arenys dels s. XVIII i XIX, tot 
destacant l’aportació econòmica i social dels indians 
o americanos i repassant els principals edificis que 
trobem a la vila.
Cal inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme, al 
937957039 o a turisme@arenysdemar.cat
Activitat de franc.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i Sinera Cultura

6 de la tarda, edifici Xifré
Festa de l’aigua amb inflables aquàtics i festa de l’escuma
Diumenges infantils
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar

7 de la tarda, mirador del cementiri
Ruta radiofònica: El repòs dels poetes
Projecte espiadimonis
Us imagineu que poguéssim llegir els pensaments?
Connecteu-vos els cascs, sincronitzeu les ràdios i gaudiu de 
l’experiència.
Deixeu-vos endur per l’inconscient dels personatges que us anireu 
trobant en el camí, mentre esteu assistint a una visita cultural radiofònica.
Activitat de franc. Cal dur transistor i auriculars
Organitzat per Cia. Alambiq, l’Ajuntament d’Arenys de Mar i Ràdio Arenys 

8 del vespre, Biblioplatja
Concert Versos i cançons
A càrrec de Fèlix Cucurull i Dídac Rocher
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la 
Regidoria de Cultura
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8 del vespre, Teatre Principal
Lliurament de l’Almorratxa d’Honor
Organitzat pel Patronat de Sant Roc

Dimarts 12 d’agost 

7 de la tarda, Biblioplatja
Senyals perennes en el temps. Passejada pels elements 
històrics austriacistes i borbònics. 
A càrrec de Ramon Verdaguer
Inscripcions a la Biblioteca o a la Biblioplatja
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de 
Cultura

Dimecres 13 d’agost

7 de la tarda, Sala Noble del C.C.Calisay
Taula rodona: La Dansa d’Arenys. Una dansa viva
Amb motiu dels 65 anys de la Dansa d’Arenys hem organitzat una taula 
rodona amb tres persones especialitzades en el món de la dansa i de la 
música: Mercè Colomer, Pompili Massa i Pilar López. Amb ells parlarem 
de balls de plaça, de la seva coreografia i música. També hi participaran 
dos dansaires que van ballar la Dansa l’any 
1949. A més, es mostrarà el vestuari que 
porten els dansaires.
Organitzat per l’Esbart Maragall

10 de la nit, Biblioplatja
Los contes d’Alan de l’Ors (contes 
tradicionals occitans)
A càrrec d’Alan Roch
Arenys de Contes 2014 - XI Festival de Narració Oral
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de Cultura
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Dijous 14 d’agost

2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Fem volar estels: taller i volada d’estels
En record de Quico Bertran
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de 
Cultura

8 del vespre, Plaça de l’Ajuntament
Musclada popular
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de 
Mar i branca de Dones Anna Sáez

10 de la nit, plaça de l’Ajuntament
Cercavila nocturna de gegants
Surt a passejar amb nosaltres!
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar i la Regidoria de Cultura

2/4 de 12 de la nit, Riera, davant del Xifré
Ball jove
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
 
12 de la nit, Pati del Xifré
Bateig dels Geganters
Jurament dels nous geganters
Organitzat per Colla Gegantera d’Arenys de Mar

Divendres 15 d’agost 

10 del matí, Riera, davant del C.C. Calisay
XXVI Pedalejada popular pels llocs 
emblemàtics d’Arenys de Mar
Amb el sorteig d’una bicicleta de muntanya entre 
tots els participants i la clàssica remullada final, 
regals, gelats, etc.
Preu: gratuït
Organitzat per Unió de Botiguers i Comerciants d’Arenys de Mar 

SANT ROC 2014 
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10 de la nit, Plaça Flos i Calcat
La pesta arriba a Santa Maria d’Arenys
Un viatge a la darreria del segle XVI. Arriba la 
Pesta a Arenys amb una dansa macabra que 
empesta carrers i places. Caldrà combatre-la 
tot purificant la vila, cercant remeis i ungüents 
o invocant l’ajuda de sant Roc.
Lloc d’arribada: plaça de l’Església.
Organitzat per l’APACAM i la Regidoria de 
Cultura

2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
Marina BBFace & The Beatroots
23è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
Més informació i compra d’entrades a www.jazzarenys.cat
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Penya Apa 
Anem-hi i OCR

3/4 de 12 de la nit, Plaça de l’Església
DJ Iban
Organitzat per Cau Flos i Calcat, Cau Sant Francesc, Tres-A, Associació 
del Pubillatge i Regidoria de Joventut

Dissabte 16 d’agost 

8 del matí, església parroquial 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
Just abans de sortir pels carrers i cases de la vila, els 
macips, macipes i macipets fan l’ofrena a sant Roc i 
renoven el seu compromís amb la festivitat.
Al final es canten els goigs de sant Roc.
Organitzat pel Patronat de Sant Roc i Parròquia de Santa 
Maria

9 del matí, carrers i places de la vila
Cercavila de macips, macipes i captadores
Organitzat pel Patronat de Sant Roc
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6 de la tarda, davant del C.C. Calisay
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 fins a l’Ajuntament, on es passaran 
a buscar 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 l’Associació de Geganters d’Arenys de Mar i la Regidoria 
de Cultura

7 de la tarda, església parroquial de Santa Maria
Ofici en honor de sant Roc i renovació del Vot 
de Vila
Organitzat per la Parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar

8 del vespre, Riera, davant del Xifré
Tradicional Dansa d’Arenys. 65è aniversari
A càrrec de l’Esbart Maragall de Joventut 
Seràfica
Organitzat per l’Esbart Maragall de Joventut 
Seràfica i la Regidoria de Cultura

2/4 de 9 del vespre, Riera, davant del Xifré
Audició curta de sardanes
A càrrec de la Principal del Llobregat
Organitzat per Regidoria de Cultura

10 de la nit, gruta del parc de Lurdes 
Quartet de flautes Bozza
VII Festival de Música a la Gruta
El Quartet Bozza, un quartet de flautes 
travesseres, ens presenta un programa amb obres 
d´estils i períodes diferents que ens permeten 
conèixer totes les possibilitats sonores que ens 
ofereix aquest instrument.
Preu: 2€
Organitzat per Associació de l’Escola de Música d’Arenys de Mar i la 
Regidoria de Cultura

2/4 de 12 de la nit, plaça de l’Església 
Ball popular
A càrrec del grup La Comparsa
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar
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Diumenge 17 d’agost 

2/4 de 7 de la tarda, Riera, davant del Xifré
Ball infantil
Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut
 
7 de la tarda, port, embarcador de la golondrina
Ruta radiofònica: Entre barques i mestrances
Projecte espiadimonis
Us imagineu que poguéssim llegir els pensaments? Connecteu-vos els 
cascs, sincronitzeu les ràdios i gaudiu de l’experiència. Deixeu-vos endur 
per l’inconscient dels personatges que us anireu trobant en el camí, 
mentre esteu assistint a una visita cultural radiofònica.
Activitat de franc. Cal dur transistor i auriculars
Organitzat per Cia. Alambiq, l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar i Ràdio Arenys

2/4 de 8 de la tarda, Riera, davant del Xifré
6è Concurs de crits
Vine i crida amb nosaltres!
Organitzat per Festival de Contes i la Regidoria de 
Cultura

2/4 de 9 del vespre, Riera, davant del Xifré
Proclamació de la Pubilla i l’Hereu d’Arenys 
de Mar 2014
Organitzat per Associació de Pubillatge 
d’Arenys i Ajuntament d’Arenys de Mar
 
11 de la nit, Riera, davant del Xifré
Cantada d’havaneres
A càrrec del grup Bergantí
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Dilluns 18 d’agost 

5 de la tarda, espai esportiu de la plaça Mare Paula
1r Torneig Futbol Indoor 3x3
Fins al 23 d’agost, de 17 a 21 h
L’edat per participar-hi és de 6 a 16 anys
Per a més informació truqueu al 666 30 25 88 o al 93 795 90 38
Organitzat per Club de Futbol Arenys de Mar i la Regidoria d’Esports
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Dimarts 19 d’agost 

6 de la tarda, Biblioplatja
Passejada naturalista cap al Remei. Descoberta de fauna, vegetació, 
geologia i paisatge
A càrrec de Pere Alzina, biòleg i guia naturalista
Inscripcions a la Biblioteca o a la Biblioplatja
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de Cultura

Dimecres 20 d’agost 

8 del vespre, Biblioplatja
Passejada i contes a la golondrina. 
El rector de Vallfogona (contes tradicionals catalans)
A càrrec d’Albert Estengre, Mercè Boher i UllDistret
Arenys de Contes 2014 - XI Festival de Narració Oral
Preu: 10€ - Inscripcions a la Biblioteca o a la Biblioplatja (places 
limitades)
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de Cultura

10 de la nit, Biblioplatja
El rector de Vallfogona (contes tradicionals 
catalans)
A càrrec d’Albert Estengre, Mercè Boher i 
UllDistret
Arenys de Contes 2014 - XI Festival de 
Narració Oral
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la 
Regidoria de Cultura

Dijous 21 d’agost 

2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja 
Hora del conte i taller per a infants: Enredats
A càrrec de Mon Mas
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de Cultura
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2/4 de 8 de la tarda, plaça de l’Església
Dijous sardanes
A càrrec de la Cobla Iluro
Organitzat per l’Ateneu Arenyenc i la Regidoria de Cultura

Divendres 22 d’agost

2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
Sax Gordon & Lluís Coloma Quartet
23è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
Més informació i compra d’entrades a www.
jazzarenys.cat
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Penya Apa Anem-hi i OCR

Dissabte 23 d’agost 

2/4 de 7 de la tarda, Riera d’Arenys
1r Shopping Night
Les botigues d’Arenys de Mar surten al carrer.
Fins a la una de la matinada, amb activitats i animació.
Organitzat per Regidoria de Promoció Econòmica

10 de la nit, gruta del parc de Lurdes
Jardí de Cants
VII Festival de Música a la Gruta
Un arbre, una branca, un matoll, un ram o una senzilla 
flor ens poden captivar per la seva bellesa, per l’olor, 
per l´empremta que han deixat pel pas del temps. 
Jardí de Cants és un recital ple d’aromes i colors que us despertarà els 
records i emocions dels sentiments callats, embolcallats per dues grans 
veus de la lírica: la Marta Arbonés i la Rosa Maria Campassol.
Preu: 2€
Organitzat per l’Associació Escola de Música d’Arenys de Mar i la 
Regidoria de Cultura

sa
n

t 
ro

c’
14

A
re

n
ys

 d
e

 M
a

r 
14

-1
6 

d
’a

g
o

st

20



Diumenge 24 d’agost 

7 de la tarda, Riera, davant del Xifré
Ruta radiofònica: La història oculta de la puntaire
Projecte espiadimonis
Us imagineu que poguéssim llegir els pensaments?
Connecteu-vos els cascs, sincronitzeu les ràdios i gaudiu de l’experiència.
Deixeu-vos endur per l’inconscient dels personatges que us anireu 
trobant en el camí, mentre esteu assistint a una visita cultural radiofònica.
Preu: Gratuït. Cal dur un transistor i auriculars
Organitzat per Cia. Alambiq, l’Ajuntament d’Arenys de Mar i Ràdio Arenys 

Dimecres 27 d’agost 

10 de la nit, Biblioplatja
Riure és viure (contes tradicionals del País Valencià)
A càrrec de Llorenç Giménez
Arenys de Contes 2014 - XI Festival de Narració Oral
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de Cultura

Dijous 28 d’agost 

2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Hora del conte i taller per a infants: Nomoblidis Miosotis
A càrrec de Mon Mas
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de Cultura

2/4 de 8 de la tarda, plaça de l’Església
Dijous sardanes
A càrrec de la Cobla Marinada
Organitzat per l’Ateneu Arenyenc i la Regidoria de Cultura
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Divendres 29 d’agost 

5 de la tarda
Festa del carrer Sant Ramon
Guarniment del carrer, pregó de les festes, himne a sant Ramon, cantada 
familiar d’havaneres i cremat.
Dissabte 30 d’agost: Cafetada popular, festa per la mainada, xeringada,
sindriada i melonada, sopar de germanor i ball.
Organitzat pels veïns del c. Sant Ramon

2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
Barcelona Gospel Messengers
23è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
Més informació i compra d’entrades a www.jazzarenys.cat
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Penya Apa Anem-hi i OCR

Dissabte 30 d’agost 

9 del matí, plaça de l’Església
Visita de la deixalleria mòbil
Podeu portar els vostres residus 
especials fins a les 2 de la tarda. 
Organitzat per l’Àrea de Medi 
Ambient

10 del matí, Sala Polivalent del 
C.C. Calisay
Mercat de la il·lusió
Venda d’objectes de 2a mà.
També es fa el dia 31 d’agost
Organitzat per Associació Arenyenca d’Ajuda contra el Càncer

10 del matí, platja del Cavaió
Torneig Vòlei Platja Mixt 2X2
Torneig amb les millors parelles d’aquesta modalitat 
esportiva de tot Catalunya.
Per inscripcions: https://www.facebook.com/groups/svatour/
Preu: 15€
Organitzat pel Club Vòlei Platja Arenys i la Regidoria d’Esports
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10 de la nit, gruta del parc de Lurdes
El maquinista de la general, amb 
Quartet New Age
VII Festival de Música a la Gruta
El Quartet New Age presenta la 
projecció d’aquesta pel·lícula muda de 
Buster Keaton, amb l’acompanyament 
musical en directe. Música pròpia i 
adaptada a les imatges, talment com en 
els inicis del cinema.
Preu: 2€
Organitzat per l’Associació de l’Escola de 
Música d’Arenys de Mar i la Regidoria de Cultura

Diumenge 31 d’agost 

9 del matí, Riera, davant del C.C. 
Calisay
Fira del Col·leccionisme
Punt de trobada de 
col·leccionistes i particulars.
Organitzat per l’Associació Llebeig

8 del vespre, Biblioplatja
Concert en directe
A càrrec de Nòmada Trio
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel 
Fita i la Regidoria de Cultura
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