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Benvolguts convilatans,
ja tenim l’estiu aquí! És temps 
de calor, de platja, de gelats, 
de fer vida al carrer i de gaudir 

de les moltes propostes que trobareu en 
aquest programa d’activitats, ja siguin 
les de la Festa Major de Sant Zenon, com 
les de la resta del mes de juliol.

Aquest any celebrem Sant Zenon del 8 de 
l’11 de juliol amb el tarannà que sempre 
ha caracteritzat Arenys de Mar, el d’una 
vila oberta i moderna però que preserva 
les seves tradicions per no perdre mai la 
nostra identitat. 

Així, tornarem a gaudir de concerts i es-
pectacles, de la platja ben plena la nit dels 
focs, de canalla que no es cansa de pujar a 
les atraccions de la fira, de la porta de l’es-
glésia col·lapsada de gent corejant l’him-
ne a Sant Zenon, dels gegants desfilant per la Riera, i de tantes altres estampes que ja 
formen part de l’imaginari de la Festa Major a la nostra vila.

Precisament, una de les entitats que fa anys que ens acompanya amb concerts corals 
per aquestes dates és el Cor l’Aixa, que enguany celebra el seu 25è aniversari, motiu pel 
qual ens fa especial il·lusió que protagonitzin el pregó que obrirà la Festa Major.

I permeteu-me que finalitzi aquesta salutació amb una petita curiositat: per primera 
vegada a la història d’Arenys de Mar, és una dona la que signa aquest escrit com a alcal-
dessa. És per a mi un gran honor haver tingut aquest privilegi i espero que la presència 
femenina sigui cada cop més habitual al capdavant de les institucions públiques, per-
què serà la demostració que avancem cap a una societat més justa i equitativa. En nom 
de tot el consistori, us desitjo que passeu un molt bon estiu.

Honor i Glòria a Sant Zenon!

Annabel Moreno i Nogué
Alcaldessa d’Arenys de Mar

Salutació de l’alcaldesSa
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El Cor L’Aixa va néixer a Arenys 
de Mar, l’any 1990, ens agrada 
dir que el dia de Santa Cecília, 
patrona de la música. Durant 

tot aquest temps hem tingut tres direc-
tors: Josep Maria Minguell i Rosselló, 
des dels inicis i fins al juliol del 1998; 
Jordi Lluch i Arenas, fins al setembre del 
2012, i, actualment, Pau Jorquera i Bor-
donau. El nostre nom ve de l’eina per fer 
vaixells dels mestres d’aixa, vinculats a 
les drassanes i al mar. Som un cor are-
nyenc arrelat a la vila i hem fet del Sant 
Zenon de cada any l’objectiu més impor-
tant del nostre projecte de curs, moment 
en què presentem el gruix del nostre tre-
ball, sempre en concert, a la parròquia 
de Santa Maria. La cloenda d’aquest con-
cert, tradicionalment, la fem amb l’Him-
ne a sant Zenon, que acabem cantant 
emocionats amb el públic.

La nostra activitat com a entitat va es-
tretament lligada al calendari arenyenc. 
Aquest curs, al setembre, vam participar 
en els actes d’inauguració de la restaura-
ció del retaule barroc de l’església de Santa 

Maria, convidats per la Regidoria de Cul-
tura. No hi podíem faltar. Quina joia ar-
tística que tenim, ha quedat esplendorós!

Al novembre, vam fer el concert de 
celebració dels nostres 25 anys a la par-
ròquia, amb la participació de tots els 
exdirectors i amb la companyia de molts 
excantaires, juntament amb els membres 
actuals. Aquest concert tan especial va 
acabar amb una gran festa a la Sala Po-
livalent del Calisay. Érem tota la família 
que ara som: grans, joves i petits.

cor l’AixA: 25 anys  
al voStre costAt!
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Aquest Nadal, vam portar El cant de 
la Sibil·la a la parròquia i tenim la inten-
ció de convertir-ho en una tradició, com 
ja es fa en altres indrets de Catalunya, les 
Illes Balears i el País Valencià. Sentir re-
tronar la nostra església a les fosques, al 
so d’un tabal i d’un sac de gemecs, acom-
panyant la tremenda profecia sobre la fi 
del món, cantada per una magnífica Cris-
tina Segura amb capa blanca i una espasa 
a la mà, va ser colpidor. 

Vam fer el concert de Nadal a la par-
ròquia (per agenda no va poder ser al con-
vent dels Caputxins, com fem sempre). 
Uns dies abans, havíem participat amb els 
nostres amics de la Societat Coral L’Espe-
rança en l’Encesa de Llums, convidats per 
la Regidoria de Promoció Econòmica. Va 
ser molt bonic veure, al so de la música 
i amb espelmes a les mans, com la riera 
d’Arenys es vestia de colors brillants.

Teníem el compromís de participar 
en el Poema de Nadal de Josep Maria de 
Sagarra, en una versió molt entranyable 
que preparava el nostre històric company 
de cor i estimadíssim amic Joan Pera, que 
s’havia de fer al Teatre Principal. Malau-
radament, però, ens va deixar pocs dies 
abans. En homenatge, vam fer-ne una 
versió molt emotiva a l’església de Caldes 
d’Estrac, uns dies després, un marc on 
també el teníem previst. 

Al març, vam encarregar un reportat-
ge fotogràfic del cor a l’Associació Foto-
gràfica d’Arenys de Mar, a qui ho agraïm 
un cop més, en diversos espais emble-
màtics: la plaça de la Sardana, el Pla dels 
Frares, el port, el Xifré i la parròquia de 
Santa Maria. Arenys es veia magnífic, 
aquell dia, i és que realment ho és!

Mentrestant, preparàvem el projecte 
de celebració del vint-i-cinquè aniversa-
ri més boig que se’ns va acudir: cantar a 
Roma música composta en aquella ciutat. 
Vam fer les maletes i ens vam plantar a 
cantar a la Ciutat Eterna. La pell de ga-
llina al concert de dissabte, a l’església de 
Sant’Eustachio, lluint la senyera catalana 
on diu Cor L’Aixa d’Arenys de Mar, i a la 
missa de diumenge a la basílica de Santa 
Maria la Maggiore, cantant, entre d’al-
tres, una peça amb el seu autor, Valentí 
Miserachs, organista, compositor, direc-
tor i mestre de capella titular de la capella 
liberiana de Santa Maria la Maggiore, en-
tre d’altres. Un català insigne, molt ama-
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ble i proper, una experiència de luxe i un 
goig per a nosaltres.

A la tornada, ens vam concentrar de 
ple a preparar la Festaixa del dissabte 11 
de juny, farcida d’activitats a la Placeta 
obertes als convilatans: vermut musical 
popular cantant amb The Hat Hausen 
Elàstic Band, superdivertits i amb mol-
ta energia, tallers infantils, el Conte d’El 
Pailebot, la sardinada popular i l’actua-
ció de Jaume Arnella, membre històric 
del Grup de Folk i col·laborador del cicle 
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Tradicionàrius, amb qui vam cantar les 
seves famoses Corrandes del vi amb un 
arranjament del nostre director compost 
per a l’ocasió.

I per acabar la celebració, aquest Sant 
Zenon, preparem una sorpresa per al con-
cert que pensem que us agradarà molt. 
Serà un espectacle preciós.

Estem oberts a tothom, perquè vo-
lem ser un referent musical de qualitat a 
la comarca. En certa manera, ja ho som, 
perquè molts dels nostres cantaires vé-
nen d’arreu del Maresme a compartir 
aquest objectiu. S’hi troben bé i s’iden-
tifiquen amb la feina que fem, n’estem 
molt orgullosos. Tenim clar, això sí, que 
portem el nom d’Arenys de Mar arreu 
on anem i prioritzem participar en els 
actes de la vila en què se’ns demana col-
laboració.

Ens trobem centrats en el present i il-
lusionats pel futur. Apostem clarament 
per crear un planter que asseguri la con-
tinuïtat de la tradició coral, que a Arenys 
sempre ha tingut molta vitalitat. El curs 
passat, es va estrenar Vox·Art Conjunt 
Vocal, el nostre cor jove, dirigit per Gina 
Miserachs i Alpiste. A part de presen-
tar un espectacle musical propi, Fases, 
ja ha participat en diversos actes de la 
vila: l’estiu passat, a La Pesta i a l’acte 
organitzat per la Regidoria d’Igualtat el 
Dia Internacional de les Dones, al març. 
Els cantaires oferiran el concert Compte 
enrere el dimarts 5 de juliol, al Teatre 
Principal, i han convidat el Cor Jove de 
la Unión Musical Porteña de Sagunt just 

aquests dies, amb qui cantaran i després 
compartiran els focs i ballaran a barra-
ques. Els nostres aniran cap allà el curs 
vinent.

Per a més alegria, aquest curs ha nas-
cut el cor infantil El Pailebot, dirigit per 
Aina Martínez i Terrades i per Gina Mise-
rachs i Alpiste (hi ha dos grups, separats 
per edats). Els petitons es van estrenar al 
novembre, a la celebració del Concert del 
25è Aniversari. L’11 de juny, van presen-
tar el Conte d’El Pailebot, molt bufó, amb 
música i imatges, i els grans d’El Pailebot 
es van atrevir amb un musical, El jardí 
de la bruixa, al Teatre Principal, el 4 de 
juny, amb la participació de cors d’esco-
les (gràcies al Col·legi de La Presentació 
d’Arenys de Mar i a l’Escola Sant Martí 
d’Arenys de Munt) i amb la col·laboració 
de l’Escola de Dansa Sinera. Una mera-
vella, tot plegat!

Ens mouen les ganes d’aprendre, de 
créixer, de millorar, de viure experiències 
noves. La qualitat és molt important per a 
nosaltres i dediquem molt d’esforç i mol-
ta energia a tenir cura dels detalls. Això 
no treu que també ens agradin, i molt, la 
festa i la gresca. Fa un any que celebrem 
el vint-i-cinquè aniversari perquè estem 
molt contents. Ara que vénen festes, com 
a família coral arenyenca, el Cor L’Aixa, 
el Conjunt Vocal Vox·Art i el cor infantil 
El Pailebot us desitgem una bona festa 
major i us convidem a compartir el pregó, 
que estem preparant amb molta il·lusió. 

Honor i glòria a sant Zenon!

Milós Badosa i Malagelada
Membre de la Junta, 

en nom de la família coral L’Aixa.



8

divendres 1 de juliol 
A la placeta dels Colors
Festa de carrer a l’Avinguda Pau Costa
programa:
Divendres 1 de juliol, a les 22 h, sopar de veïns amb música enllaunada.
Dissabte 2 de juliol, a les 18 h, xocolatada, inflables i jocs.  
A les 22 h, sopar de veïns amb música enllaunada.
Diumenge 3 de juliol, a les 12 h, vermut pels veïns, 
inflables i fi de festa.
Organitzat per Comissió festes Avinguda Pau Costa

8 del vespre, Sala Exposicions del C.C.Calisay
Inauguració de l’exposició de pintures:  
Temps de creació, a càrrec de Pere Planells
horaris de visita:
Divendres, de 6 a 2/4 de 9 del vespre.
Dissabtes, diumenges i festius,  
d’11 a 1 del migdia i de 6 a 2/4 de 9 del vespre.
Dimarts 5 de juliol, de 7 a 8 del vespre.
Visita guiada amb l’autor: dissabte 30 de juliol,  
a les 6 de la tarda.
durada: fins al 31 de juliol
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

8 del vespre, Sala d’Actes de la Biblioteca
Presentació de llibre:  
Un vestit blau a la maleta, de Noemí Bibolas 
A càrrec de Jordi Llavina
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

disSabte 2 de juliol 
A la Plaça Flos i Calcat
Festa al carrer d’Avall
programa: 
Dissabte, sopar popular
Diumenge, havaneres
Organitzat per Comissió de festes carrer d’Avall

5 de la tarda, nou tram cobert de la Riera
Festa de Cloenda del Procés Participatiu  
del nou tram cobert de la Riera
Celebrarem una festa oberta a tothom amb jocs  
i inflables. Vine i gaudeix!
Organitzat per Regidoria de Participació Ciutadana
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8 del vespre, Jardins del Xifré
Festival “Poesia i +”: Festa Estellés
Arenys de Mar torna a formar part del festival “Poesia i +”  
amb la Festa Estellés, un recital poeticomusical d’homenatge  
a Vicent Andrés Estellés que tindrà la participació  
dels poetes Josep Vicent Cabrera, Christelle Enguix,  
Maria Josep Escrivà, Isabel Garcia Canet, Sònia Moll Gamboa, Alexandre Navarro, 
Begonya Pozo i Jordi Valls, i l’acompanyament musical de l’acordió diatònic del músic 
Amadeu Vidal.
Organitzat per Fundació Palau i Centre Espriu

10 de la nit, Església de Santa Maria
Concert de Sant Zenon 2016
Interpretació d’obres de Victoria, Palestrina i Miserachs, entre d’altres.
Cor l’Aixa | Sforzinda, consort de flautes | Xuriach, companyia  
de dansa antiga | Pau Jorquera, direcció
preu: 12 €
Organitzat per Associació Cor l’Aixa

diumenge 3 de juliol 
10 del matí a 10 del vespre, plaça de l’Ajuntament i part baixa de la Riera
Fira d’artesania
Venda de productes artesanals, fets a mà. 
Organitzat per Associació Col·leccionisme Nou i Vell (Crisàlide)

dimecres 6 de juliol 
6 de la tarda, plaça de l’Església
Enramada de la plaça
Decorem la plaça de l’Església per festa major!
L’Associació de Pubillatge Arenyenc, conjuntament, amb les altres 
entitats que formen les Barraques de Festa Major i l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, engalanaran la plaça de l’Església en motiu de les 
festivitats de Sant Zenon.
Organitzat per Associació de Pubillatge Arenyenc i altres entitats

dijous 7 de juliol 
7 de la tarda, Teatre Principal
Reconeixements Esportius 2015-2016 i Menció Especial Bernat Coll
Acte d’homenatge a tots els esportistes arenyencs que han assolit algun èxit esportiu a nivell 
comarcal, provincial, autonòmic, estatal, europeu o mundial. Per 13è any consecutiu, es farà 
entrega de la Menció Especial Bernat Coll; un guardó que premia l’esforç desinteressat i 
l’esperit de voluntat d’aquelles persones que, dia a dia, estan aportant el seu gra de sorra pel 
bé de les entitats esportives i les seves activitats.
Organitzat per Regidoria d’Esports
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PRogRama d’Actes Sant ZenoN 2016 
divendres 8 de juliol 
7 de la tarda, Riera, davant del Xifré
Concert de Festa Major
A càrrec de l’Orquestra Montgrins
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 8 tarda, pati del C.C.Calisay
Baixada al pregó
L’inici de festa més animat amb la Banda de l’EMA i els gegants Tallaferro i Flor d’Alba!
Recorregut: del C.C.Calisay fins a la plaça de l’Ajuntament
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar

8 del vespre, plaça de l’Ajuntament
Concert de banda
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

2/4 de 9 del vespre, plaça de l’Ajuntament
Pregó de festes i brindis popular
A càrrec del Cor l’Aixa  
en la celebració dels seus 25 anys
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar  
i Cor l’Aixa

9 del vespre, plaça de l’Ajuntament
Audició curta de sardanes
A càrrec de la Cobla Montgrins
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

9 del vespre, plaça de l’Església
Botifarrada popular  
de Festa Major
Com ja és tradició, l’AEIG Flos i Calcat  
organitza la botifarrada popular  
de Festa Major a la plaça de l’Església.
preu: 4 € (botifarra,  
pa, vi/aigua)
Organitzat per AEiG Flos i Calcat  
amb la col·laboració  
de les entitats de Barraques
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10 de la nit, Església de Santa Maria
Completes en honor del nostre Sant Patró
Organitzat per Parròquia de Santa Maria  
d’Arenys de Mar

3/4 d’11 de la nit, Riera Bisbe Pol
Encesa de la traca de colors
A càrrec de Pirotècnia Tomás
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 12 de la nit, Riera, davant del Xifré
Ball popular de Festa Major
Amb l’Orquestra Montgrins
Fins les 2 de la matinada
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 12 de la nit, platja de la Picòrdia
Barraques 2016
Després de la botifarrada a la plaça, de les completes 
i de la traca, els Btks ens acompanyaran fins a la zona 
de concerts de la Platja de la Picòrdia, on gaudirem 
dels concerts de: La Litoral Freak | Lágrimas de Sangre  
| Auxili
Organitzat per Cau Flos i Calcat, Cau Sant Francesc, Patronat 
de Sant Roc, Associació Pubillatge i Regidoria de Joventut

disSabte 9 de juliol, saNt Zenon 
12 del migdia, convent dels Frares Caputxins
Del Port de Sagunt al Port d’Arenys
Concert de l’intercanvi entre el Conjunt VOX·ART  
i la Coral Juvenil de la Unión musical Porteña
Per primera vegada en els seus dos anys de vida, el Conjunt VOX·ART acull un cor forani 
i comparteix uns dies d’experiències i música. I quan millor que per Sant Zenon, la nostra 
festa, per convidar a la Coral Juvenil de la Unión musical Porteña a conviure amb nosaltres i 
ser partíceps de les nostres tradicions i fal·leres?
gratuït
Organitzat per VOX·ART

5 de la tarda, plaça de l’Església
Recollida de xumets
Deixa el xumet a la mà del teu gegant preferit!
Tota la família gegant rebrà els xumets d’aquells nens  
que vulguin fer-se grans.
Un cop deixat enrere el xumet l’infant rebrà un diploma  
acreditant-lo com a Nen Gran!
Organitzat per Associació de Geganters d’Arenys de Mar
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6 de la tarda, plaça de l’Església
Cercavila de gegants
Amb la colla convidada Gegants del Pi de Barcelona
Recorregut: pas Sota Estudi, Rial Sa Clavella,  
Riera fins l’Ajuntament, on rebran els Gegants del Pi  
de Barcelona. Cada família representarà el seu ball  
i pujaran acompanyant les autoritats fins a l’església.
Organitzat per Associació de Geganters d’Arenys de Mar

7 de la tarda, Riera, davant del Xifré
Concert de Festa Major
A càrrec de l’Orquestra Maravella
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

8 del vespre, de la plaça Mare Paula  
fins la part nova de la Riera
Cercavila musical: Cercata de nassos
A càrrec de Pep Callau
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

8 del vespre, església de Santa Maria
Ofici en honor a Sant Zenon
Organitzat per Parròquia de Santa Maria  
d’Arenys de Mar

9 del vespre, plaça de l’Església
Audició curta de sardanes
A càrrec de la Cobla Maravella
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

10 de la nit, del C.C.Calisay a l’Ajuntament
Cercavila musical: Music on cycles
A càrrec de Cia. La Dinamo
Banda que es mou i ens mou amb els ballables  
dels 70’s. Una Funky Bike Band amb so amplificat  
i en moviment. Una festa d’energia!
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

11 de la nit, platja de la Picòrdia
Focs artificials
A càrrec de Pirotècnia Tomás
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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2/4 de 12 de la nit, platja de la Picòrdia
Barraques 2016
Amb els concerts de: Salseta del Poble Sec  
| La Loca Histeria
Organitzat per Cau Flos i Calcat, Cau Sant Francesc,  
Patronat de Sant Roc, Associació Pubillatge  
i Regidoria de Joventut

2/4 de 12 de la nit, Riera, davant del Xifré
Ball popular de Festa Major
A càrrec de l’Orquestra Maravella
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

diumenge 10 de juliol 
9 del matí, instal·lacions del Club de Pesca Mar-Sport
42è Concurs Infantil i Juvenil de Pesca
gratuït amb inscripció: de 9 a 14 h al mateix Club de Pesca Mar-Sport
També es podrà fer per correu electrònic a secretaria@mar-sport.com
Organitzat per Club de Pesca Mar-Sport

10 del matí, Riera, davant del Xifré
Fira de Brocanters
Organitzat per Associació Col·leccionisme Nou i Vell (Crisàlide)

10 del matí, Club de Pesca Mar-Sport
42è Concurs infantil i juvenil de pesca amb canya
Concurs infantil i juvenil de pesca amb canya dues categories: 
“A” fins a 12 anys | “B” de 13 a 16 anys
Trofeus als tres primers i peix més gros en cada categoria. Obsequis per a tots els 
participants. Només es permetrà una canya per concursant amb un sol ham.
Val tota classe de peix, a 1 punt per gram!
Organitzat per Club de Pesca Mar-Sport

10 del matí, pati del C.C.Calisay  
i diversos indrets de la vila
9a Gimcana familiar
Gaudeix d’un matí molt agradable participant  
i fent proves de les de tota la vida.
Bases i formulari d’inscripció al web municipal. 
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar  
i Floc Centre d’Esplai

1 del migdia, Riera, davant del C.C.Calisay
Festa de l’escuma
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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5 de la tarda, baixada de Lourdes
Baixada de carretons 2016
Andròmines de tota mena i de dissenys ben  
originals tornaran a desafiar les corbes de la  
baixada de Lourdes… i al seu exigent públic!
Organitzat per Pubillatge Arenyenc i Ajuntament Arenys de Mar

7 de la tarda, església de Santa Maria
Missa de difunts
En record dels arenyencs traspassats el darrer any.
Organitzat per Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar

7 de la tarda, Riera Pare Fita, part nova coberta
Titelles: En Bernat el Pescador
A càrrec de Galiot Teatre
En un petit poble de pescadors anomenat Maror, un bon dia tenen un gran ensurt.
El seu fons marí acaba convertit en un gran abocador; els peixos disfressats amb
deixalles donaran una gran lliçó a en Bernat el pescador i al seu poble.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

8 del vespre, Riera Pare Fita, part nova coberta
Teatre familiar: Colossal
Amb Teatre Mòbil
A cavall entre els pallassos, el teatre i el circ arriba a l’escenari  
un carro carregat d’humor, de números inversemblants i de fenòmens  
extraordinaris que no us deixarà indiferents.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

9 del vespre, Riera Pare Fita, part nova coberta
Animació: Som Pirates
A càrrec de la Cia. Som Pirates
Espectacle d’animació per a tots els públics basat  
en les aventures d’un grup de nàufrags a la recerca  
d’un tresor. Amb l’ajut del públic, aquesta colla de mariners  
viuran una autèntica aventura pels set mars tot repassant  
les cançons i danses típiques dels indrets més sorprenents.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Pre-estrena en exclusiva de la pel·lícula Laia
Després d’acollir, el passat novembre, el rodatge  
del film dirigit per Lluís Danés, basat en la novel·la  
de Salvador Espriu, Arenys de Mar veurà el resultat final  
amb aquesta estrena a la que assistirà bona part de l’equip  
de la pel·lícula (més informació als cartells específics).
entrada amb invitació
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i TV3
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2/4 d’11 de la nit, Casal de Joventut Seràfica
Espectacle teatral: La Majordoma del Rector de Vallfogona
A càrrec de Ricard Ferran, Mercè Boher i Albert Estengre
Història, llegendes i mite del rector Francesc Vicent Garcia. Un personatge històricament 
menystingut i normalment satiritzat del qual se’n saben algunes veritats i sobretot moltes 
i curioses anècdotes. 
preu: 10 €
Organitzat per Cia. Teatr3 - Seràfics

11 de la nit, plaça de l’Església
Barraques 2016
En concert: Miquel del Roig  
| A4 Reggae Orchestra
Organitzat per Cau Flos i Calcat, Cau Sant Francesc, Patronat  
de Sant Roc, Associació Pubillatge i Regidoria de Joventut

dillunS 11 de juliol
7 de la tarda, de la plaça de l’Ajuntament fins al Calisay
Música itinerant
A càrrec de la Banda Forània
Convertir en Paco, el músic més innocent de la banda  
en un ruc. Aquest és el propòsit. Ho aconseguiran?  
Gags teatrals i música alegra, balcànica i circense.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

8 del vespre, del C.C.Calisay a la part nova de la Riera
Teatre itinerant de carrer: Adopted
A càrrec de la Cia. S.E. & Fadunito
5 nens que porten molts anys a l’orfanat surten al carrer  
a buscar algú que els vulgui adoptar.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

9 del vespre, Riera Pare Fita, part nova coberta
Circ-humor: LP Mix
A càrrec de la Cia. LP
Dues velles glòries volen tornar a triomfar fent de DJ  
i tunejant el vehicle. Malabars, equilibris i molt d’humor!
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

10 de la nit, Riera Pare Fita, part nova coberta
Màgia: Tea Time
A càrrec de Txema Màgic
Gaudirem d’aparicions i desaparicions que transformen  
la realitat. En Txema és el mag més jove de Barcelona  
i amb més projecció internacional.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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dimARtS 12 de juliol
10 de la nit, platja de la Picòrdia
Cine pícnic: Hotel Transilvània 2
Torna el cinema a la platja d’Arenys. Prepara la carmanyola  
i vine amb nosaltres a gaudir del cinema!
Organitzat per Plataforma per la Llengua

dijous 14 de juliol
10 del matí, 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
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 Regidoria de Cultura i Ateneu Arenyenc

divendres 15 de juliol
9 del vespre, pati del Xifré
25è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
Jornada inaugural amb els concerts de:
Nòmada Trio (21 h)
Arrigo Tomasi Trio & Laia Porta (22 h)
Divinas (23 h)
Big Band d’Arenys (24 h)
preu: 8 € anticipada i 10 € a taquilla (preu pels 4 concerts d’aquest dia)
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i AFA

disSabte 16 de juliol
9 del matí, CE Fondo de les Creus
Torneig 24 Hores de Bàsquet
inscripcions: fins al 8 de juliol a les oficines del club  
o a arenysbasquet@hotmail.com
durada: també diumenge 17 de juliol
preu: 170 € més 30 € de dipòsit
Organitzat per Arenys Bàsquet i Regidoria d’Esports
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5 de la tarda, Espai Jove del C.C.Calisay
Torneig de Ping-pong
Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut

6 de la tarda, Port d’Arenys
Festa Mare de Déu del Carme
Processó de barques a les 18 h
Missa a les 19 h
A continuació, sardinada i ball popular
Organitzat per Branca de Dones Anna Sáez,  
Confraria de Pescadors Sant Elm i Club de Pesca Mar-Sport.  
Col·labora Ajuntament d’Arenys de Mar

9 del vespre, plaça de l’Església
Mostra de dansa
Organitzat per Escola de Dansa Sinera  
i Ajuntament d’Arenys de Mar

10 de la nit, Port d’Arenys
Teatre: INDIANS, la “dissipació” del nou món
Un capítol més de les anades i vingudes dels arenyencs del segle XIX  
cap a Amèrica, amb la voluntat de fer fortuna.  
Enguany els protagonistes són una família d’indians que,  
quan la filla va ser en edat de casar-se, i considerant que Cuba  
era de moral dissipada, varen tornar a Arenys.
preu: 5 €
Organitzat per Seràfics

10 de la nit, instal·lacions del Club de Pesca Mar-Sport
Havaneres amb el Grup Montjuïc
Amb motiu de la Festa de la Mare de Déu del Carme
Hi haurà rom cremat per a tots els assistents
Activitat oberta a tothom i gratuïta
Organitzat per Club de Pesca Mar-Sport

diumenge 17 de juliol
9 del matí, platja de la Picòrdia
Regata de lliga catalana de llaguts
Participen clubs de tota Catalunya.  
20 embarcacions. 600 vogadors. 
La competició finalitzarà a la una del migdia.  
Finals d’11 a 13 h
Organitzat per Club de Rem Arenys  
i Ajuntament d’Arenys de Mar
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10 del matí, Ateneu Arenyenc
Billar Sant Zenon 2016
Torneig Llampec
gratuït
Organitzat per Ateneu Arenyenc

2/4 d’11 del matí, Ateneu Arenyenc
Escacs Sant Zenon 2016
Torneig social per a totes les edats amb obsequis  
per a tots els participants.
Inscripcions prèvies gratuïtes: a la secretaria de l’Ateneu  
fins al mateix dia.
Organitzat per Ateneu Arenyenc

2/4 d’1 del migdia, Ateneu Arenyenc
Lliurament de premis dels tornejos socials de billar i escacs
En acabar s’oferirà un refrigeri per a tots els participants i assistents
Organitzat per Ateneu Arenyenc

6 de la tarda, part nova coberta de la Riera
Tardes Infantils: Circuit d’inflables
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

7 de la tarda, Teatre Principal
Nit d’Aposta: concert espectacle  
d’òpera, sarsuela i napolitanes
Rosa Maria Campasol, Mezzosoprano
Vicenç Herrero, Baríton
Dolors Gil, Piano
Joan Vallcorba, Teclat
José Antonio Cabo, Violoncel
Miquel Gonzàlez, Contrabaix
Amb la participació de la Companyia Aposta d’Òpera
Direcció de Rosa Maria Campasol

Organitzat per Ass. escola de Música, Companyia Aposta d’Òpera i Regidoria de Cultura
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dimARtS 19 de juliol
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 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

dijous 21 de juliol
9 del matí, sortida amb autocar davant del C.C.Calisay
Visita a les exposicions de Ramon Llull a Barcelona
Es visitaran les exposicions vigents al Centre de Cultura  
Contemporània de Barcelona i a la Capella de Santa Àgata.
preu: 25 €
Organitzat per Secció Cultural de l’Ateneu Arenyenc

2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Hora del conte i taller per a infants:  
Contes grans com formigues
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 Marinada
Organitzat per Regidoria de Cultura i Ateneu Arenyenc

divendres 22 de juliol
Festa al carrer de la Torre
Durada fins al 24 de juliol
Organitzat per Comissió de festes C. de la Torre

El Casalet (Riera del Bisbe Pol, 71-73)
Inscripcions de Macipets!
Consulteu els requisits al web www.macips.cat
També els dies 23 i 24 de juliol, de 18 a 20 h
preu: 5 €
Organitzat per Patronat de Sant Roc
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2/4 de 7 de la tarda, Teatre dels Seràfics
Espectacle de Dansa
A càrrec de les escoles mexicanes que enguany prenen part al Curs Internacional d’Estiu 
a l’Escola de Ballet d’Arenys.
entrada lliure: cal reservar les invitacions a la mateixa escola.
Organitzat per Escola de Ballet d’Arenys i Associació d’Amics de la Dansa

8 del vespre, Mercat municipal
Wine & Tapes
Seguim amb la sèrie de cites gastronòmiques que es fan  
al Mercat. Aquest cop us proposem degustar tot un seguit  
de tapes acompanyades d’una gran varietat de vins. 
preu copes a partir d’1 €. tapes a partir de 2 €.
Organitzat per Regidoria de Promoció Econòmica

2/4 d’11 de la nit, Pati del Xifré
Big Dani Pérez & Big Mamma & Lluís Coloma
25è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
preu: 8 € anticipada al web del festival i 10 € a taquilla
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

disSabte 23 de juliol
11 del matí, església de Santa Maria
Dream Market Summer Edition 
Design & Music Festival
Esdeveniment creatiu i d’autor amb una gran oferta de moda,  
complements, joieria, productes handmade, decoració  
i il·lustració, a més d’una selecta oferta gastronòmica,  
tallers infantils i molta música en directe. No t’ho perdis!
També diumenge 24 de juliol fins a les 22 h
Organitzat per AEDAI

diumenge 24 de juliol
11 del matí, rotonda d’accés al port  
(davant antic restaurant Pòsit)
Ruta guiada: El Port d’Arenys, tradició i futur
Un viatge del passat al present per conèixer la història  
i els canvis soferts del port arenyenc i el seu entorn.  
Des de les drassanes a l’edifici Mont Calvari, passant  
per la subhasta del peix, el nostre port és tot un món  
per descobrir.
gratuït 
inscripció prèvia a: turisme@arenysdemar.cat o bé per telèfon al 93 795 70 39
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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6 de la tarda, part nova de la Riera
Tardes Infantils: jocs gegants
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

 

dimARtS 26 de juliol
10 de la nit, Platja de la Picòrdia
Cine pícnic: Els Minions
Acabem el cicle amb la història d’aquests  
divertits personatges de color groc.
Organitzat per Plataforma per la Llengua

dijous 28 de juliol
2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Hora del conte i taller per a infants: Les bruixes de xocolata
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 29 de juliol
Festa al carrer de la Font
programa:
Divendres, a les 21 h, sopar de germanor.
Dissabte, a les 17.30 h, jocs infantils. A les 21 h, sopar de convidats.
Organitzat per comissió de festes del carrer de la Font

2/4 d’11 de la nit, Pati del Xifré
Saphie Wells & The Swing Cats
25è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
preu: 8 € anticipada al web del festival  
i 10 € a taquilla
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

disSabte 30 de juliol
Festa al carrer Comes d’en Sala
Organitzat per Comissió de festes C. Comes d’en Sala
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Festa al carrer Escolàpies
També el 31 de juliol
Organizat per Comissió de festes del carrer Escolàpies

9 del matí, platja de la Picòrdia
Torneig Vòlei Platja Xics
Torneig popular per fomentar el vòlei platja entre els més menuts. Podran participar nens/es 
d’entre 10 i 16 anys.
preu: 8 €  
inscripcions: al Facebook del Club Vòlei Platja Arenys: www.facebook.com/voleiplatjaarenys
Organitzat per Club Volei Platja

7 de la tarda, Sala d’Actes de la Biblioteca
Charrada Occitana
A càrrec de Miquèl Maresma i Xavièr Majó,  
juntament amb altres membres de l’IEO de Carcassona i del CAOC
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura - Cercle Occità dels dos Arenys

diumenge 31 de juliol
9 del matí, platja de la Picòrdia
Torneig Vòlei Platja 4X4
Torneig popular per fomentar el vòlei platja en aquelles persones  
que s’estan iniciant en aquest esport o que fa poc temps  
que el practiquen. Torneig a nivell amateur i amb una única  
categoria (open). L’edat mínima per participar és de 16 anys.
preu: 12 €  
inscripcions: al Facebook del Club Vòlei Platja Arenys: www.facebook.com/voleiplatjaarenys
Organitzat per Club Vòlei Platja

6 de la tarda, part nova de la Riera
Tardes Infantils: tallers
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

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

Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Dipòsit Legal: B-15966-2013
Maquetació i impressió: Edicions MIC
Fotos: Ajuntament Arenys de Mar i Xavi Salbanyà
Portada i grafisme: Txeni Gil

Les activitats d’aquest programa poden patir varia-
cions d’última hora. Per a més informació i dades 
actualitzades, consulteu l’agenda del web munici-
pal a www.arenysdemar.cat o consulteu l’APP per 
a dispositius mòbils “Arenys de Mar, Fires i Festes” 
(descarregable a Apple Store i Google Play).
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ELS EQUIPS
Els equips han d’estar formats per un mí-
nim de 4 persones i un màxim de 6 sen-
se límit d’edat. Fins a 13 anys cal anar 
acompanyat d’un adult, i de 14 a 17 s’ha 
de portar una autorització del pare o 
mare que, si ho voleu, podeu descarre-
gar-vos-la al web municipal.

Cada equip ha de tenir un nom de grup, i 
portar un distintiu o indumentària origi-
nal que es presentarà a l’inici de la gimca-
na a la taula central de l’organització.

INSCRIPCIONS
La inscripció a la gimcana és gratuïta.

Les inscripcions estan obertes fins al 8 de 
juliol i cal emplenar i enviar el formu-
lari que trobareu al web municipal.

FUNCIONAMENT
La gimcana es farà el diumenge 10 de ju-
liol de 2016, 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 en-
tendrà 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 apujar la puntuació i que es podran fer 
tantes vegades com es vulgui.

Cada equip haurà de portar un reproduc-
tor 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.Cali-
say.

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 deci-
dirà 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’hagi inscrit abans.

Aquesta és una activitat organitzada per 
la Regidoria de Festes de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar i el FLOC.

Bases de la  
gimcanA FAMiliar 
2016
9a Gimcana per a famílies i colles d’amics
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Amb motiu del 80è aniversari de l’inici de la Guerra 
Civil (1936-1939) estem preparant, amb material 
inèdit, una exposició des del punt de vista arenyenc. 
És per aquest motiu que si conserveu a casa algun 
objecte, per senzill, normal o quotidià que sigui, que 
tingui alguna relació amb aquest episodi bèl·lic, podeu 
col·laborar fent-ne cessió. 
Podeu contactar amb el Grup Búnquers Arenys a través del 
correu electrònic gbunquersarenys@gmail.com o en un missatge 
privat pel mateix Facebook, o amb el Museu d’Arenys de Mar.
Moltes gràcies a tothom per la vostra col·laboració.

Els dies 8 i 9 de juliol... menjar sobre rodes!
Vine a tastar les especialitats dels diferents Food Trucks 
que s’instal·laran a la part nova coberta de la Riera. 
Gaudeix de la Festa Major sopant a la fresca!

Vesteix la samarreta més 
refrescant d’aquest estiu!

A partir del 4 de juliol, 
aconsegueix la samarreta de 
Sant Zenon al C.C.Calisay.
Preu únic: 5 euros
Unitats limitades, no et quedis 
sense la teva!
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