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Benvolguts convilatans,

Un any més, us fem a mans el programa 
que recull les activitats que realitzarem 
durant tot el mes d’agost a la nostra vila.  
Un estiu farcit de propostes que demostren, 
de nou, el gran teixit social i cultural que 
distingeix Arenys de Mar i que tindrà el 
seu esclat els pròxims 14, 15 i 16 d’agost, 
moment de renovar el Vot de Vila a Sant Roc.

I és que el mes de les vacances per 
excel·lència és per a molts arenyencs el 
de més feina de l’any, gràcies a la seva 
implicació en esdeveniments que ja 
són part inequívoca de les nostres festes 
populars: la cercavila nocturna de gegants, 
l’arribada de la Pesta a Santa Maria 
d’Arenys i la diada de Sant Roc amb els 
macips. Tres cites imprescindibles de cada 
estiu que han esdevingut un referent a la 
comarca.

De la mateixa manera que no us podeu 
perdre els actes de Sant Roc, us convidem 
també a participar en els diferent cicles 
estivals. És el cas dels Dijous Sardanes, o 
dels Diumenges Infantils, perquè els menuts 
de la casa s’ho passin d’allò més bé. O del 
festival de Música a la Gruta, amb propostes 
musicals de qualitat i en petit format a la 
gruta del Parc de Lurdes. Com també el 
Festival de Jazz, que enguany celebra la 
26a edició, i les diferents propostes que ens 
arriben de la mà de la Biblioplatja. 

Com veieu, l’estiu és sinònim de molta 
activitat a Arenys de Mar. Esperem que en 
gaudiu plenament.

“...complirem tots la promesa,

Vós, porteu-nos cap al cel!”

Annabel Moreno Nogué

Alcaldessa d’Arenys de Mar

Salutació
de l’alcaldessa
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Dimarts 1 d’agost

1/4 de 7 de la tarda,
Espai Jove del C.C.Calisay
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 
entonant-les bé, hi pot participar!
Organitzat per Patronat de Sant Roc amb la 
col·laboració dels Frares Caputxins

Dimecres 2 d’agost
8 del vespre,
Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Passejada i contes a la 
Golondrina: “La nit als ulls”
Arenys de Contes.
14è Festival de Contes per a Adults. 
Narradora, Sherezade Bardají
Preu: 10 €. 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)
“La nit als ulls” Arenys de Contes. 
14è Festival de Contes per a Adults
Narradora, Sherezade Bardají
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

AGENDA D’ACTIVITATS
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Dijous 3 d’agost
2/4 de 7 de la tarda,
Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Hora del Conte i Taller
per a Infants
“Fantaaasma! Què li passa al petit 
fantasma?”
Narradora, Mercè Rubí
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

2/4 de 8 de la tarda,
plaça de l’Església
Dijous sardanes
Concurs de colles improvisades
A càrrec de la Cobla Iluro
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i 
secció sardanista Ateneu Arenyenc

Divendres 4 d’agost
Carrer de la Perera
Festa al carrer de la Perera
Durada fins al 6 d’agost

2/4 de 7 de la tarda,
Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Demostració de cuina: “Cuina d’estiu”
A càrrec de Teresa Bisbal
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

2/4 de 8 de la tarda,
sala d’exposicions del C.C.Calisay
Inauguració de l’exposició: “Elvira 
Elias. Realitat i somnis.”
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
Durada fins al 27 d’agost
Organitzat per Regidoria de Cultura
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2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
La Locomotora Negra
26è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
Una de les formacions més antigues en 
el món del Jazz a casa nostra. Va debutar 
l’any 1971 en format de quintet. Amb el 
temps la formació s’ha anat ampliant 
fins a arribar al nombre actual de 17 
components.
Preu: 10€ anticipada al web del Festival i 
12€ a taquilla
www.jazzarenys.cat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Dissabte 5 d’agost
Carrer Comes d’en Sala (Portimar)
Festa al carrer Comes d’en Sala
Organitzat per Comissió de festes carrer Comes d’en 
Sala

10 de la nit, Gruta del Parc de Lurdes
Quartet vocal amb el “Quartet Nun” 
10è Festival de Música a la Gruta
Intèrprets:
Elionor Martínez Lara, soprano. Irene 
Recolons Fonts, contralt. Joel Signes Solà, 
tenor. Xavier Casademont Cases, baix
Preu: 2€
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i EMA

Diumenge 6 d’agost 
10 del matí, 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.
Per a participar-hi com a expositor 
contacteu a matildeverdaguer@gmail.com
Durada: Tot el dia
Organitzat per Associació Col·leccionisme Nou i Vell 
(Crisàlide)
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6 de la tarda,
Riera, zona nova coberta
Farcell de jocs tradicionals
A càrrec de Jaume Andreu “Fefe”
Organitzat per Regidoria de Festes

2/4 de 8 de la tarda,
Riera, zona nova coberta
Actuació musical: “Festa a la 
plaça” Amb l’actuació de Jaume 
Andreu “Fefe”
Organitzat per Regidoria de Festes

8 del vespre, Castell de Can Jalpí
Concert de Maria del Mar Bonet
Festival de Música Mediterrània
Preu: 12€
Venda a l’OAV de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt de dl a dv, de 2/4 de 
9 a 2/4 de 3 de la tarda i dt i dj
de 5 a 7 de la tarda, i a la llibreria
El Set-ciències d’Arenys de Mar
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i 
d’Arenys de Munt

8 del vespre, Biblioplatja (platja de la 
Picòrdia)
Concert d’Ananda i Ramon 
Covers acústics
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

Dimarts 8 d’agost
8 del vespre, Biblioplatja
(platja de la Picòrdia)
Taller d’Expressió Corporal
A càrrec de Marta Mora.
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura
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Dimecres 9 d’agost
8 del vespre, Biblioplatja
(platja de la Picòrdia)
Passejada i contes a la Golondrina: “Fes-li 
el salt amb Roald Dahl”
Arenys de Contes. 14è Festival
de Contes per a Adults.
Narradora, Mònica Torra
Preu: 10 €. 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)
“Fes-li el salt amb Roald Dahl”
Arenys de Contes. 14è Festival
de Contes per a Adults
Narradora, Mònica Torra
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

Dijous 10 d’agost

2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
(platja de la Picòrdia)
Hora del Conte i Taller per a Infants: 
“Contes a la cassola”
Narradora, Patricia McGill.
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

2/4 de 8 de la tarda, plaça de l’Església.
Dijous sardanes
A càrrec de la Cobla Premià
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i secció 
sardanista Ateneu Arenyenc

Divendres 11 d’agost

2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
(platja de la Picòrdia)
Fem volar estels 
Taller i volada d’estels en record de Quico Bertran
Places limitades - Inscripcions a la Biblioteca i 
a la Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura
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2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
Txell Sust & August Tharrats Trio
26è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
El seu característic estil Blues-Swing 
ha estat un referent de l’escena del 
jazz a casa nostra. Després de 14 
anys, ens presenten el nou disc Jazz 
Nature. 
Preu: 10€ anticipada al web del 
Festival i 12€ a taquilla
www.arenysdemar.cat

Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 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 extesos 
arreu de les cocteleries, que ara 
arriba amb un gust molt de Sant 
Roc: el gintònic d’alfàbrega, la 
beguda més refrescant del mes 
d’agost!
Preu: 3 € la consumició

Organitzat per Patronat de Sant Roc amb la 
col·laboració de diferents bars

Dissabte 12 d’agost

2/4 de 6 de la tarda,
Camp de Futbol Bernat Coll
Torneig Juvenil Vila d’Arenys
Primer partit entre els equips 
juvenils de Divisió d’Honor
• 17.30h RCD Espanyol - UE Sant 
Andreu
• 19.30h CF Girona - UE Cornellà
Organitzat per Club Futbol Arenys i Regidoria 
d’Esports
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6 de la tarda,
part nova coberta de la Riera
Inflables
A càrrec de Mobilparc
Fins a les 9 del vespre
Organitzat per Regidoria de Festes

7 de la tarda,
part nova coberta de la Riera
Concurs de crits
Organitzat per Regidoria de Festes

2/4 de 9 del vespre,
Atri del Convent dels Caputxins
Presentació del llibre Sant Roc, vot abans 
de vila
Una aproximació històrica a la festa major 
d’Arenys de Mar
Editat pel Patronat de Sant Roc, aquest llibre 
fa un repàs de la història del vot de vila des 
del segle XVI fins al 1964 i planteja un canvi 
significatiu de com hem entès la festa de 
Sant Roc fins avui, sobretot pel que fa als seus 
orígens que van lligats als orígens d’Arenys 
com a municipi independent.
Organitzat per Patronat de Sant Roc

10 de la nit,
Gruta del parc de Lurdes
Música tranquil·la per escoltar i sentir 
amb Oyuna Baturova Grup
10è Festival de Música a la Gruta
Intèrprets: Oyuna Baturova - veu, Xavier Riera
i Josep Noguera, instruments tradicionals
Preu: 2€
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i EMA

Diumenge 13 d’agost

9 del matí,
part nova coberta de la Riera 
34a Pedalejada Ubica
En acabar hi haurà beguda refrescant, polos 
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de la Jijonenca, sorteig de premis i la també 
tradicional ruixada.
Activitat gratuïta i oberta a tothom
Organitzat per UBICA

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.
Per a participar-hi com a expositor 
contacteu a
matildeverdaguer@gmail.com
Fins a les 15h
Organitzat per Associació Col·leccionisme Nou i Vell 
(Crisàlide)

2/4 de 6 de la tarda,
Camp de Futbol Bernat Coll
Torneig Juvenil Vila d’Arenys
Partits del 3r i 4t lloc i Final
Amb la participació dels equips de Divisió 
d’Honor com el RCD Espanyol, UE Sant 
Andreu, UE Cornellà i el vigent campió de 
l’edició anterior CF Girona.
• 17.30h Partit pel 3r i 4t lloc
• 19.30h final
Organitzat per Club de Futbol Arenys de Mar

2/4 de 8 de la tarda,
part nova coberta de la Riera
Animació infantil: “Folkids”
A càrrec del grup Pep López i Sopars de Duro
Organitzat per Regidoria de Festes

9 del vespre,
escales de la Pau del Port
Música del Mar
Amb els grups d’havaneres La Garota 
d’Empordà i Cavall Bernat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i El Moll
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Dilluns 14 d’agost 6 de la tarda, plaça de l’Església

Concurs de talents
Adreçat als joves del municipi que vulguin 
compartir les seves habilitats musicals
Inscripció prèvia a l’Espai Jove del Calisay 
fins al 29 de juliol
Organitzat per Regidoria de Joventut

3/4 de 12 de la nit, plaça de l’Església

Festa Jove Sant Roc 2017
Després de la Nocturna ballem plegats per 
les festes de Sant Roc!
Organitzat per Regidoria de Joventut

10 de la nit, Mercat municipal
La Nocturna

Viu la cercavila més esbojarrada!
Es fa de nit, s’apaguen els fanals i

s’encenen els focus. Els gegants apareixen
i comencen a ballar al so de les xarangues.

Ha començat La Nocturna! Com sempre,
recorregut imprevisible i sorpreses assegurades

a cada cantonada en la 21a edició
de la cercavila més boja...

Organitzat per Associació
de Geganters i Ajuntament

d’Arenys de Mar
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Dimarts 15 d’agost

10 del matí, Ateneu Arenyenc

Torneig de billar a tres bandes
Organitzat per Ateneu Arenyenc

2/4 d’11 del matí, Ateneu Arenyenc

Simultània d’escacs
Amb la participació del mestre internacio-
nal d’escacs Joan Fluvià Poyatos
Gratuït. Inscripcions obertes a l’Ateneu fins al 
mateix dia
Organitzat per Ateneu Arenyenc

1/4 de 9 del vespre, plaça de l’Església

La Pesta arriba
a Santa Maria d’Arenys

El dia 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.

Cada persona podrà seguir el recorregut
que vulgui i visitar les diferents escenes on, uns 200 
arenyencs i arenyenques, descriuran com va viure

la població l’arribada de la pesta i què
van fer per sortir-se’n. Per a més informació:

www.lapestaarenys.cat

Organitzat per APCAM
i Ajuntament d’Arenys de Mar



Dimarts 15 d’agost

11 de la nit, plaça de l’Església

Escena final de La Pesta
Organitzat per APCAM i Ajuntament d’Arenys 
de Mar

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

Concert cloenda de La Pesta
Amb Black Birds + D.J.
Fins a les 2 de la matinada
Organitzat per APCAM

San Roc’17 • Arenys de Mar



Dimecres 16 d’agost, Sant Roc
Casa d’Espiritualitat Les Escolàpies

Exercicis Espirituals
A càrrec de Fidel Oñoro (biblista)
Preu: 325 euros
Organitzat per Escolàpies Arenys

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

15
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Dimecres 16 d’agost, Sant Roc

6 de la tarda, plaça de l’Església

Cercavila de gegants
Acompanyament de les autoritats a l’Ofici
Recorregut: passeig Sota Estudi,
rial Sa Clavella, Riera, Ajuntament,
Riera i plaça de l’Església
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
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Dimecres 16 d’agost, Sant Roc
8 del vespre, part nova coberta de la Riera

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 l’edifici Xifré

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

9 del vespre, del Calisay a la plaça de la Mina

Escalada gegant
Acomiadem els gegants!
Els gegants pujaran per les escales de la 
Mina abans d’anar a dormir fins l’any que ve!
Organitzat per Associació de Geganters 
d’Arenys de Mar

10 de la nit, plaça de l’Església

Conte especial 60è aniversari 
de la Biblioteca: “60 anys de 
memòria”
Narradors, Roger Pou i Mercè Boher
Arenys de Contes. 14è Festival de Contes per 
a Adults.
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura
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Dijous 17 d’agost

2/4 de 7 de la tarda,
Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Hora del Conte i Taller per a 
Infants: “Contes florits”
Narradora, Susagna Navó
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

Divendres 18 d’agost

2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
Jazzcare All Stars
26è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
En ocasió del 70è aniversari del 
naixement de Louis Armstrong 
All Stars, reviurem en concert 
la música del gran Satchmo, 
reinterpretant el repertori del seu 
conjunt amb l’ànim de transmetre 
en directe el seu esperit més 
autèntic.
Preu: 10€ anticipada al web del 
Festival i 12€ a taquilla
www.jazzarenys.cat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Dissabte 19 d’agost

Rial Sa Clavella
Festa del Rial Sa Clavella
Organitzat per Comissió de festes Rial Sa 
Clavella

Carrer Escolàpies
Festa al carrer Escolàpies
També el dia 20 d’agost
Organitzat per Comissió de festes carrer 
Escolàpies
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10 de la nit,
Gruta del parc de Lurdes
Passejant entre els clàssics amb 
el Trio Kafka
10è Festival de Música a la Gruta
Intèrprets:
Mireia Puigmal - violí
Stanislav Stepanek - violí
Carles Raich - piano
Preu: 2€
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar 
i EMA

Diumenge 20 d’agost

10 del matí,
Riera, de la plaça Mare Paula en 
avall
Fira de l’Euro
Venda de tot tipus d’articles a 1€!!!
Per participar truqueu al 
637.218.632 (Matilde)
Organitzat per Associació Col·leccionisme 
Nou i Vell (Crisàlide)

11 del matí, Plaça Salvador Espriu
(porta del cementiri)
Ruta guiada “Cementiri de 
Sinera”
Descobrirem per què se’l defineix 
com a lloc emblemàtic de les arts 
catalanes.
En aquest espai gaudirem tant de 
la literatura, amb el llegat literari de
Salvador Espriu, com de l’escultura 
d’autors importants com 
Vallmitjama, Llimona, Sagnier, 
Martinell o Marès.
Durada aproximada de dues hores
Gratuïta. Inscripció prèvia a 
l’Oficina de Turisme: 937957039 o a
turisme@arenysdemar.cat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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Dimarts 22 d’agost

2/4 de 7 de la tarda,
Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Itinerari mediambiental pel litoral arenyenc
A càrrec d’Enric Badosa
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

Dijous 24 d’agost

2/4 de 7 de la tarda,
Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Hora del Conte i Taller per a Infants: “Plim, 
plam, plum, ploma”
Narradora, Mercè Rubí
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

2/4 de 8 de la tarda,
plaça de l’Església
Dijous sardanes
A càrrec de la Cobla Marinada
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i secció 
sardanista Ateneu Arenyenc

Dissabte 26 d’agost
Carrer Sant Ramon
Festa al carrer Sant Ramon
Organitzat per Comissió de festes carrer Sant Ramon

Carrer Sant Joan
Festa al carrer Sant Joan
També el dia 27 d’agost
Organitzat per Comissió de festes carrer Sant Joan

9 del matí,
platja de la Picòrdia
Torneig Vòlei Platja Mònica Sobrino
El torneig serà de dos dies i l’horari serà de 9 a 20h.
Per a majors de 16 anys
Inscripcions via internet:
https://facebook.com/monica.sobrino.37?fref=ts
Preu: 10€ per equip
Organitzat per Club Vòlei Platja Arenys i Regidoria d’Esports
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10 de la nit,
Gruta del Parc de Lurdes
Òpera a la fresca: “Dones d’ahir, 
dones d’avui” 
10è Festival de Música a la Gruta
Intèrprets: Rosa Maria Campasol, 
mezzosoprano, José António Cabo, 
violoncel, Dolors Gil, teclat, Joan 
Vallcorba, teclat, Miquel Gonzàlez, 
contrabaix
Preu: 2€
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i EMA

Diumenge 27 d’agost

8 del vespre,
Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Concert en directe a càrrec de 
Nòmada Trio, Jazz & Soul
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

Dimarts 29 d’agost

7 de la tarda, Plaça Salvador Espriu
(porta del Cementiri)
Itinerari literari
A càrrec de Ramon Verdaguer
Inscripcions prèvies a la Biblioteca i a la 
Biblioplatja
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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