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Estimats convilatans,

Teniu a les vostres mans el 
programa d’activitats del 

mes d’agost, entre les quals no pot 
faltar, com cada any, la renovació 
del nostre Vot de Vila a Sant Roc. 
Aquest estiu ha arribat acompanyat 
d’unes altes temperatures i 
desitgem que aquesta benevolència 
meteorològica es mantingui i ens 
permeti celebrar amb tota la rauxa 
i il·lusió totes aquelles activitats 
que l’any passat es van haver de 
suspendre per culpa de la pluja.

Desitgem, per tant, poder gaudir 
com mai de la Nocturna dels 
gegants o de La Pesta, dues de les 
propostes que –juntament amb la 
diada de Sant Roc– han esdevingut 
cites imprescindibles de cada estiu 
tant per als arenyencs com per a les 
poblacions veïnes.

L’estiu convida a sortir al carrer, i és 
per això que continuem programant 
els cicles que tan bona resposta han 
obtingut els darrers anys, com són 
el Festival de Jazz –que enguany 
celebra el seu 25è aniversari–, 
els Dijous Sardanes, el Festival 
de Música a la Gruta del Parc de 
Lurdes o els Diumenges Infantils, a 

més de tota la programació que ens 
ofereix la Biblioplatja.

Us desitjo, doncs, que passeu un bon 
estiu i que gaudiu de les propostes 
que les entitats i l’Ajuntament 
d’Arenys us hem preparat, així 
com que aprofiteu tot el que ens 
ofereix el nostre poble –platja, 
cultura, tradició, gastronomia– que 
faci d’aquest estiu 2016 un estiu 
inoblidable!

Sant Roc gloriós!

Annabel Moreno Nogué
Alcadessa d’Arenys de Mar

Salutació de l’alcaldessa
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Dilluns 1 
6 de la tarda, Espai Jove del C.C.Calisay

Aprenem els goigs de Sant Roc
Complirem tota la promesa, vós porteu-nos cap el 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 2 
7 de la tarda, Biblioplatja
Passejada literària: Literats arenyencs... i la torna
A càrrec de Ramon Verdaguer
Inscripcions a la Biblioteca o a la Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

10 de la nit, Platja de la Picòrdia

Cine pícnic: Pan
La darrera versió de Peter Pan portada a 
la gran pantalla i protagonitzada per Hugh 
Jackman
Organitzat per Plataforma per la Llengua



Agenda d’agost

5

Dimecres 3 
8 del vespre, Biblioplatja

Passejada i contes 
a la Golondrina: 
“Cuentos del 
Mediterraneo”
a càrrec d’Ana Griott
Arenys de Contes. 13è 
Festival de Contes per a 
adults. 
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. 13è 
Festival de Contes per a 
adults. 

Cuentos del 
Mediterraneo
a càrrec d’Ana Griott
Organitzat per 
Biblioteca - Regidoria 
de Cultura

Dijous 4 
2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Hora del conte i taller 
per a infants: 

“Amb gust de 
formatge”
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 (colles improvisades)
Organitzat per Regidoria de Cultura i 
Ateneu Arenyenc
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Divendres 5 
Festa al carrer de 
la Perera
Programa d’actes:
5 d’agost: guarniment del carrer
6 d’agost: activitats infantils i sopar al 
carrer
7 d’agost: guerra d’aigua i sindriada
Organitzat per Comissió de festes c. de 
la Perera

8 del vespre, Sala Exposicions del 
C.C.Calisay

Inauguració de 
l’exposició “Mirant 
i emmarcant el 
passat”
Obres de Joan Manel Salichs
Durada: del 5 al 28 d’agost
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de 
Mar

2/4 d’11 de la nit, Pati del Xifré

Ignasi Terraza Trio
25è Festival de Jazz 
d’Arenys de Mar
Preu: 8€ anticipada i 10€ a taquilla
www.jazzarenys.cat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

3/4 de 12 de la nit, El Casalet (Riera 
Bisbe Pol 71-73)

Gintònic dels 
Macips!
La beguda més refrescant 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 
extesos 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

Dissabte 6 
10 del matí, plaça de l’Església

Visita de la 
Deixalleria Mòbil
Organitzat per Regidoria de Medi 
Ambient
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10 de la nit, Gruta del parc de Lurdes

“Arpa, femení i 
plural”
amb Joan Manuel 
Chouciño
Festival de 
Música a la 
gruta
Organitzat per 
Ajuntament 
d’Arenys de Mar i 
Associació EMA

Diumenge 7 
10 del matí, plaça de l’Ajuntament i part 
baixa de la Riera

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 Associació 
Col∙leccionisme Nou i Vell (Crisàlide)

7 de la tarda, part nova coberta de la 
riera Pare Fita
Tardes Infantils: 

animació infantil 
amb l’espectacle 
“Dançons”
A càrrec de Carles Cuberes
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de 
Mar

Dimecres 10 
10 de la nit, Biblioplatja
Arenys de Contes. 13è 
Festival de Contes per a 
adults. 

“Juglaries”
a càrrec d’UllDistret i 
música a càrrec d’Ester 
Ferran
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura



Agenda d’agost

8

Dijous 11 
2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Hora del conte i taller 
per a infants: 

“Quan hi havia 
gegants”
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 Premià
Organitzat per Regidoria de Cultura i 
Ateneu Arenyenc

Divendres 12 
2/4 de 7 de la 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

2/4 d’11 de la nit, Pati del Xifré

Big Band Jazz 
Maresme & The 
Hanfris Quartet
25è Festival de Jazz 
d’Arenys de Mar
Preu: 8€ anticipada i 10€ a taquilla
www.jazzarenys.cat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de 
Mar
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8 del vespre, part nova coberta de la 
riera Pare Fita

8è Concurs de crits
Vine i crida amb nosaltres!
Organitzat per Arenys de Contes i 
Ajuntament d’Arenys de Mar

10 de la nit, Gruta del parc de Lurdes

“Alè” 
a càrrec de Marc Egea, 
Blanca Soler i Gemma 
Sangerman
Festival de música a la 
gruta
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de 
Mar i Associació EMA

Dissabte 13 
5 de la tarda, camp de futbol Bernat Coll

Torneig de futbol 
de Sant Roc
Torna el tradicional torneig de futbol de 
Sant Roc.
El dissabte es jugaran les semifinals:
-C.F. Cornellà - F.C. Girona
-Damm - R.C.D. Espanyol
I el diumenge, es disputaran els partits 
pel 3r i 4t lloc i la final.
Els horaris dels partits dels dos dies, 
seran a les 5 i a les 7 de la tarda.
Organitzat per Club de Futbol Arenys de Mar

6 de la tarda, part nova coberta de la 
riera Pare Fita

Tarda infantil
Amb circuït de vehicles, inflables i jocs 
gegants
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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Diumenge 14 
10 del matí, Riera, davant del C.C. 
Calisay

Fira de Brocanters
Organitzat per Associació 
Col∙leccionisme Nou i Vell (Crisàlide)

10 del matí, Ateneu Arenyenc

Tradicional 
Simultània d’escacs
Gratuït
Organitzat per Secció jocs de taula 
Ateneu

10 del matí, Ateneu Arenyenc

Campionat de 
dominó
Gratuït
Organitzat per Secció jocs de taula 
Ateneu

6 de la tarda, plaça de l’Església

Concurs de Talents
Tens vena artística? Tens un grup o ets 
solista? Vols demostrar el teu talent 
en directe? Doncs no esperis més i 
apunta’t al Concurs de Talents!
Organitzat per Regidoria de Joventut
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10 de la nit, punt de sortida a la Riera, davant del Xifré

Cercavila nocturna de gegants
Un any més, els gegants ballaran de nit. I ho faran vestits especialment per a 
l’ocasió i amb un recorregut sorpresa. Quina serà la temàtica d’enguany? No deixis 
que t’ho expliquin i vine al punt de sortida!
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar i Ajuntament d’Arenys de Mar
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12 de la nit, plaça de l’Església

Concert de fi de cercavila amb el grup 
Ebri Knight
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Dilluns 15 
9 del matí, part nova coberta de la riera Pare Fita

33a Pedalejada Popular
Pedalejada popular, familiar, gratuïta i oberta a 
tothom que s’aguanti damunt una bicicleta.
En acabar, ruixada i sorteig de regals.
Més informació a www.ubica.cat
Organitzat per UBICA

5 de la tarda, plaça de l’Església 

Emissió en directe del programa “La 
Tarda d’Estiu”
Organitzat per La Xarxa i Ràdio Arenys
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9 del vespre, plaça de l’Església

La Pesta arriba a Santa Maria d’Arenys
Com cada 15 d’agost, la pesta bubònica arribarà a un Arenys de Mar que, per unes 
hores, viatjarà a finals del segle XVI i es convertirà en la població de Santa Maria 
d’Arenys.
L’edició d’enguany, la sisena, estarà formada per diverses escenes repartides per 
diferents punts de la vila que tindran un apoteòsic final a la plaça de l’Església.
El punt de partida serà la plaça de l’Església, a les 9 del vespre. A partir d’aquest 
moment, cada persona podrà seguir el recorregut que vulgui i visitar les diferents 
escenes on uns 150 arenyencs i arenyenques recrearan com va viure la població 
l’arribada de la pesta i què van fer per sortir-se’n.
La Pesta a Santa Maria d’Arenys és un recorregut teatralitzat pel nucli antic d’Arenys 
de Mar, fet pel poble i per al poble, amb teatre, dansa, vídeo i música en directe.
Organitzat per APCAM i Ajuntament d’Arenys de Mar



Sant Roc’16 Arenys de Mar

14

11 de la nit, plaça de l’Església

Acte final de La 
Pesta
Empestades, la rata i Sant Roc
Organitzat per APCAM i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

2/4 de 12 de la nit, plaça de l’Església

Concert de 
tancament de festa 
de La Pesta
Amb els Ministrers 
del Sabre
Organitzat per 
APCAM i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

Dimarts 16 
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.
Al final es canten els goigs 
de Sant Roc.
Organitzat per Patronat de 
Sant Roc i Parròquia de 
Santa Maria

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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10 del matí, al carrer de la Torre

Exposició de Goigs 
de Sant Roc al 
carrer de la Torre
Durant tot el dia (de les 10 a les 19 
h) el carrer de la Torre esdevindrà un 
espai on hi haurà 
exposats a les 
finestres tot un 
seguit de goigs 
monumentals 
dedicats a Sant 
Roc
Organitzat per 
Associació d’Amics 
de la República del 
Carrer de la Torre

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 l’edifici Xifré

2/4 de 6 de la tarda, Riera, davant del C.C. Calisay

Cercavila de macips, gegants i nans
Organitzat per Patronat de Sant Roc, Associació de Geganters i Ajuntament 
d’Arenys de Mar
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2/4 de 9 vespre, Riera, davant l’edifici 
Xifré

Audició curta de 
sardanes
A càrrec de la Cobla la Principal del 
Llobregat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de 
Mar

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
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Dimecres 17 
8 del vespre, Biblioplatja
Passejada i contes a la 
Golondrina

 “Los retablos de 
Roman Calvo”
 a càrrec de Martha 
Escudero
Arenys de Contes. 13è Festival de 
Contes per a adults. 
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. 13è 
Festival de Contes per a 
adults. 

“Los retablos de 
Roman Calvo”
 a càrrec de Martha 
Escudero
Organitzat per 
Biblioteca - Regidoria 
de Cultura

Dijous 18 
2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Hora del conte i taller 

per a infants: 
“Contes que 
bateguen”
a càrrec de Mireia Peña
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura
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Divendres 19 
2/4 d’11 nit, Pati del Xifré

Shakin’all
25è Festival de Jazz 
d’Arenys de Mar
Preu: 8€ anticipada al web del Festival i 
10€ a taquilla www.jazzarenys.cat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de 
Mar

Dissabte 20 
Festa de carrer al 
Rial Sa Clavella
Organitzat per Comissió de festes Rial 
Sa Clavella

10 de la nit, Gruta del parc de Lurdes

“Histoire de ma vie. 
Música al voltant 
de la figura de 
Giacomo
Casanova”
 a càrrec d’Atrium 
Ensemble
Festival de Música a la 
Gruta
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de 
Mar i Associació EMA
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Diumenge 21 
11 del matí, plaça Salvador Espriu 
(davant del Cementiri)

Ruta guiada: 
“Cementiri de 
Sinera”
Situat dalt d’un turó, encarat al Mediterrani, 
el cementiri d’Arenys de Mar és un dels 
més emblemàtics del país. I és així per la 
seva riquesa escultòrica i per haver estat 
la inspiració de nombrosos escriptors 
locals de fama universal, com ara Salvador 
Espriu, creador del mite de Sinera.
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme: 
turisme@arenysdemar.cat o al telèfon 
93 795 70 39
Gratuït
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

10 del matí, Riera, davant del C.C. 
Calisay

Fira de l’Euro
Venda de tot tipus de productes!
Organitzat per 
Associació 
Col∙leccionisme Nou i 
Vell (Crisàlide)

Dimarts 23 
2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja

Cuina sense cuinar
A càrrec de Lluís Matas, 
de Marfil Bakery Arenys
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

Dimecres 24 
10 de la nit, Biblioplatja

Contes de 
“encontes”
a càrrec de Blai Senabre
Arenys de Contes. 13è 
Festival de Contes per a 
adults. 
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura
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Dijous 25 
2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Hora del conte i taller 
per a infants

“Contes de 
prínceps i 

princeses”
a càrrec de 

Mireia Peña
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 Regidoria de Cultura i 
Ateneu Arenyenc

Divendres 26 
Festa al carrer de 
les Margarides
Programa:
Divendres, projecció de pel∙lícula
Dissabte, activitats culturals infantils i 
altres actes socials
Diumenge, eslàlom de patinets i 
bicicletes
Organitzat per Comissió de festes carrer 
de les Margarides

2/4 d’11 de la nit, Pati del Xifré

Vella Dixieland & 
Myriam Swanson & 
Josep M. Farràs
25è Festival de Jazz 
d’Arenys de Mar
Preu: 8€ anticipada al web del Festival i 
10€ a taquilla
www.jazzarenys.cat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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Dissabte 27 
Festa al carrer 
Sant Ramon
Programa: Engalament del carrer, 
pregó, himne a Sant Ramon i sopar de 
germanor
Organitzat per Comissió de festes del 
carrer Sant Ramon

10 del matí, plaça de l’Església

Visita de la 
Deixalleria Mòbil
Organitzat per Regidoria de Medi 
Ambient

9 del matí, platja de la Picòrdia

Torneig Vòlei 
Platja Mònica 
Sobrino
Es disputarà dissabte i diumenge en 
horari de 9 a 20 h.
L’edat mínima per a poder participar-hi 
és de 16 anys.
Preu: 10€. 

Inscripcions: 
https://facebook.com/monica.sobrino.37?fref=ts

Organitzat per Club Vòlei Platja Arenys

10 de la nit, gruta del parc de Lurdes

“Quinze d’abril”, 
a càrrec del grup 
Sommeliers
Festival de Música a la Gruta
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de 
Mar i Associació EMA
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Diumenge 
28 
8 del vespre, Biblioplatja

Concert en directe 
a càrrec de 
Nòmada Trio
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

Dilluns 29 
9 del matí, Biblioplatja
Taller: Esport i salut, 

dóna-li corda al teu cos: 
Mil passos. Aprendre 
a caminar per evitar 
males postures
A càrrec d’Eric Medina, llicenciat en INEFC
Places limitades - Inscripcions a la 
Biblioteca o a la Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

Dimecres 31 
9 del matí, Biblioplatja
Taller: Esport i salut, 
dóna-li corda al teu 

cos: Desperta el 
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

10 de la nit, Biblioplatja
Arenys de Contes. 13è 
Festival de Contes per a 
adults. 

“Cantos y cuentos 
de mis últimos cien 
años”
a càrrec d’Alekos
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

Edita:  Ajuntament d’Arenys de Mar
Dipòsit Legal: B-15966-2013
Disseny i impressió:Edicions Mic
Fotografia de portada: Marc Vidal
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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