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Benvolguts convilatans i convilatanes,

La calor ha arribat amb força aquest es-
tiu, però això no ens impedirà seguir gau-
dint de les moltes activitats d’oci i cultura 
que hi ha programades de cara al mes 
d’agost. El programa que teniu a les mans 
les recull i, a primer cop d’ull, ja es veu que 
els cicles estivals porten, un any més, el 
pes de les propostes. 

Així, la Biblioplatja esdevé, de nou, un refe-
rent de les activitats d’estiu amb, xerrades, 
contes, tallers, concerts i passejades que 
ens conviden a sortir de casa als vespres, 
gairebé diàriament, per gaudir de la cultura 
ben a prop de la platja. No hi ha dubte que 
aquesta extensió de la Biblioteca ha esde-
vingut imprescindible a la nostra vila!

D’altra banda, el Festival de Jazz és una 
de les propostes musicals que no pot fal-

tar els divendres dels estius arenyencs 
amb un cartell que aposta, de nou, pels 
millors noms de l’escena jazzística del 
país.

Els Diumenges Infantils i el Festival de 
Música a la gruta del Parc de Lurdes són 
els altres dos cicles que també han pres 
personalitat pròpia cada estiu i, evident-
ment, no ens oblidem del moment de 
màxima eufòria i celebració de l’estiu a 
Arenys de Mar, que arriba cada any en ple 
equador del mes d’agost. No cal ser gaire 
setciències per intuir que ens referim a la 
cercavila nocturna de gegants, la recrea-
ció de l’arribada de La Pesta a Santa Ma-
ria d’Arenys i la diada de Sant Roc amb els 
macips, el Vot de Vila i la Dansa d’Arenys, 
totes elles activitats que han pres una di-
mensió que va molt més enllà del muni-
cipi.  Per tant, arenyencs i no arenyencs, 
reserveu-vos els dies 14, 15 i 16 d’agost 
per no moure-us de la nostra vila
.
Des de l’Ajuntament d’Arenys de Mar vo-
lem felicitar les entitats i les persones 
que intervenen en l’organització de tots 
aquests actes, ja que és gràcies al vostre 
treball i col·laboració que la vila gaudeix 
d’un dels panorames culturals socialment 
més actius de la comarca. Gràcies per fer-
ho possible!

Que passeu un molt bon estiu!

Annabel Moreno i Nogué
Alcaldessa d’Arenys de Mar

SALUTACIÓ 
DE L’ALCALDESSA
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Dimecres 1 d’agost
10 del matí, platja de la Picòrdia
Open Bic World Championship
Fins al 4 d’agost, Arenys de Mar acull 
aquesta prova internacional de vela 
lleugera amb participants d’arreu del 
món.
Organitzat per Club Nàutic Arenys amb 
la col·laboració de l’Ajuntament

5 de la tarda, plaça de l’Església
La nit del comerç - Shopping Night
Parades de tot tipus a la Plaça de 
l’Església: moda, complements, tallers, 
demostracions, tarot, menjar i beure, 
música i activitats.
Vine a passar bons moments a la 
fresca!
Durada: Fins a les 12 de la nit
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de 
Mar i UBICA

8 del vespre, Biblioplatja
Passejada i contes a la golodrina: 
Contes del diable
Arenys de Contes. 15è Festival d’estiu 
de contes per a adults. 
A càrrec de Ferran Martín
Preu: 10 euros - Inscripcions a la 
Biblioteca o a la Biblioplatja (places 
limitades)
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

AGENDA D’ACTIVITATS 
AGOST 2018



Arenys de Mar  |  5

10  de la nit, Biblioplatja
Arenys de Contes. 15è Festival 
d’estiu de contes per a adults: 
Contes del diable
A càrrec de Ferran Martín
Organitzat per Biblioteca - 
Regidoria de Cultura

Dijous 2 d’agost
2/4 de 7 de la tarda, 
Biblioplatja
Hora del conte i taller per 
a infants: Iaies amb trenes 
llargues, avis ambbigotis
A càrrec de Mireia Peña
Organitzat per Biblioteca - 
Regidoria de Cultura

2/4 de 8 de la tarda, plaça de 
l’Església
Dijous sardanes. Concurs de 
colles improvisades
Amb la Cobla 1 d’Octubre
Organitzat per Ajuntament 
d’Arenys de Mar i secció 
sardanista de l’Ateneu Arenyenc

2/4 de 8 de la tarda, Convent 
dels Caputxins
El perdó d’Assís
Amb motiu de la festivitat de 
la Mare de Déu dels Àngels, 
celebració de l’eucaristia i 
distribució d’alfàbrega beneïda 
per commemorar els 400 anys de 
presència caputxina a Arenys.
Organitzat per Frares Caputxins
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Divendres 3 d’agost
FESTA DEL CARRER DE LA PERERA
Durada: fins al diumenge 5 d’agost
Organitzat per Comissió de Festes del carrer de la 
Perera

8 del vespre, sala d’exposicions del 
C.C.Calisay
Inauguració de l’exposició de dibuixos i 
pintures de Lluís Macià
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 26 d’agost
Organitzat per Regidoria de Cultura

2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
27è Festival de Jazz: Gili - Romaní Hot Jazz Cats
El trompetista Ricard Gili i el clarinetista Oriol 
Romaní són dos dels músics més reconeguts dins 
l’àmbit del jazz clàssic a Catalunya. Oferiran una 
vetllada farcida de blues, espirituals i estàndards 
dels anys 20, 30 i 40 de Nova Orleans, Chicago i 
Nova York, així com algun tema de collita pròpia.
Preu: 12€ taquilla i 10€ anticipada per Internet a 
www.jazzarenys.cat
Organitzat per Regidoria de Cultura

Dissabte 4 d’agost 
FESTA DEL CARRER COMES D’EN SALA
Organitzat per Comissió de Festes del carrer Comes 
d’en Sala

10 de la nit, Gruta del parc de Lurdes
Complicitats a càrrec de Blooming Duo
11è Festival de Música a la Gruta
Organitzat per Associació Escola de Música i 
Regidoria de Cultura
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Diumenge 5 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.
Durada: Tot el dia
Organitzat per Associació 
Col·leccionisme Nou i Vell (Crisàlide)

6 de la tarda, part nova coberta 
de la Riera
Tardes infantils: espai 
d’experimentació i taller de 
joguines amb envasos
Amb Pájaro Carpintero i Tallers Craft
Organitzat per Regidoria de Festes

Dilluns 6 d’agost
7 de la tarda, Biblioplatja
Xerrada: Com es rescata una 
tortuga?
A càrrec del CRAM
Organitzat per Biblioteca - Regidoria 
de Cultura  i Regidoria de Medi 
Ambient

Dimarts 7 d’agost
10 del matí, platja de la 
Picòrdia 
Exposició de sensibilització 
ambiental
Organitzat per Pro-Activa
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7 de la tarda, Biblioplatja
Ioga a la platja
A càrrec de Ferran Solà
Cal portar una màrfega i roba còmoda
Inscripcions a la Biblioteca o a la 
Biblioplatja (places limitades)
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

Dimecres 8 d’agost
6 de la tarda, Espai Jove del C.C.Calisay
Aprenem els goigs de Sant Roc
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

10 de la nit, Biblioplatja
Arenys de Contes. 15è Festival d’estiu de 
contes per a adults: Va com va
A càrrec de Rosa Pinyol
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

Dijous 9 d’agost
2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Hora del conte i taller per a infants: 
Contes des de la lluna
A càrrec de Mercè Rubí
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura



Arenys de Mar  |  9

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

Divendres 10 d’agost
2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
Barcelona Big Blues Band feat. Myriam 
Swanson
27è Festival de Jazz
Tradicionalment a Barcelona s’han presentat 
grans bandes de jazz i swing durant molts 
anys. Des de principis dels anys 70, hi ha 
hagut molts músics i arranjadors seduïts per 
les característiques i versatilitat d’aquestes 
formacions. Però, fins ara, cap d’elles no s’havia 
envoltat profundament ni del blues ni del 
rithm’n’blues com ho fa la Barcelona Big Blues 
Band.
Preu: 12€ taquilla i 10€ anticipada per Internet a 
www.jazzarenys.cat
Organitzat per Regidoria de Cultura

7 de la tarda, Sala d’Actes de la Biblioteca
Presentació de llibre: La Tristesa del cítric, de 
Qel Xiberta
Amb l’assistència de l’autora i presentació a 
càrrec d’Isabel Roig
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

Dissabte 11 d’agost
3 de la tarda, camp de futbol Bernat Coll
Torneig juvenil de futbol Vila d’Arenys de Mar
Equips participants: CF Cornellà, FC Girona, RCD 
Espanyol i CE Europa
Durada: Fins les 22 h. També el dia 12 d’agost
Organitzat per CF Arenys de Mar
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7 de la tarda, convent dels Caputxins
Passejada guiada pels indrets caputxins 
d’Arenys
A càrrec de Ramon Verdaguer
Ruta guiada per visitar els indrets més lligats 
als 400 anys de presència caputxina a Arenys.
Organitzat per Frares Caputxins

10  de la nit, Gruta del parc de Lurdes
D’Hamburg a París a càrrec de Quartet 
Barroc
11è Festival de Música a la Gruta
Cecilia Clares, violí barroc
Jordi Tarrús, flauta
Oleguer Aymamí, violoncel barroc
Mireia Ruiz, clavicèmbal
Organitzat per Associació Escola de Música i 
Regidoria de Cultura

3/4 de 12 de la nit, El Casalet (Riera 
Bisbe Pol 71-73)
Gintònic dels Macips!
Acompanyats de The Hat Hausen Elàstic Band, 
el recorregut per bars i locals
d’oci nocturn prendrà un aire més festiu i 
refrescant amb un dels combinats més estesos 
arreu de les cocteleries, que ara arriba amb un 
gust molt de Sant Roc: el gintònic d’alfàbrega, la 
beguda més refrescant del mes d’agost!
Organitzat per Patronat de Sant Roc amb la 
col·laboració de diferents bars

Diumenge 12 d’agost
10 del matí, Riera davant del C.C. Calisay
Fira de Brocanters
Venda d’articles que s’utilitzaven antigament, 
per a la decoració, el gaudiment
personal o el col·leccionisme, on es podrà 
trobar tot tipus de curiositats.
Organitzat per Associació Col·leccionisme Nou 
i Vell (Crisàlide)
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10  del matí, Ateneu Arenyenc
Torneig de Billar a Tres Bandes 
- Sant Roc 2018
Billar Ateneu contra el Billar de 
Canet de Mar
Organitzat per Secció de Billar de 
l’Ateneu

10 del matí, Ateneu Arenyenc
1r Torneig de Clash Royale
Inscripció gratuïta: 
http://bit.ly/2sS6CG0 
Premis per als primers classificats.
Organitzat per Ateneu Arenyenc

2/4 de 8 de la tarda, part 
nova coberta de la Riera
Tardes Infantils: animació 
infantil
A càrrec del grup Xip-Xap
Organitzat per Regidoria de Festes

9 del vespre, escales de Mar 
del Port
Músiques del mar
Amb Filomenes, Josep Bergadà & 
Arrigo Tomassi i Els Cremats
Organitzat per Regidoria de Festes 
i El Moll. Amb la col·laboració 
del Club Nàutic i Ports de la 
Generalitat

Dilluns 13 d’agost 
7 de la tarda, part nova 
coberta de la Riera
Concurs de crits
Organitzat per Regidoria de Festes
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Dimarts 14 d’agost 
1/4 d’11 de la nit, davant de l’Escola Joan 

Maragall (c. Anna M. Ravell)
La Nocturna

Acompanya als Gegants en la seva cercavila més 
noctàmbula! Com sempre, amb un recorregut 

sorpresa.
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar 

i Regidoria de Festes



Arenys de Mar  |  13

Dimecres 15 d’agost 
2/4 de 8 de la tarda, platja de la Picòrdia i diversos indrets del nucli 

antic de la vila
La Pesta a Santa Maria d’Arenys

Cada 15 d’agost, la vila torna a convertir-se en Santa Maria d’Arenys i 
reviu ‘La Pesta’, l’infern que va patir durant el segle XVI.

Amb música, dansa i teatre pels carrers i places de la vila, aquella nit s’hi
pot viure l’angoixa de la ‘malura’ i la joia del ‘miracle’ que va fer que se li 

dediqués el Vot de Vila a sant Roc.
Durada fins a les 23.30 h

Organitzat per Comissió de la Pesta
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Dijous 16 d’agost
8 del matí, església de Santa Maria
Ofrena de macips, macipes i 
captadores a Sant Roc i cantada dels 
goigs
Just abans de sortir pels carrers i cases 
de la vila, els macips, macipes,
macipets i captadores 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, 
macipets i captadores
Organitzat per Patronat de Sant Roc

6 de la tarda, església de Santa 
Maria
Cercavila de gegants
Acompanyament de les autoritats a 
l’Ofici
Recorregut: Pas de 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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Dijous 16 d’agost 
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, part nova coberta 
de la Riera
Audició curta de sardanes
A càrrec de la Cobla la Principal del 
Llobregat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

9 del vespre, escales de la Mina
Escalada gegant
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
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Divendres 17 d’agost
2/4 de la 11 nit, pati del Xifré
Carl Sonny Leyland & Lluís Coloma Trio
27è Festival de Jazz
Tant sigui a piano sol o amb el seu trio, 
la forma de tocar de Leyland presenta 
una infecciosa espontaneïtat, incorporant 
moltes sorpreses a qui l’escolta. Tot i que 
posseeix el vocabulari necessari per fer 
tributs als grans músics antics, ell refusa 
limitar-se a imitar-los i prefereix deixar a 
cada actuació la oportunitat de dir alguna 
cosa nova.
Lluís Coloma és considerat un mestre d’aquests 
gèneres, guardonat amb els premis ‘Músic de 
l’any 2003’ i ‘Artista BluesCat 2006’, destaca pel 
seu virtuosisme i originalitat.
Preu: 12€ taquilla i 10€ anticipada per Internet a 
www.jazzarenys.cat
Organitzat per Regidoria de Cultura

Dissabte 18 d’agost
FESTA AL CARRER ESCOLÀPIES
Organitzat per Veïns del carrer 
Escolàpies

FESTA AL RIAL SA CLAVELLA
Organitzat per Veïnat part baixa Rial 
Sa Clavella

10 de la nit, Gruta del parc de Lurdes
Celebracions a càrrec de Nexus Piano 
Duo
11è Festival de Música a la Gruta
Mireia Fornells i Joan Miquel Hernàndez, piano a 
quatre mans.
Organitzat per Escola de Música Arenys i la 
Regidoria de Cultura
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Diumenge 19 d’agost 
10 del matí, Riera, davant del Xifré
35a Pedalejada Popular Ubica
Hi haurà un recorregut familiar i un altre tram 
més difícil només pels més grans de 10 anys.
També un market dels comerços participants 
i activitats familiars, el gimnàs H2O Sports 
realitzarà una activitat gratuïta esportiva oberta 
a tots els públics. En acabar hi haurà beguda 
refrescant, polos de la Xixonenca, sorteig de 
premis, sorteig d’una bicicleta de Muntbikes i la 
també tradicional ruixada de Pere i Àngel.
Preu inscripcions: 2€ (assegurança personal 
accidents)
Recollida dorsals a: Muntbikes - Mobles Missé 
- Urban Sports - Le petit Cocó
També us podeu inscriure i recollir el dorsal el 
mateix dia abans de la sortida
(de 9h a 10h) a la nova part coberta de la Riera.
Organitzat per UBICA

8 del vespre, Biblioplatja
Concert íntim: Copilotos
A càrrec de Dolo Beltran acompanyada del 
guitarrista Jordi Busquets
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

Dilluns 20 d’agost
7 de la tarda, Biblioplatja
Xerrada: Què s’amaga sota l’aigua de la 
platja d’Arenys?
A càrrec de Q-Star
L’empresa que ha realitzat el balisament de 
les platges de la vila ens explicarà com és 
el fons marí del litoral arenyenc i quina és la 
biodiversitat que hi ha.
Organitzat per Regidoria de Medi Ambient
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Dimarts 21 d’agost
7 de la tarda, Biblioplatja
Passejada mediambiental: 
Plantes medicinals a cor que vols
A càrrec de Carme Buxalleu, biòloga
Organitzat per Biblioteca - 
Regidoria de Cultura

Dijous 23 d’agost
2/4 de 7 de la tarda, 
Biblioplatja
Hora del conte i taller per a 
infants: Contes per tornar a 
l’escola sense problemes
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 1 d’Octubre
Organitzat per Ajuntament d’Arenys 
de Mar i secció sardanista de 
l’Ateneu Arenyenc

Divendres 24 d’agost
FESTA AL CARRER MARGARIDES
Durada fins al 26 d’agost
Organitzat per Comissió de Festes 
del carrer Margarides
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2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Fem volar estels
Taller i volada d’estels en record a Quico 
Bertran
Inscripcions a la Biblioteca o a la 
Biblioplatja (Places limitades)
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
Dani Nel·lo & Los Saxofonista Salvajes
27è Festival de Jazz
Aquest projecte sorgeix de la trobada 
de Dani Nel·lo amb els anomenats 
Saxofonistes Salvatges, creadors d’un 
llenguatge musical a través del
saxofon que ha marcat la història de la 
música popular des del segle XX.
Preu: 12€ taquilla i 10€ anticipada per 
Internet a www.jazzarenys.cat
Organitzat per Regidoria de Cultura

Dissabte 25 d’agost
FESTA AL CARRER SANT JOAN
Dissabte: decoració del carrer al 
matí, tarda d’activitats infantils, 
sopar al vespre-nit amb música i 
sorteig
Diumenge: dinar de carrer
Organitzat per Comissió de festes 
del carrer Sant Joan

7 de la tarda, sala d’exposicions del 
C.C.Calisay
Visita guiada a l’exposició Dibuixos i 
pintures
A càrrec de l’artista Lluís Macià
Organitzat per Regidoria de Cultura
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10 de la nit, Gruta del parc de Lurdes
Del Classicisme al segle XX a càrrec del 
Trio Azalais
11è Festival de Música a la Gruta
Duna Vilanova, flauta
Paola Alarcón, viola
Miquel Muñiz, violí
Organitzat per Associació Escola de 
Música i Regidoria de Cultura

Dilluns 27 d’agost
7 de la tarda, Biblioplatja
Passejada mediambiental: Tastet 
natural d’estiu, mar i sorra
A càrrec d’Enric Badosa, biòleg
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura i Regidoria de Medi Ambient

Dimarts 28 d’agost 
2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Little Chef, taller per a infants de 3 a 
10 anys
A càrrec de Kids&Us
Preu: Inscripcions a la Biblioteca o a la 
Biblioplatja - Places limitades
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

Dijous 30 d’agost
2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Hora del conte i taller per a infants: 
Prínceps, princeses i bruixes... a què 
juguen?
A càrrec de Susagna Navó
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura
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2/4 de 8 de la tarda, plaça de 
l’Església
Dijous sardanes
Amb la Cobla Marinada
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar 
i secció sardanista de l’Ateneu Arenyenc

Divendres 31 d’agost
FESTA AL PLA DELS FRARES
Durada fins al diumenge 2 de setembre
Organitzat per Comissió de Festes del Pla 
dels Fares

6 de la tarda, Biblioplatja
Itinerari literari: Cementiri de Sinera
A càrrec de Ramon Verdaguer
Punt de trobada: Biblioplatja
Preu: Inscripcions a la Biblioteca o a la 
Biblioplatja
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

8 del vespre, davant de l’Asil Torrent
Festa de comiat al Carrilet d’estiu!
La Unió de Botiguers i Comerciants us 
convida a acomiadar trenet de l’estiu 
amb un pica pica. Hi haurà música i un 
photocall per fer-vos les fotografies de 
record de l’estiu! Activitat oberta i gratuïta 
per a tothom.
Organitzat per Ubica i Promoció Econòmica 
Ajuntament Arenys de Mar

Les activitats d’aquest programa poden patir variacions. Per a informació actualitzada, 
consulteu l’agenda del web municipal a www.arenysdemar.cat

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

Disseny i impressió: Edicions Mic
Fotografia de portada: Marc Vidal
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