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A quest estiu, la calor ha arribat de cop, 
sense avisar, i es deixa sentir de va-
lent. En dies com aquests,  una de les 

millors opcions que tenim a la vila és apro-
par-nos fins a les platges i gaudir de la fres-
cor que ens proporciona el mar. 

És per això que des de l’Ajuntament tenim 
molta cura d’aquest espai natural i dels ser-
veis relacionats, amb l’objectiu de millorar 
cada any. Passeres, dutxes, servei de vigilàn-
cia i socorrisme, policia de platges, endre-
çament dels aparcaments, recuperació de 
la vegetació autòctona o la creació de zones 
d’ombra i de zones de pícnic, les quals hem 
ampliat perquè se’ns havien quedat petites, 
en són alguns exemples.

A mans teniu el programa d’actes de juliol 
en què, un any més, destaca la programa-
ció de la Festa Major de Sant Zenon. Bona 
part de les propostes es fan en horari de 

vespre o de nit, precisament per defugir la 
calor i fer que tots puguem gaudir de l’es-
pai públic amb bona companyia i amb bons 
espectacles i concerts. Feu-hi una ullada i 
no oblideu portar sempre a sobre el progra-
ma de mà, o descarregar-vos l’aplicació de 
mòbil Arenys de Mar, Fires i Festes, per tal 
que pugueu estar sempre al cas d’aquelles 
propostes que més s’adapten als vostres 
gustos.

Gaudiu molt d’aquests dies i no marxeu gai-
re lluny perquè, com ja sabeu, després de 
Sant Zenon ens arribaran les festes de Sant 
Roc. I és que està demostrat que a Arenys de 
Mar, els estius són més intensos que enlloc!

Que passeu una molt bona Festa Major!

Annabel Moreno i Nogué
Alcaldessa d’Arenys de Mar

Salutació de l’alcaldessa
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ELS ORÍGENS

El 1992 va ser l’any de l’esport per ex-
cel·lència a Catalunya. Els Jocs Olím-
pics de Barcelona, i les primeres olim-
píades en què el voleibol va esdevenir 
esport olímpic, van donar el tret de 
sortida perquè es comencessin a crear 
molts clubs d’aquest esport. I un d’ells 
va ser el Club Voleibol Arenys.

La idea va sorgir de la mà de dos pro-
fessors d’educació física de l’Escola 
Joan Maragall, en José Romero i en 
Basilio. Tots dos van posar fil a l’agulla 
i seguits per aficionats com la Salud 
Fernández, en Toni González i altres 
entusiastes del vòlei, van obrir el camí 
cap la instauració del voleibol a Arenys 
de Mar amb un grup de jugadores que 
practicaven a l’escola i que volien ju-
gar contra equips més forts i federats. 
Va ser així com va néixer el Club Volei-
bol Arenys.

Club Voleibol Arenys, 
25 anys donant joc

6 DE MARÇ DE 1992: LA FUNDACIÓ 

L’elecció del nom va ser fàcil, ja que va 
ser el primer club de voleibol de la vila i 
tothom volia representar Arenys de Mar 
amb il·lusió.

Els primers partits es van començar a 
jugar al pati de l’Escola Joan Maragall i, 
més tard, es va aconseguir un acord 
amb l’Ajuntament per poder entrenar i 
jugar a les instal·lacions del Complex 
Esportiu.

Les primeres competicions van ser 
amb el Consell Comarcal del Maresme, 
però l’any següent ja es va disputar la 
primera lliga de voleibol federat sota el 
paraigua de la Federació Catalana de 
Voleibol.

Les primeres jugadores del CV Arenys, l’any 1992.

El CV Arenys organitzava cada estiu un dels tornejos 
de 4x4 amb més participació de la comarca. Imatge 
de l’any 2004.



5

Durant tota la seva trajectòria el club ha 
canviat de nom algunes vegades, d’equi-
pament oficial, de juntes directives… 
però el que no ha canviat són les ganes 
de continuar jugant i formar jugadors i 
jugadores perquè aquests puguin assolir 
amb el club tots els objectius possibles.

LA CONSOLIDACIÓ 

En el transcurs d’aquests 25 anys d’his-
tòria, han estat molts els èxits aconse-
guits per tots els equips, però la conso-
lidació va arribar amb la permanència 
del primer equip durant molts anys a la 

Tots els integrants del club a l’inici de la temporada 2016-2017.

Les jugadores del CV Arenys van demostrar un gran nivell de joc des dels seus inicis. Ja en la tempora-
da 1995-1996, tan sols 3 anys després del naixement del club, el júnior femení guanyava el campionat de 
Catalunya.
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Jugadores del juvenil femení del 2003. Algunes d’elles encara juguen al sènior femení que enguany ha pujat a 
1a Nacional de la RFEVB.

lliga 1a catalana. Tot un èxit, amb juga-
dores formades majoritàriament en la 
base del club. La clau d’aquesta entitat 
esportiva és la formació de jugadors des 
de ben petits, ja que així assoleixen mi-
llor i més ràpid el nivell de joc desitjat.

Actualment el club disposa de 160 juga-
dors i 12 equips. Tres infantils femenins, 
1 infantil masculí, un cadet femení, dos 
juvenils femení, un juvenil masculí, un 
sènior masculí i un sènior femení, dos 

equips de veterans mixtes (2016/2017). 
Va variant any a any, ja que altres tem-
porades comptem amb dos cadets fe-
menins, dos sènior femenins, dos sènior 
masculí. El nostre objectiu és que cap 
nen que vulgui fer al vòlei es quedi sen-
se jugar. Mentre que en les categories 
inferiors volem que aprenguin a jugar a 

En els darrers anys, el CV Arenys ha apostat per la 
formació dels equips de base. En la imatge, jugadors 
de l’aleví masculí.
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Toni González 
va ser un dels 
primers entre-
nadors del club. 
Va arribar-hi la 
temporada 1994-
1995 com a entre-
nador del primer 
equip masculí del 
club en categoria 
cadet. El mateix 
equip que anys 
després pujaria 
a 1a divisió. La 
foto és del 2008 
durant l’escalfa-
ment del sènior 
masculí.

Sopar de germanor del club al final de la temporada 1997-1998.

vòlei, tàcticament i tècnicament, sense 
donar-li importància als resultats, en 
els equips superiors ja apostem més pel 
rendiment esportiu. També estem entre-
nant, a nivell extraescolar, infants de les 
escoles Joan Margall i La Presentació 
d’Arenys de Mar i del Pi Gros de Sant 
Cebrià.

En aquests últims anys s’han aconseguit 
jugar moltes fases finals en diferents 

El sènior femení ha acabat la temporada 2016-2017 fent història 
guanyant la Lliga, les fases d’ascens i l’ascens a Nacional.

categories. A més, la celebració del 25è 
aniversari arriba en un dels millors mo-
ments de la història del Club Voleibol 
Arenys, després que l’equip sènior fe-
mení hagi acabat la present temporada 
aconseguint una fita històrica amb un 
‘triplet’: han guanyat la Lliga, les fases 
d’ascens i, finalment, l’ascens a Nacio-
nal.

Per molts anys i èxits més!



Dissabte 1 de juliol
Plaça Flos i Calcat
Festa a la plaça Flos i Calcat
També el dia 2 de juliol
Organitzat per Comissió de Festes c. d’Avall

Zona portuaria
Fira d’atraccions
Fins al 10 de juliol

10 de la nit, església de Santa Maria
Concert de Sant Zenon 2017

Preu: 12 euros
Organitzat per Cor l’Aixa

Diumenge 2 de juliol 
10 del matí, part baixa de la Riera
Fira d’Artesania

Venda de productes artesanals, fets a mà.
Per a participar com a expositor podeu 
contactar amb matildeverdaguer@gmail.com
Organitzat per Associació Col·leccionisme 
Nou i Vell (Crisàlide)

12 del migdia, habitatges Sagrada Família
Inauguració de la plaça Àlex Bueno Nilsson
Descoberta de la placa commemorativa
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

7 de la tarda, plaça de l’Església
Festa del Country
Organitzat per Esplai de la Gent Gran

7 de la tarda, Teatre Principal
Concert d’Estiu
A càrrec de la Societat Coral l’Esperança

Preu: 3€
Organitzat per Societat Coral l’Esperança

Dilluns 3 de juliol 
2/4 de 6 de la tarda, 
Escola Joan Maragall
Torneig Futbol Sala 
“La Pista”
Per a totes les 
categories, des de 
prebenjamins fins a 
sèniors. Fins al 23 de juliol
Organitzat per C.E. Futsal Arenys de Mar

Dimarts 4 de juliol
6 de la tarda, plaça de l’Església
Enramada de la plaça
Organitzat per Associació de Pubillatge 
Arenyenc, Patronat de Sant Roc, Cau Flos 
i Calcat, Cau Sant Francesc i Regidoria de 
Joventut •••
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Divendres 7 de juliol
5 de la tarda, Parc de Lurdes
Baixada de carretons 2017
Una vegada més celebrem la baixada de 
carretons d’Arenys de Mar on els
participants hauran de fabricar el seu 
propi vehicle no motoritzat i tirar-se
per la baixada de Lourdes.
Es valorarà molt l’originalitat de 
l’andròmina així com el vestuari dels
participants.
Organitzat per Entitats Joves i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

6 de la tarda, Sala Polivalent del C.C.Calisay
Tallers de gegants i exposició de fotografies
Diferents tallers perquè els infants facin el 
seu titella per acompanyar els gegants! 
A la Sala de les Bótes hi haurà l’exposició de 
fotografia gegantera fins Sant Roc.
Organitzat per Associació de Geganters 
d’Arenys de Mar

2/4 de 8 de la tarda, Pati del C.C.Calisay
Cercavila musical. Baixada al pregó
Amb la Banda de l’EMA i els gegants 
Tallaferro i Flor d’Alba

Organitzat per Associació de Geganters 
d’Arenys de Mar i Escola Municipal de 
Música

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 
Escola Municipal de 
Música i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

2/4 de 9 del vespre, plaça de l’Ajuntament
Pregó de festes i brindis popular
A càrrec del Club Voleibol Arenys de Mar 
amb motiu dels seus 25 anys d’història
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar 

PROGRAMA D’ACTES SANT ZENON 2017
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9 del vespre, de la plaça 
de l’Ajuntament 
a la plaça de l’Església
Teatre de carrer
A càrrec de la Cia. La 
Guàrdia Reial
La Guàrdia Reial ha sortit 
de la garita de fusta per 
ampliar el seu servei a la humanitat... 
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar - 
Regidoria de Festes

10 de la nit, plaça de l’Església
Espectacle de màgia: Mr. Màgic
A càrrec del Mag Txema

Mr. Màgic diu que aquesta vegada no amaga 
res a les mànigues. Ni cartes, ni mocadors, 
ni monedes, ni cordes. Serà el mateix públic 
l’encarregat de les aparicions i desaparicions 
d’escena. I no hi faltaran els números de 
prestidigitació i gran format. 
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar - 
Regidoria de Festes

10 de la nit, Teatre Principal
Teatre: L’hostalera, de Carlo Goldoni
A càrrec del Grup Artístic Carles Xena

Preu: 8€ anticipada, 10€ taquilla i 7€ socis
Organitzat per S.C. L’Esperança, G.A.C.X i 
Regidoria de Cultura

2/4 de 12 de la nit, 
part nova coberta de la Riera
Batalla orquestral
Amb The Swing Solutions i Exel Grup
Dues orquestres dalt de l’escenari, una de 
swing i l’altra de popurris.
Quina de les dues serà capaç de portar més 
gent a la pista de ball?
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar - 
Regidoria de Festes

3/4 de 12 de la nit, 
platja de la Picòrdia
Barraques 2017
Amb l’actuació de A4 Reggae Orquestra, 
Atupa i Pirats Sound Sistema
Organitzat per Cau Flos i Calcat, Cau 
Sant Francesc, Patronat de Sant Roc, 
Associació
Pubillatge i Regidoria de Joventut

A4 Reggae Orquestra

Atupa

Pirats Sound Sistema



11

Dissabte 8 de juliol
12 del migdia, 
sala gran primer pis Ateneu Arenyenc
1a Exhibició de Ping-pong a l’Ateneu

Amb jugadors professionals del Club Tennis 
Taula de Badalona
Preu: Gratuït
Organitzat per Ateneu Arenyenc

5 de la tarda, sortida  
de la Riera, davant  
del C.C. Calisay
Trobada de gegants
Amb les colles 
convidades de Canet 
de Mar, Canovelles, La 
Beguda Alta i Girona
Organitzat per 
Associació de 
Geganters d’Arenys de 
Mar

2/4 de 6 tarda, 
Sortida del pati del CC Calisay
8è Correbars d’Arenys de Mar
Amb la txaranga Zebrass Marching Band

Preu: 13 euros
Organitzat per Comissió 
Correbars d’Arenys de Mar 

7 de la tarda, part nova coberta de la Riera
Concert de Festa Major
A càrrec de l’Orquestra Selvatana

Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar 

3/4 de 8 de la tarda, davant del C.C. Calisay
Sortida al Teatre Romea
E.V.A., Companyia T de Teatre
Preu: Socis 32€ i no socis 38€. 
Autocar inclòs
Organitzat per Ateneu Arenyenc

8 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 i vi/aigua)
Organitzat per AEiG Flos i Calcat amb la 
col·laboració de les entitats de Barraques

9 del vespre, part nova coberta de la Riera
Sardanes
A càrrec de la Cobla Selvatana
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar - 
Regidoria de Festes 
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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 Tomàs
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar - 
Regidoria de Festes

11 de la nit, Riera, de 
la plaça de l’Esglèsia 
a la platja de la 
Picòrdia
Batucada
A càrrec dels “XQTS”
S’iniciarà un cop 
acabada la traca i anirà fins a la platja de 
la Picòrdia, on es faran els concerts de 
Barraques. 
Organitzat per Entitats de Barraques 
(Associació de Pubillatge Arenyenc, Cau 
Flos i Calcat, Cau Sant Francesc Esplai 
i Muntanyisme, Patronat de Sant Roc). 
Col·labora: Regidoria de Joventut

2/4 de 12 de la nit, platja de la Picòrdia
Barraques 2017
Actuacions de La Loca Histeria, Dj. Sendo 
i Itaca Band
Organitzat per Associació Pubillatge, 
Patronat de Sant Roc, Cau Flos i Calcat, 
Cau Sant Francesc i Regidoria de Joventut

2/4 de 12 de la nit, 
part nova coberta de la Riera
Ball de Festa Major
Amb l’orquestra Selvatana

Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

La Loca Histeria

Dj. Sendo

Itaca Band
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Diumenge 9 de juliol, SANT ZENON 
2/4 de 10 del matí, Ateneu Arenyenc
Torneig de billar de Sant Zenon

Organitzat per Ateneu Arenyenc

10 del matí, Riera, davant del C.C. Calisay
Campanya de donació de sang especial 
de Sant Zenon 
Fins a les 14 h
Organitzat per Banc de Sang i Teixits i 
Regidoria de Salut

10 del matí, Club de Pesca Mar Sport
43è Concurs Infantil i Juvenil de Pesca 
amb Canya

Categories: A (de 5 a 12 anys) 
i B (de 13 a 16 anys).
Una canya per participant amb un sol ham
Activitat per gaudir del món de la pesca 
esportiva i donar-la a conèixer als joves.
Durada: Fins a la una del migdia
Organitzat per Club de Pesca Mar Sport

10 del matí, Pati del 
C.C.Calisay i diversos indrets 
de la vila
10a Gimcana Familiar
Gaudeix d’un matí molt 
agradable participant en 
proves de les de tota la vida!
Bases de la gimcana i formulari d’inscripció 
a www.arenysdemar.cat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i 
Floc Centre d’Esplai

11 del matí, Ateneu Arenyenc
Torneig d’escacs de Sant Zenon

Infantil i adults
Inscripcions prèvies gratuïtes.
Organitzat per Ateneu Arenyenc

1 del migdia, Riera, davant del C.C. Calisay
Festa de l’escuma

Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

1 del migdia, Ateneu Arenyenc 
Lliurament de Premis: Billar,  
Escacs i Dòmino
Refrigeri popular de Sant Zenon
Organitzat per Ateneu Arenyenc

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 que l’acreditarà 
com a NenGran!
Organitzat per Associació 
de Geganters d’Arenys  
de Mar 
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6 de la tarda, plaça de l’Església
Cercavila de gegants
Els gegants faran cercavila des de la 
plaça de l’Església, Pas Sota Estudi, rial
sa Clavella, Riera fins a l’Ajuntament (on 
es farà el ball dels gegants). D’allà
pujaran per la Riera acompanyant les 
autoritats fins a l’església.
Organitzat per Associació de Geganters 
d’Arenys de Mar

8 del vespre, Casal de Joventut Seràfica
Teatre: El pou, de Joana Raspall
Un nou veí ha arribat al poble disposat a fer-
se amo i senyor de totes les terres. Però tres 
vailets molt espavilats li ho posaran molt 
difícil...
Preu: 5 €
Organitzat per Seràfics

8 del vespre, església de Santa Maria
Ofici en honor a Sant Zenon

Organitzat per Parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar

8 del vespre, Mercat municipal
Espectacle: Tiberi
Festival Poesia i +

A càrrec de Nyamnyam (Iñaki Álvarez i 
Ariadna Rodríguez)
És una instal·lació escènica sense 
formalismes ni frontalitat. A primera vista,
potser només una taula plena de llibres dins 
el mercat amb la idea d’estar junts,  
de compartir beguda, menjar i poesia.
Preu: Gratuït
Organitzat per Centre Espriu-Regidoria  
de Cultura , Regidoria de Festes i Fundació Palau

9 del vespre, Mercat municipal
Recital: A solas
Festival Poesia i +

Guitarra i veu amb Isabeles (Isabel Vinardell i 
Isabelle Laudenbach, excomponents de Cheb
Balowski i Las Migas). 
Preu: Gratuït
Organitzat per Centre Espriu-Regidories de 
Cultura, Regidoria de Festes i Fundació Palau

2/4 de 10 del vespre, del davant del C.C. 
Calisay a la platja de la Picòrdia
Batucada
A càrrec de la Batuaixa
Organitzat per Escola Municipal de Música i 
Ajuntament d’Arenys de Mar - Regidoria de 
Festes

Fo
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11 de la nit, platja de la Picòrdia
Focs artificials
A càrrec de Pirotècnia Tomàs
Organitzat per Ajuntament 
d’Arenys de Mar - Regidoria de 
Festes 
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2/4 de 12 de la nit, plaça de l’Església
Barraques 2017
Actuació de Miquel del Roig i Soweto
Fins a 2/4 de 4 de la matinada
Organitzat per Patronat de Sant Roc, 
Associació Pubillatge, Cau Flos i Calcat, 
Cau Sant Francesc i Regidoria de Joventut

Dilluns 10 de juliol

7 de la tarda, 
part nova coberta 
de la Riera
Espectacle infantil: 
El Mêtre
A càrrec de la Cia. 
Jam. Un sastre 
que espera la seva 
estimada. Una 
taula, dues cadires, 
un para-sol, un 
penja-robes, un 
mirall i un MÊTRE molt especial. El Mêtre 
és un espectacle que et traslladarà al món 
de la imaginació, de la complicitat, el riure, 
l´amor, les emocions, el joc i la tendresa.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar – 
Regidoria de Festes

8 del vespre, 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

8 del vespre, part nova coberta de la Riera
Espectacle infantil: La bella tour
A càrrec de la Cia La Bella Tour

Quan el circ estava en plena expansió i el 
públic aclamava les habilitats dels acròbates 
i el coratge dels domadors nit rere nit, els 
pallassos eren l’ànima de l’espectacle i feien 
riure tant a nens com a adults. Ara ja no 
queden malabaristes, ni acròbates, ni màgia, ni 
mossos de pista. Només aquests dos pallassos 
i la seva herència circense dins d’una caixa. 
Dia rere dia, poble rere poble, intenten, amb 
esforç, mantenir la tradició familiar. De vegades 
amb èxit, altres amb catastròfic resultat. En 
qualsevol cas no llancen la tovallola fins a 
aconseguir el seu propòsit: el riure del públic!
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar - 
Regidoria de Festes

10 de la nit, plaça de l’Església
Correfoc per la Llengua

Us tornem a convidar a participar al Correfoc 
per la Llengua, que començarà a les
10 del vespre a la placeta de l’Església, 
seguirà pel Pas sota Estudi, rial sa Clavella, 
carrer de la Perera, carrer de Sant Antoni, 
carrer Ample i amb el final de festa a la 
plaça de l’Ajuntament. Us hi esperem!
Organitzat per Plataforma per la Llengua

Miquel del Roig

Soweto
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Dimarts 11 de juliol
10 de la nit, 
platja de la Picòrdia
Cine Pícnic: Mascotes
Vine a sopar a la platja 
mentre gaudeixes del 
cinema.
Preu: Gratuït
Organitzat per Plataforma 
per la llengua

Dijous 13 de juliol
2/4 de 8 de la tarda, plaça de l’Església
Dijous sardanes
A càrrec de la Cobla Iluro

Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Dissabte 15 de juliol
Carrer Bisbe Vilà i Mateu
Festa al carrer Bisbe Vilà Mateu
Organitzat per Veïns carrer Bisbe Vilà Mateu

3 de la tarda, pista triple del CE Fondo 
de les Creus
3X3 Bàsquet 12 hores Vila d’Arenys de Mar
Fins a les 3 de la matinada de diumenge. 
L’edat dels participants serà de 10 anys 
endavant. Els equips estaran formats per 3 
o 4 jugadors. Inscripcions a l’oficina del Club 
Arenys Bàsquet o al web Tir Lliure, fins al 10 
de juliol. Per a més informació, 
al Club Arenys Bàsquet.
Preu: 15€ per jugador
Organitzat per Club Arenys 
Bàsquet i Regidoria d’Esports

6 de la tarda, Port d’Arenys
Festa de la Mare de Déu del Carme
18 h: Processó de barques
19 h: Missa
20 h: Sardinada i ball amb DJ
Organitzat per Branca de Dones Anna 
Sáez, Confraria de Pescadors Sant Elm, 
Club de Pesca Mar-Sport i Club Nàutic. 
Col·labora:Ajuntament d’Arenys de Mar 

10 de la nit, instal·lacions Club de Pesca 
Mar Sport
Havaneres amb La Mar Brava
Festa de la Mare de Déu del Carme
Preu: Gratuït
Organitzat per Club de Pesca Mar Sport

10 de la nit, 
plaça de l’Església
25a Mostra de Dansa
Organitzat per Escola de 
Dansa Sinera i Ajuntament 
d’Arenys de Mar 
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Diumenge 16 de juliol
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. 
Per a participar-hi com a expositor podeu 
contactar amb matildeverdaguer@gmail.com
Durada: fins a les 15 h
Organitzat per Associació Col·leccionisme 
Nou i Vell (Crisàlide)

11 del matí, plaça de l’Església
Ruta guiada: Història i 
Tradicions
Repassarem la història, 
els costums i les tradicions 
de la vila d’Arenys de Mar
i visitarem alguns dels seus 
indrets més significatius.
Durada aproximada: dues 
hores
Preu: Gratuït. Inscripció prèvia a l´Oficina de 
Turisme: turisme@arenysdemar.cat o al
937957039
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

7 de la tarda, Teatre Principal
La corte de Faraón
Una opereta de Vicente Lleó i Perrín i 
Palacios. El grup Aposta d’Òpera presenta 
aquesta opereta en una versió lliure de la 
seva directora Rosa 
Maria Campasol.
Preu: 9€ (7€ 
anticipada i socis 
Escola de Música)
Organitzat per 
Associació Escola de 
Música d’Arenys de 
Mar

7 de la tarda, Riera, davant del C.C. Calisay
Trobada de batucades
El grup de batucada Batuaixa d’Arenys de 
Mar organitza una trobada de 10 grups de
batucades amb motiu del seu 5è aniversari. 
Hi haurà cercavila fins arribar a la platja, 
amb un espectacle sorpresa final.
No us ho podeu perdre, us hi esperem!
Organitzat per Escola Municipal de 
Música d’Arenys de Mar i Batuaixa

Dilluns 17 de juliol
10 del matí, platja de la Picòrdia
Obertura de la Biblioplatja

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

7 de la tarda, plaça de l’Església
Performance: DESIG PER(z)ONES
Als darrers anys hem treballat entorn la 
violència masclista, la homofòbia i les 
desigualtats de gènere i hem percebut que 
existeix confusió sobre la sexualitat. Per 
aquest motiu, volem crear des de l’art un 
espai de reflexió.
Activitat de sensibilització pel dia 
Internacional de l’Alliberament LGTB.
Organitzat per Regidoria d’Igualtat
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Dimarts 18 de juliol
10 de la nit, 
platja de la Picòrdia
Cine Pícnic: Pesadillas
Vine a sopar a la platja 
mentre gaudeixes del 
cinema.
Preu: Gratuït
Organitzat per Plataforma 
per la llengua

Dijous 20 de juliol
1/4 de 8 del matí, sortida davant 
del CC Calisay
Excursió a la Vall de Núria i Ventolà
Preu: 49€. 
Inscripcions fins al 10 de juliol a l’Esplai
Organitzat per Esplai de la Gent Gran

2/4 de 7 tarda, 
platja de la Picòrdia
Hora del Conte i Taller 
per a Infants: 
Contes que fan la festa
Narradora: Susagna Navó
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

Divendres 21 de juliol
Carrer de la Torre
Festa al carrer de la Torre
Durada fins al 23 de juliol
Organitzat per Comissió de Festes carrer de 
la Torre

8 del vespre, 
Mercat municipal
Wine&Tapes

Jornada gastronòmica al Mercat Municipal, 
on paradistes i restauradors de la vila 
oferiran tapes, dolços, vi, cava i cervesa a 
preus populars.
Organitzat per Regidoria de Promoció 
Econòmica 
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2/4 d’11 de la nit, Pati del Xifré
26è Festival de Jazz d’Arenys de Mar

BIG BAND ARENYS I THE HAT HAUSEN ELASTIC BAND

22.30 h: Big Band Arenys
La Big Band Arenys va néixer en el curs 
2010-2011 per oferir als estudiants, de
diferents nivells i edats, la possibilitat 

23.30 h: The hat hausen elastic band
The hat hausen elastic band, formació que 
va néixer el 2012, són una banda de
músics a qui agrada transmetre alegria i 
bon rotllo a qui els escolta. Són un
grup versàtil que bàsicament toca l’estil 

dixieland. I per això la seva proposta
és plena de diversió i bon ambient amb la 
música que va marcar els orígens del
jazz i que, passats anys i panys, des dels 
seus inicis, se t’enganxa al cos i et
cura de tots els mals.

d’adquirir una formació i experiència
en aquest estil musical en un grup de gran 
format.
Durant la seva trajectòria musical s’ha 
aconseguit crear un grup equilibrat i
estable que ha participat en diversos 
esdeveniments.
Va fer el seu debut al Festival de Jazz 
d’Arenys de Mar al juliol del 2011, i des
d’aleshores han actuat en diferents indrets: 
Fira Modernista de Canet de Mar,
Festival Pro-Àfrica de Canet de Mar, 
Festival de Jazz d’Arenys de Mar, Arenys
de Mar per La Marató de TV3, Sala Clap de 
Mataró, Teatre Principal d’Arenys de Mar, 
Sant Cugat, La Seu, Les Esmandies de 
Mataró, etc.

Preu: 10€ anticipada al web del Festival i 12€ a taquilla
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i Escola Municipal de Música
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Dissabte 22 de juliol 
7 de la tarda, Sala d’Actes de la Biblioteca
Charrada sobre literatura occitana 
contemporània
Presentació a càrrec de Miquel Maresma
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura i Cercle Occità dels dos Arenys

Diumenge 23 de juliol
6 de la tarda, Riera zona nova coberta
Jocs gegants
A càrrec d’Activajocs
Organitzat per Regidoria de Festes

7 de la tarda, Teatre Principal
First Dates. Una sarsuela per a dos
A càrrec d’Aposta d’Òpera

Preu: 10 € anticipada, 12 € taquilla i 8 € socis
Organitzat per S.C. L’Esperança i Regidoria 
de Cultura

Dimarts 25 de juliol
10 de la nit, platja de la 
Picòrdia
Cine Pícnic: 
Buscant la Dori
Vine a sopar a la platja 
mentre gaudeixes del 
cinema.
Preu: Gratuït
Organitzat per Plataforma 
per la llengua

Dimecres 26 de juliol
10 de la nit, 
platja de la Picòrdia
Cuentos de la Caribana 
Radio
Arenys de Contes. 14è 
Festival de Contes per a 
Adults
Narrador: Alexander Hernández
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

Dijous 27 de juliol
2/4 de 7 de la tarda, 
platja de la Picòrdia
Hora del Conte i Taller 
per a Infants:  
Tonino l’invisible, 
de Gianni Rodari
Narradora: Ivana Ares Seijo
Amb taller de ciència refrescant. Aconsellable 
venir en banyador o amb roba vella.
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 
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Divendres 28 de juliol
Carrer de la Font
Festa al carrer de la Font
Durada fins al 30 de juliol
Organitzat per Comissió de Festes carrer 
de la Font

2/4 d’11 de la nit, Pati del Xifré
Leonn & Special Edition
26è Festival de Jazz d’Arenys de Mar

Tot i que va obrir-se camí en la música com 
a baterista, ha estat el seu desdoblament 
com a cantant el que l’ha convertit en una 
de les figures emergents del soul facturat a 
Londres. Leonn Marcel Meade, Leonn, és un 
d´aquells exponents que segueixen l’estela 
de noves estrelles en el gènere.
Tenim ara, l´oportunitat d´escoltar-lo en 
directe acompanyat per Special Edition, 
banda formada per músics de l´escena 
catalana, una ocasió que no convé 
desaprofitar.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Dissabte 29 de juliol
9 del matí, platja de la Picòrdia
Torneig Vòlei Platja Xics
Torneig  popular per fomentar el vòlei 
platja entre els més menuts, separats 
per categories d´edat (de 10 a 16 anys).
Les inscripcions es faran durant el transcurs 
de la tecnificació de vòlei platja, de dilluns 
a dijous de 16.30 a 18.30 h i al facebook del 
Club Vòlei Platja.
Preu: 8€ per jugador
Organitzat per Club Vòlei Platja Arenys i 
Regidoria d’Esports

10 del matí, Sala Polivalent del C.C.Calisay
Mercat de la il·lusió
Venda d’articles de segona mà
També el dia 30 de juliol fins les 2 del migdia
Organitzat per Associació Arenyenca Ajuda 
Contra el Càncer

Diumenge 30 de juliol
9 del matí, platja de la Picòrdia
Torneig 4X4 Vòlei Platja Vila 
d’Arenys de Mar

Torneig popular per fomentar el vòlei platja 
en aquelles persones que s´hi estan
iniciant o que fa poc temps que el 
practiquen. L’edat mínima per participar-hi 
és de 16 anys.
Inscripcions: https://www.facebook.com/
voleiplatjaarenys
Preu: 12€ per jugador
Organitzat per Club Vòlei Platja Arenys i 
Regidoria d’Esports

11 del matí, 
plaça de 
l’Ajuntament
Ruta guiada: 
Arenys Indiana
Farem un 
recorregut 
per l’Arenys 
dels s. XVIII i 
XIX destacant 
l’aportació
econòmica i social 
dels indians 
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tornats d’Amèrica. Descobrirem com van 
influir aquests indians en la vida quotidiana 
de la població.
Durada aproximada: dues hores.
Preu: Gratuït. Inscripció prèvia a l´Oficina de 
Turisme: turisme@arenysdemar.cat o al
937957039
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

6 de la tarda, part nova coberta de la Riera
Inflables
A càrrec d’Activajocs
Organitzat per Regidoria de Festes

6 de la tarda, pati del C.C. Calisay
Ruta guiada Joan Barrera
A càrrec de Ramon Verdaguer
Inscripcions prèvies a partir del 12 de juny a 
la Biblioteca
Organitzat per Regidoria de Cultura •••

Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Dipòsit Legal: B-15966-2013

Maquetació i impressió: Edicions MIC

Portada: Jonatan Torreblanca

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 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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