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Salutació de l’alcalde
Benvolguts convilatans,

Donem la benvinguda al mes 
d’agost. L’estiu més viu arriba al 
seu clímax. Fa tot just un mes que 
hem deixat enrere la festa major 
de Sant Zenon i ja tenim aquí el 
Vot de Vila. Si per a la majoria 
l’agost és sinònim de vacances, 
per als arenyencs s’associa 
indiscutiblement amb Sant Roc, 
una de les poques festes d’aigua 
que hi ha al nostre país i que 
la nostra vila celebra amb gran 
intensitat i devoció.

Durant tot aquest mes tindrem
un bon grapat de propostes per
no quedar-nos a casa, com ara les programades per
la Biblioplatja, a l’ombra de les moreres, o els cicles
estivals dels Dijous Sardanes, a més dels Diumenges 
Infantils i el Festival de Jazz al pati del Xifré o el Festival 
de Música a la Gruta del parc de Lurdes. Gràcies a 
tothom que ho fa possible. 

Ara bé, serà a mitjans d’agost quan tindrem les 
activitats més esperades per tots, amb la cercavila 
nocturna de gegants –que, recordem, estan 
d’aniversari-, l’espectacle de carrer de La Pesta –que 
cada any ens arriba amb novetats-, o la celebració de 
Sant Roc,  amb tots els macips i macipes disposats a 
remullar-nos amb les seves almorratxes. 

Totes les activitats les trobareu recollides en aquest 
programa que teniu a les mans, a les car telleres i al 
web municipal. Espero que en gaudiu intensament.

Sant Roc gloriós!

Estanislau Fors Garcia
Alcalde d’Arenys de Mar

La imatge que il·lustra aquesta pàgi-

na és de Sant Roc de l’any 1953. És 

d’autor no identificat i es conserva a 

l’Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de 

Mar. Precisament, aquest equipament 

municipal enguany està d’aniversari, 

doncs aquest juliol s’han celebrat 

els 80 anys de la seva ober tura. En 

teniu més informació a les pàgines 

successives.
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L’Arxiu Històric Fidel 
Fita: 80 anys de servei 
a la població

L’Arxiu Històric Fidel Fita, municipal d’Arenys de Mar, es crea, com 
a servei públic, per acord de l’Ajuntament de 5 de maig de 1934, 
a partir d’una proposta del llavors regidor de Cultura i Assistència 
Social Josep M. Pons i Guri. L’11 de juliol de 1935, en el context de 
la festa major, obria les portes.

Foto: AHFF, 1935
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El servei d’arxiu, naixia per la necessitat 
d’adoptar mesures urgents per a posar 
remei al mal estat de conservació en 

què es trobava el fons documental antic 
de l’ajuntament i al risc de destrucció o 
desaparició de documents d’arxiu que 
aquella situació comportava. L’avinentesa 
d’haver de cedir un local per a instal·lar 
l’Arxiu Històric de Protocols del Districte, i la 
caracterització dels llibres notarials de més 
de cent anys com a històrics i d’accés públic, 
destinats a ser gestionats per facultatius 
d’arxiu, van facilitar la creació de l’arxiu 

Foto: Huecograbado Mumbrú, 1942
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municipal arenyenc. 
Inaugurat fa vuitanta anys, 
l’abast territorial de la 
documentació pública que 
gestionava s’estenia pel 
Maresme (Alt Maresme), 
Vallès Oriental i la Selva. 
Els fons que d’aleshores 
ençà s’han anat sumant 
a la seva gestió, tant de 
procedència pública com 

privada, es mantenen en 
aquests mateixos dominis 
territorials.

L’arxiu és el servei 
tècnic responsable de 
la definició, implantació 
i manteniment d’un 
sistema de gestió de 
la documentació en les 
àrees de tramitació 

administrativa i de 
la conservació i 
administració dels 
documents d’arxiu dels 
quals l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar és 
titular, d’acord amb 
les atribucions que la 
legislació li reconeix. Així 
mateix, té el deure de 
vetllar per la protecció del 
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tiva des de l’any 2007, 
i  intervé en la gestió de 
la documentació activa 
a partir de 2011, adap-
tant-se progressivament 
a la realitat i exigències 
actuals d’un servei d’arxiu, 
lluny de la visió parcial i 
anacrònica que havia vin-
culat els arxius a un servei 
cultural. 

Actualment, l’Arxiu Històric 
disposa d’una superfície 
total de 217 m2 i el 
conjunt dels set dipòsits 
documentals existents 
sumen una capacitat total 
de 1.100 metres lineals de 
prestatgeria.

Hug Palou i Miquel
Arxiver municipal

patrimoni documental en 
el terme d’Arenys de Mar.

Concebut inicialment per 
a conservar i gestionar la 
documentació inactiva amb 
valor històric i cultural, 
l’Arxiu Històric Fidel Fita 
assumeix la gestió de la 
documentació adminis-
trativa municipal semiac-

Riera Bisbe Pol, 8-10
08350 Arenys de Mar
 
http://arxiu.arenysdemar.cat

        Arxiu Històric Fidel Fita

        @ArxiuHFidelFita

Foto: AHFF, 2015
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AGENDA
D’AGOST
Dissabte 1 

d’agost 

• 9 del matí, plaça de 
l’Església
Visita de la 
deixalleria mòbil
Fins a les 2 de la tarda
Organitzat per Regidoria 
de Medi Ambient

• Carrer Comes d’en Sala
Festa al carrer 
Comes d’en Sala
Tarda: gimcana familiar
Vespre: sopar de carrer
Organitzat per Comissió 
de festes C. Comes d’en 
Sala (Portimar)

• 10 de la nit, Gruta del 
parc de Lurdes
Festival de 
Música a la Gruta: 
Arrigo Tomasi Trio

Arrigo Tomasi Trio ens 
proposa un viatge musical 
amb l’acordió com a 
protagonista, presentant 
un repertori de músiques 
del món i composicions 
pròpies originals. Un 
equilibri de música 
mediterrània, europea i 
llatina en una interpretació 
en què les variacions i la 
llibertat d’improvisació 
tenen un paper rellevant.
Preu: 2€
Organitzat per Associació 
Escola de Música Carles 
G. Vidiella i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

Diumenge 2 
d’agost 
• 10 del matí, part baixa 
de la Riera
Fira d’Artesania
Fins a les 8 del vespre

Organitzat 
per Associació 
Col·leccionisme Nou i Vell 
(Crisàlide)

• 7 de la tarda, 
pati del Xifré
Diumenges 
Infantils
Contes de món
A càrrec de la Cia. 
Tururuth

Espectacle de petit 
format de narració de 
contes, participatius, 
amb objectes i música 
en directe. Coneixerem 
dues joves tortugues 
que s’enamoren a 
la vora d’un estany i 
decideixen casar-se. 
També coneixerem 
les desventures d’un 
caragolet que amb el seu 
cant terroritza els grans 
animals de la sabana 
africana. Aquests i 
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d’altres personatges ens 
acompanyaran al llarg de 
diferents aventures on el 
més important és passar 
una bona estona i somiar 
un món millor.
Organitzat per Ajuntament 
d’Arenys de Mar

Dimecres 5 
d’agost 

• 8 del vespre, 
Biblioplatja
Passejada i contes 
a la golondrina: La 
biblioteca d’Asini 
Polió 

A càrrec d’Albert Estengre
Arenys de contes - XII 
Festival de narració oral
Preu: 10€ - Places 
limitades - Inscripcions 

a la Biblioteca o a la 
Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

• 10 de la nit, 
Biblioplatja
Arenys de contes 
- XII Festival de 
narració oral: La 
biblioteca d´Asini 
Polió
A càrrec d’Albert Estengre

Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

Dijous 6 
d’agost

• 2/4 de 7 de la tarda, 
Biblioplatja
Hora del conte i 
taller per a infants: 
Princeses i cavallers
A càrrec de Mercè Rubí
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

• 2/4 de 8 de la tarda, 
plaça de l’Església
Dijous sardanes

Amb la Cobla Premià
Organitzat per Ateneu 
Arenyenc i Regidoria de 
Cultura

Divendres 7 
d’agost 

• Carrer de la Perera
Festa al carrer de 
la Perera
Amb havaneres, conte-
contes, sopar i guerra 
d’aigua
   
També el diumenge 9 
d’agost
Organitzat per Comissió 
de festes C. de la Perera

9

AGENDA
D’AGOST
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• 8 del vespre, sala 
d’exposicions del 
C.C.Calisay
Exposició: Vestint-
nos de dansa
A càrrec de l’Esbart 
Maragall. Es pot visitar 
fins al 30 d’agost

Organitzat per Esbart 
Maragall i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

• 2/4 de 7 de la tarda, 
Biblioplatja
Passejada 
literària: Persones 
i paraules. De 
les drassanes 
al cementiri de 
Sinera
A càrrec de Ramon 
Verdaguer
Inscripcions a la Bibliote-
ca o a la Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

• 2/4 d’11 de la 
nit, pati del Xifré

The Gramophone 
Allstars Big Band
24è Festival de 
Jazz

Proposta a cavall entre 
el soul, el jazz i els rit-
mes jamaicans. Forma-
ció integrada per alguns 
dels joves talents més 
sol·licitats de l’escena 
jazzística catalana com 
Judit Neddermann, Lluc 
Casares, Vic Moliner o 
Adrià Plana.
Preu: 8€ anticipada, 
10€ a taquilla
Més informació a 
www.jazzarenys.cat
Organitzat per Ajuntament 
d’Arenys de Mar

• 6 de la tarda, 
Espai Jove del 

C.C.Calisay
Aprenem els 
goigs de Sant Roc
Complirem tots la promesa, vós porteu-nos cap el cel!
Macips, macipes i macipets assajaran les Cobles al 
gloriós Sant Roc, 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

AGENDA
D’AGOST



StRoc’15

11

Dissabte 8 
d’agost 

• 10 de la nit, 
Gruta del parc de 
Lurdes
Festival 

de Música a 
la Gruta: UNA 
(quartet de corda 
i veu)

Repertori de cançons 
populars d’Argentina, de 
Cap Verd, de Catalunya,
de Brasil i composicions 

pròpies. Un projecte 
que recull la musicalitat 
personal dels paisatges 
d’on provenen les 
cançons. 

• 3/4 de 12 de la nit, El Casalet 
(Riera Bisbe Pol, 71-73)
Gintònic dels Macips!
La beguda més resfrescant 
del mes d’agost!
Acompanyats d’un grup de xaranga, 

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, 
que ara arriba amb un gust molt de Sant Roc: el gintònic d’alfàbrega
Preu: 3€ la consumició
Organitzat per Patronat de Sant Roc amb la col•laboració de diferents 
bars

Organitzat per Associació 
Escola de Música Carles 
G. Vidiella i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

A
G

E
N

D
A

D
’A

G
O

S
T

Preu: 2€
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Diumenge 9 
d’agost 

• 10 del matí, del Calisay 
a la part alta de la Riera
Fira de l’Euro
Tota mena d’articles al 
preu d’un euro
Fins a les 2 del migdia
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.

• 8 del vespre, 
Biblioplatja
Recital de 
sonoritats 
polipoètiques
A càrrec de Fèlix 
Cucurull i Dídac Rocher
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

 Dimecres 12 
d’agost

• 8 del vespre, 
Biblioplatja
Passejada i contes 
a la golondrina: 
Contes amb gust 
de xocolata

AGENDA
D’AGOST

Places limitades. 
Inscripció prèvia 
a l’Oficina de 
Turisme trucant al 
93.795.70.39 o 
enviant un correu a 
turisme@arenysdemar.cat
Activitat gratuïta
Organitzat per 
Ajuntament d’Arenys de 
Mar i Sinera Cultura

• 6 de la tarda, voltants 
de l’Edifici Xifré
Diumenges 
infantils: Inflables 
d’aigua i festa de 
l’escuma

Organitzat per 
Ajuntament d’Arenys de 
Mar
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A càrrec de Susagna Navó
Arenys de contes - XII 
Festival de narració oral
Preu10€ - Places 
limitades – Inscripcions 
a la Biblioteca o a la 
Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

• 10 de la nit, 
Biblioplatja - Platja de la 
Picòrdia
Arenys de contes 
- XII Festival de 
narració oral: 
Contes amb gust 
de xocolata
A càrrec de Susagna Navó
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

Dijous 13 
d’agost

• 2/4 de 7 tarda, 
Biblioplatja
Hora del conte 
i taller per a 
infants: Quina 
gaaanaaaaa!!!!!
A càrrec de Mercè Rubí
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

• 8 del vespre, plaça de 
l’Església
Musclada popular
Organitzat per 
Ajuntament d’Arenys de 
Mar i Branca de Dones 
Anna Sáez

• 8 del vespre, sortida des del C.C. Calisay
Llevant de taula
Passada de la comitiva de Sant Roc anunciant l’inici de les festes i 
enramada de la bandera
Organitzat per Patronat de Sant Roc
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Programa festes 
Sant Roc
Divendres 

14 d’agost

• 2/4 de 7 tarda, 
Biblioplatja
Fem volar estels: 

taller i volada 
d´estels en 
record a Quico 
Bertran

       
Places limitades 
– Inscripcions 

a la Biblioteca o a la 
Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

• 10 de la nit, sortida des 
de la plaça de l’Ajuntament 
Cercavila nocturna 
de gegants
Acompanyeu els gegants 
d’Arenys en el seu 

• 2/4 d’11 de la 
nit, pati del Xifré 

The Sey Sisters
24è Festival  de Jazz

Espectacular trio de veus 
negres, un dels conjunts 
vocals més emblemàtics 
del moment. Farem un 
viatge musical des del 
gospel fins a la música 
africana.

• 7 de la tarda, plaça de 
l’Església
Concurs de talents
Vine i descobreix els 
nous talents musicals
Organitzat per Regidoria 
de Joventut

• 2/4 de 12 de la nit, 
plaça de l’Església
Nit Jove amb 
l’Orquestra Litoral
Després de La Nocturna, 
la festa no s’atura!
Organitzat per Cau 
Sant Francesc, Sinera 
Borroka i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

recorregut sorpresa
Organitzat per 
Associació de Geganters 
i Ajuntament d’Arenys 
de Mar

Preu: 8€ anticipada, 10€ 
a taquilla
Més informació a
www.jazzarenys.cat
Organitzat per Ajunta-
ment d’Arenys de Mar
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 Diumenge 
16 d’agost 

• 8 del matí, església de 
Santa Maria
Ofrena de macips, 
macipes i captadores 
a Sant Roc i 
cantada dels goigs
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.
Organitzat per Patronat 
de Sant Roc i Parròquia 
de Santa Maria

Programa festes

La vila d’Arenys retrocedeix 
fins a la darreria del segle 
XVI i torna a infectar-se de La 
Pesta. El poble buscarà tots 
els remeis, però l’epidèmia 
es resisteix a marxar. Sant 
Roc gloriós l’expulsarà per 
sempre més.
Inici de l’espectacle a 
la plaça de l’Església i, 
seguidament, es faran petites 
representacions a diversos 
punts de la vila:
Església parroquial/

• 8 del vespre, plaça de l’Església
Espectacle de La Pesta

Dissabte 15 
d’agost 

• 5 de la tarda, camp 
municipal de futbol 
d’Arenys de Munt
49è Torneig Vila 
d’Arenys
15 d’agost, semifinals:
17 h UE Cornellà vs 
CF Damm
19 h RCD Espanyol vs 
FC Barcelona
16 d’agost:
17 h Partit pel 3r i 
4rt lloc
19 h Final
Organitzat per Club de 
Futbol d’Arenys de Mar

Carrer del Turó/Plaça 
de la Revolució/Plaça de 
l’Ajuntament/Platja, davant 
de la Riera/Can Ramis/
Voltes de la Plaça del 
Mercat
A les 11 de la nit, hi haurà 
l’acte final a la plaça de 
l’Església Organitzat per 
APACAM i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

• 3/4 de 12 de la nit, plaça de l’Església
Música de DJ amb Quijote Grup
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

• 9 del matí, pels carrers i 
places de la vila
Cercavila de macips, 
macipes i captadores
Organitzat per Patronat de 
Sant Roc
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• 6 de la tarda, sortida 
des del Calisay
Cercavila de 
gegants i nans
Organitzat per 
Associació de Geganters 
i Ajuntament d’Arenys 
de Mar

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

• 8 del vespre, 
Riera davant de l’edifici 
Xifré
Tradicional Dansa 
d’Arenys
A càrrec de l’Esbart 
Maragall de Joventut 
Seràfica
Organitzat per Esbart 
Maragall de Joventut 
Seràfica i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

• 2/4 de 9 del vespre, 
Riera davant de l’edifici 
Xifré
Audició curta de 
sardanes
A càrrec de la Cobla la 
Principal del Llobregat
Organitzat per 
Ajuntament d’Arenys de 
Mar

• 11 de la nit, plaça de 
l’Església
Cantada 
d’havaneres

A càrrec de Barca de 
Mitjana
Organitzat per 
Ajuntament d’Arenys de 
Mar

Programa festes
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Dimarts 18 
d’agost

• 2/4 de 7 de la tarda, 
Biblioplatja
Passejada 
mediambiental: 
Rials que moren a la 
platja

A càrrec d´Enric Badosa, 
biòleg i guia naturalista
Inscripcions a la 
Biblioteca o a la 
Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

Dilluns 17 
d’agost 

• 6 de la tarda, plaça de 
l’Església
Jocs gegants
A càrrec de La Xarranca
Organitzat per 
Ajuntament d’Arenys de 
Mar

• 2/4 de 8 de la tarda, 
plaça de l’Església 
Arenys de contes: 
7è Concurs de crits
Organitzat per Festival 
de contes i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

Dimecres 19 d’agost

• 10 de la nit, Biblioplatja
Arenys de contes - XII 
Festival de narració oral: 
Contes petits per a nens 
grans
A càrrec de Joan Boher, narrador, i 
Moi Mortimer, toy-piano
Organitzat per Biblioteca - Regidoria 
de Cultura

AGENDA
D’AGOST
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Dijous 20 
d’agost

• 2/4 de 7 de la tarda, 
Biblioplatja
Hora del conte i 
taller per a infants: 
Bruixes de contes i 
escombres d’armari
A càrrec de Mercè Rubí
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

• 2/4 de 8 de la tarda, 
plaça de l’Església 
Dijous sardanes
Amb la Cobla Iluro
Organitzat per Ateneu 
Arenyenc i Regidoria de 
Cultura

 Divendres 
21 d’agost 

• 9 del matí, 
Biblioplatja 
Esport i salut, 
dóna-li corda al 
teu cos: 
Aprendre a 
caminar per evitar 
males postures
A càrrec d´Eric Medina, 
llicenciat en INEFC
Inscripcions a la 
Biblioteca o a la 
Biblioplatja
Organitzat per 
Biblioteca - Regidoria 
de Cultura

• 2/4 d’11 de la 
nit, Pati del Xifré

Jordi Rabascall 
12 to12 Quartet 
amb Matthew 
Simon
24è Festival de 
Jazz d’Arenys de 
Mar
Repertori inspirat en 
l’esperit del jazz dels 

anys 50 i en l’imaginari 
del cèlebre grup Rat 
Pack capitanejat per 
Frank Sinatra, per donar 
forma a un treball que 
no està exempt d’ironia 
i bon humor. 
Preu: 8€ anticipada, 
10€ a taquilla
Més informació a 
www.jazzarenys.cat

Organitzat per 
Ajuntament d’Arenys de 
Mar

Dissabte 
22 d’agost 

• Festa al Rial Sa 
Clavella
Organitzat per Comissió 
de festes Rial Sa 
Clavella

18

AGENDA
D’AGOST
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• 10 de la nit, Gruta 
del parc de Lurdes
Festival de 
Música a la 
Gruta: Una 

banda de pel·lícula
A càrrec de la Banda de 
l’EMA

Diumenge 
23 d’agost

• 11 del matí, plaça 
Salvador Espriu (davant 
del cementiri)
Ruta guiada: 
Cementiri de 
Sinera
Organitzat per 
Ajuntament d’Arenys de 
Mar i Sinera Cultura

Dilluns 24 
d’agost

• 2/4 de 7 de la  tarda, 
Biblioplatja
Demostració de 
tapes d’estiu: 
Producte local, 
cuina global
A càrrec de La Tapeta 
del Mercat

La Banda de l’Escola de 
Música d’Arenys de Mar, 
sota la direcció de Jeroni
Velasco, ens presenta un 
programa amb la música de 
cinema com a fil conductor.
Preu: 2€
Organitzat per 
Associació Escola de 
Música Carles G. Vidiella 
i Ajuntament d’Arenys 
de Mar

Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

Dimarts 25 
d’agost

• 9 del matí, Biblioplatja
Esport i salut, 
dóna-li corda al 
teu cos: tonificació 
muscular
A càrrec d´Eric Medina, 
llicenciat en INEFC
Places limitades – 
Inscripcions a la Biblioteca 
o a la Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura



StRoc’15

Dimecres 
26 d’agost 

• 10 de la nit, 
Biblioplatja
Arenys de contes 
XII Festival de 
narració oral: 
Contes d’ara, 
d’aquí (i del 
quotidià)
A càrrec de Rah-mon 
Roma
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

Dijous 27 
d’agost

• 2/4 de 7 de la tarda, 
Biblioplatja
Hora del conte i 
taller per a infants: 
GriMMpa!
A càrrec de Mon Mas
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

• 2/4 de 8 de la tarda, 
plaça de l’Església
Dijous sardanes
Amb la Cobla Marinada
Organitzat per Ateneu 
Arenyenc i Regidoria de 
Cultura

Divendres 
28 d’agost 

• Festa al carrer 
d’en Goday
També el 29 d’agost
Organitzat per Comissió 
de festes Carrer d’en 
Goday

• 9 del matí, Biblioplatja
Esport i salut, 
dóna-li corda al 
teu cos: Aprendre 
a caminar per
evitar males 
postures
A càrrec d´Eric Medina, 
llicenciat en INEFC
Inscripcions a la 
Biblioteca o a la 
Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

• 5 de la tarda, al carrer 
Sant Ramon
Festa al carrer 
Sant Ramon
29 d’agost: engalament 
del carrer, pregó de 
les festes, himne a 
Sant Ramon, cantada 
d’havaneres familiar i 
rom cremat
30 d’agost: cafetada 
popular, festa per a la 
mainada, xeringada popu-
lar, sindriada i melonada, 
sopar de germanor i ball
Organitzat per Comissió 
de Festes C. Sant Ramon

AGENDA
D’AGOST
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• 2/4 d’11 de la 
nit, pati del Xifré

Swingset & 
Monica George
24è Festival de 
Jazz
Espectacle amb temes 
de soul/funk,  d’una Big 
Band amb cantant o de 
la delicadesa d’un trio. 
Prepareu-vos per cantar 
i ballar!

Preu: 8€ anticipada, 
10€ a taquilla
Més informació a 
www.jazzarenys.cat
Organitzat per 
Ajuntament d’Arenys de 
Mar

Dissabte 29 
d’agost

• 9 del matí, plaça de 
l’Església
Visita de la 
deixalleria mòbil
Fins a les 2 de la tarda
Organitzat per Regidoria 
de Medi Ambient

• 10 de la nit, 
Gruta del parc 
de Lurdes

Festival de Música 
a la Gruta: Música 
de la màniga
A càrrec del Duo Tocatta

Un erràtic viatge pels 
grans hits de la música 
clàssica, música de
pel·lícules i jazz. 
L’espectacle acull 
viatgers dalt de 
l’escenari que
col·laboren amb la 
coreografia i tocant 
instruments.
Preu: 2€
Organitzat per Asso-
ciació Escola Carles G. 
Vidiella i Ajuntament 
d’Arenys de Mar
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• 5 de la tarda, Sala 
Polivalent del C.C.Calisay
Fira Fora Stocks
Jornada per promoure la 
venda dels productes en 
stock de les botigues i 
comerços d´Arenys de Mar.
Amb activitats d’oci 
infantil, tallers, contes i 
una zona de tast oberta 
fins les 23h.
Organitzat per Regidoria 
de Promoció Econòmica
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Diumenge 
30 d’agost

• 10 del matí, Riera 
davant del C.C. Calisay
Fira del 
col•leccionisme
Organitzat 
per Associació 
Col·leccionisme Llebeig

• 9 del vespre, Pati 
d’armes del Castell de 
Can Jalpí
Concert: 
Descobrint Tomàs 
Milans i Godayol
A càrrec de Camerata 
Simfonia XVIII
Preu: 10€
Venda d’entrades a 
l’Oficina de Turisme
Organitzat per 
Ajuntaments d’Arenys de 
Mar i d’Arenys de Munt

Dilluns 31 
d’agost 

• 9 del matí, Biblioplatja
Esport i salut, 
dóna-li corda 

• 8 del vespre, 
Biblioplatja
Concert en directe 
a càrrec de 
Nòmada Trio
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura

Edita: 
Ajuntament d’Arenys de Mar
Dipòsit Legal: 
B-15966-2013
Disseny i impressió:
Edicions Mic
Portada: 
Equip cartell del Patronat de 
Sant Roc

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

al teu cos: 
tonificació 
muscular
A càrrec d’Eric Medina, 
llicenciat en INEFC
Places limitades 
– Inscripcions a la 
Biblioteca o a la 
Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca 
- Regidoria de Cultura
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