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Ja la tornem a tenim aquí! Un any més, la Festa 
Major de Sant Zenon arriba tot just quan ence-
tem el mes de juliol. Precisament, el programa 
que teniu a les mans recull les propostes que 
l’Ajuntament i les entitats d’Arenys hem prepa-
rat perquè tots gaudim de la nostra Festa Ma-
jor, així com de la resta del mes de juliol.

Com a novetat, és important destacar que 
aquest any les entitats joves posen en marxa 
el ‘Punt Lila’, una proposta que vol servir per 
evitar comportaments sexistes en el trans-
curs de Sant Zenon. Una molt bona iniciativa 
per recordar que la Festa Major és un moment 
ideal per gaudir dels actes populars i oberts 
que fem a la vila de manera respectuosa i 
sense excessos.

Així doncs, ens espera un juliol ben entretingut. 
I és que després de Sant Zenon començaran 
a arribar les propostes estivals que tant ens 

agraden com poden ser la Biblioplatja, les sar-
danes dels dijous, els diumenges infantils o el 
Festival de Jazz d’Arenys de Mar, a més de les 
festes de carrer i la celebració de la Mare de 
Déu del Carme.

El que sí que aparquem durant unes setmanes 
són les obres que des de fa uns mesos tro-
bem arreu de la vila. Així, aquelles que encara 
no han finalitzat –com pot ser la renovació de 
les lloses de la Riera- s’aturen a l’estiu per no 
entorpir les diferents celebracions per repren-
dre-les al setembre. A la tardor, però, tornarà a 
haver-hi molts treballs a la via pública perquè 
aquest és el nostre tarannà: feina constant per 
no deixar de millorar la nostra gaia vila.

Honor i glòria a Sant Zenon!

Annabel Moreno i Nogué
Alcaldessa d’Arenys de Mar

SALUTACIÓ DE L’ALCALDESSA
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ELS ORÍGENS

Cóndor es va fundar el 1898 a Arenys de Mar. 
La raó social era José Riera, tot i que qui porta-
va l’empresa era el fill Manuel Riera. La família 
era originària de Manresa, però es va establir a 
Arenys de Mar i van obrir la fàbrica per la inèr-
cia que tenia en aquella època el tèxtil i, sobre-
tot, la confecció de mitjons a nivell industrial. 
En els seus inicis, la fàbrica va començar la 
seva activitat amb només 7 treballadors. L’em-

presa estava ubicada al carrer Antoni Torrent 
núm. 44-46, i formaven part de la seva estruc-
tura les cases de Les Monges, Can Mayola, El 
Jardinet, El Tibidabo i Can Cagon (totes elles 
com a tallers de producció que col·laboraven 
en l’activitat de Cóndor).

L’any 1922 s’inicien els fonaments i part de 
l’edifici del que hauria de ser la nova facto-
ria a la riera del Pare Fita. Però les obres es 
van aturar perquè el lloc era més adequat per 

120 ANYS FENT MITJONS
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construir-hi habitatges. La fàbrica, per tant, es 
va construir al llavors carrer General Primo de 
Rivera núm. 89 (l’Hort de Can Pell), actualment 
Rial de Sa Clavella.

El 1930 s’inicia la producció en la nova factoria, 
formada per tres cossos d’edificis. El primer 
era d’una sola planta i servia per a expedicions 
i magatzem de matèries. El segon era de dues 
plantes i acollia despatxos, magatzem, aprest i 
confecció. El tercer edifici tenia la sala de mà-
quines i bobinatge.

Durant la Guerra Civil, la producció va anar de-
penent de les possibilitats de poder comprar 
les matèries primeres, ja que eren de proce-
dència estrangera. A més, la fàbrica tampoc 
va deslliurar-se de la repressió franquista amb 
l’afusellament del llavors comptable de l’em-
presa, Joaquim Torrent.

Entre els anys 50 i 60, es produeixen fets im-
portants com l’ampliació dels accionistes, que 
donà pas al canvi de raó social a S.A., la intro-
ducció de la marca Cóndor en els mitjons, i una 
nova ampliació de la fàbrica amb dues cases 
del costat, edificant el pati i aixecant pisos.

L’INCENDI DE LA FÀBRICA

L’1 de juny de 1970, a les 2 de la tarda, un caçó 
que contenia restes químiques de la seva últi-
ma utilització, va fer reacció en contacte amb 
un nou producte químic, i s’inicià la ignició pro-
vocant un inici d’incendi que avui en dia, en cir-
cumstàncies adequades, s’hagués solucionat 
amb certa facilitat. Aquell fatídic dia les flames 
van confluir amb un quantiós estoc, la lliure 
circulació d’aire i la manca de barreres. 

El succés va tenir un fort impacte per la seva 
espectacularitat, que va cremar completa-
ment les instal·lacions, així com per la im-
plantació que tenia a la vila i com podia afec-
tar aquell incendi a l’economia de les moltes 
famílies arenyenques que en aquell moment 
ja formaven part de la plantilla de l’empresa.
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Malgrat el foc, la fàbrica es va reconstruir i, 
mentre van durar les obres, els despatxos es 
van traslladar a la sala de junta dels Seràfics. 
L’any 1972 van finalitzar les obres d’ampliació 
de la fàbrica. Per a la inauguració es va ce-
lebrar una festa en la qual hi van assistir els 
treballadors i convidats de tot arreu. Arrel de 
l’incendi es va implantar un pla de seguretat 
a l’empresa.

Cóndor va ser comprada l’any 1975 per In-
dústries Valls d’Igualada, actualment Corpo-
ració Indústries Valls, propietària també de 
l’empresa Punto Blanco. Els nous propietaris 
van aportar importants canvis en l’organitza-
ció. Entre els més importants, destaquen la 
injecció de capital per pagar deutes i reduir 
el sobrecost dels crèdits, la inversió en ma-
quinària de tecnologia puntera, la reestructu-
ració de l’organització i la inversió en imatge.

ACTUALMENT, A CONTRA-CORRENT

Cóndor és una empresa industrial i PIME 
com poques a Espanya. El seu secret per 
mantenir-se activa després de 120 anys 
no és fruit de la sort. Si bé és cert que la 
seva història no està mancada de períodes 
de dificultat, sempre ha estat compromesa 
amb una producció 100% catalana, especi-
alment amb la fàbrica d’Arenys de Mar, on 
es fabrica el 90% de tota la seva producció.

El 1998 es van celebrar els seus 100 anys 
ampliant de nou les instal·lacions, aquest 
cop construint un nou magatzem de 4.500 
m2 al polígon industrial d’Arenys de Munt 
que serveix de magatzem del producte aca-
bat i com a centre logístic de la companyia.

Segons Roser Ramos, Directora General de 
Cóndor, tenir una fàbrica és tenir un avan-
tatge on molts hi veuen un retrocés. És te-
nir un negoci que fa ús de les seves capa-
citats productives segons li convingui. I la 
bona gestió i el resultat final els ha donat 
la raó: actualment generen un volum molt 
important d’ocupació amb 210 treballadors 
directes i uns 200 més d’indirectes, a més 
del prestigi com a marca que Cóndor ha as-
solit arreu del món. El secret es basa en 
controlar la seva producció, els seus estocs 
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i, sobretot, la qualitat, que en aquest cas 
és molt exigent i fan que l’empresa sigui 
viable. 

El seu catàleg manté una gama de diver-
ses desenes de colors diferents que creen 
gràcies al seu propi laboratori de colors, la 
qual cosa esdevé un gran valor afegit. Cón-
dor fa un producte –sobretot en calceteria 
infantil, que suposa el 95% de la producció 
total- de gama mitja/alta, amb poca com-
petència en el mercat. 

La fórmula de l’èxit rau en la inversió conti-
nuada en maquinària, el talent, i equips de 
persones amb molta experiència combina-
des amb persones joves, amb noves idees 
i ritmes de treball diferents. D’aquesta ma-
nera s’ha aconseguit sobreviure a totes les 
agressions que pateix el sector. 

Amb una facturació propera als 18 milions 
d’euros, Cóndor és a dia d’avui una empresa 
internacional que distribueix a més de 40 
països, a través de botigues pròpies, fran-
quícies, grans magatzems i botigues multi-
marca. L’avenç internacional és un dels pi-
lars de creixement de la companyia, tancant 
l’any 2017 amb una aportació del 30% sobre 
el total facturació i amb una botiga online 

que està agafant cada vegada més força, ar-
ribant ara al 3% facturació.

Tot i estar creixent, Cóndor segueix sent una 
empresa de caire familiar, on importa molt 
el benestar dels treballadors i és una em-
presa socialment compromesos i responsa-
ble amb el Medi Ambient.

“Cal seguir prosperant perquè el camí no 
s’acaba aquí. Seguirem fent créixer aquesta 
empresa Cóndor, que tant estimem” (Roser 
Ramos, Directora General)

Honor i glòria a Sant Zenon!
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DISSABTE 30 DE JUNY

10 de la nit, Església de Santa Maria
Concert de Sant Zenon 2018: Viuen!

A càrrec del cor l’Aixa
Preu: 12 euros
Organitzat per Associació Cor l’Aixa

DIUMENGE 1 DE JULIOL 

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.
Organitzat per Associació Col·leccionisme Nou 
i Vell (Crisàlide)

7 de la tarda, Teatre Principal
Concert d’estiu
A càrrec de la Societat Coral l’Esperança i el 
Cor Sons

AGENDA D’ACTES DE 
Els diners recaptats aniran íntegrament al 
menjador social dels frares caputxins.
Col·laboració: 3 euros
Organitzat per Societat Coral l’Esperança

DIMARTS 3 DE JULIOL

12 del migdia, Església dels Caputxins
Festa de germanor
Trobada a l’església dels Caputxins en 
record dels socis que ja no hi són i posterior 
celebració al restaurant de Lourdes d’Arenys 
de Munt.
Preu: 20 euros socis i 25 euros pels no socis
Organitzat per Vocalia de Jubilats

6 de la tarda, Plaça de l’Església
Enramada de la plaça

Engalanem la plaça en honor a Sant Zenon!
Organitzat per Patronat de Sant Roc, 
Associació de Pubillatge Arenyenc, Cau Flos 
i Calcat, Cau Sant Francesc i Regidoria de 
Joventut
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AGENDA D’ACTES

DIJOUS 5 DE JULIOL

8 del vespre, Ateneu Arenyenc
Presentació del llibre Marginalias. 
Cartapacio de geometrias anímicas
A càrrec de Vicente Moga (textos i poemes), 
Pere Planells (obra visual), Betlem
Planells (disseny gràfic 
i audiovisuals) i Ferran 
Sayerza (música dels 
audiovisuals)
És presentarà també 
el llibre electrònic en 
la  seva versió E-PUP, 
amb els seus vídeos 
corresponents.
Organitzat per Ateneu 
Arenyenc. Col·laboració: 
Llibreria El Set 
Ciències.

DIVENDRES 6 DE JULIOL 

2/4 de 7 de la tarda, part nova coberta de la 
Riera
Concert de Festa Major

 
A càrrec de l’Orquestra La Principal de la 
Bisbal 
Organitzat per Regidoria de Festes

7 de la tarda
Arribada dels gegants al Calisay
Els gegants d’Arenys quedaran exposats al 
C.C. Calisay fins a Sant Roc.
Organitzat per Associació de Geganters 
d’Arenys de Mar

2/4 de 8 de la tarda, sortida del CC Calisay 
fins a la Plaça de l’Ajuntament
Anem al pregó
Amb la banda de l’EMA i els gegants 
d’Arenys de Mar
Organitzat per Regidoria de Festes, Geganters 
d’Arenys de Mar i l’Ass. Escola de Música 
d’Arenys de Mar

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

A càrrec de la Banda de l’Escola de Música 
Municipal Carles G. Vidiella
Organitzat per Regidoria de Festes i l’Ass. 
Escola de Música d’Arenys de Mar

2/4 de 9 del vespre, plaça de l’Ajuntament
Pregó de festes i brindis popular

A càrrec de l’empresa arenyenca Cóndor 
amb motiu del seu 120è aniversari
Organitzat per Regidoria de Festes

¾ de 9 del vespre, pati del CC Calisay
9è Correbars
Amb la Txaranga Zebrass Marching Band
Venta de tiquets mitja hora abans
Preu: 12 euros
Organitzat per Arenys Esport
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AGENDA D’ACTES

2/4 de 10 del vespre, sortida de la Plaça de 
l’Església fins a l’Ajuntament
Correfoc per la llengua

A càrrec de la Colla Basilisc
Organitzat per Regidoria de Festes i Plataforma 
per la Llengua

2/4 de 12 de la nit, part nova coberta de la 
Riera
Ball popular amb l’Orquestra la Principal 
de la Bisbal
Organitzat per Regidoria de Festes

3/4 de 12 de la nit, platja de la Picòrdia
Barraques 2018
Festa Major Jove amb l’actuació de:
Roba Estesa, Sra. Tomasa, Dj. Plan B
Organitzat per Cau Flos i Calcat, Cau 
Sant Francesc, Patronat de Sant Roc, 
Associació Pubilltage i Regidoria de 
Joventut

DISSABTE 7 DE JULIOL

10 del matí, Sala polivalent del C.C. Calisay
Campanya de donació de sang especial de 
Sant Zenon

Horari: de 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Organitzat per Banc de Sang i Teixits i 
Regidoria de Salut
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AGENDA D’ACTES

11 del matí, convent dels Caputxins
Visita el convent! 
Jornada de portes obertes al convent dels 
Caputxins
Organitzat per Frares Caputxins

12 del migdia, sala d’exposicions del 
C.C.Calisay
Inauguració de l’exposició 
Moments de llum. Aquarel·les 
i dibuixos de Joan Castellà
Del 6 al 29 de juliol de 2018
Organitzat per Ajuntament 
d’Arenys de Mar

6 de la tarda, balconada del Xifré
Concurs “Fes el teu capgròs!” i jocs 
infantils
El nombre mínim de participants per obrir 
el concurs és de 4 
capgrossos
participants. Els 
treballs s’han de 
presentar el dia 7 
de juliol a l’inici de 
l’activitat dels
jocs infantils.
Organitzat per 
Geganters d’Arenys 
de Mar

7 de la tarda, part nova coberta de la Riera
Concert de Festa Major
Amb la Cobla Selvatana
Organitzat per Regidoria de Festes

2/4 de 9 del vespre, plaça de l’Església
Espectacle de carrer: Rojo

A càrrec de Cia. Miracle
Rojo és el camí d’un clown, és un viatge cap 
als límits, aquells que ens imposen
i els que nosaltres mateixos ens creem. 
El motor del viatge, és el desig d’arribar a 
l’altra banda, en el lloc on són els altres.
Organitzat per Regidoria de Festes

9 del vespre, part nova coberta de la Riera
Sardanes

Amb la Cobla Selvatana
Organitzat per Regidoria de Festes

2/4 de 10 del vespre, plaça de l’Església
Espectacle de carrer: Set Up
A càrrec de la Cia. Los Barlou
Heu vist mai què passa abans d’un 
espectacle? Tres personatges maldestres fan 
un muntatge ple d’entrebancs, imprevistos 
i sorpreses. Malabars, màgia, monocicles i 
equilibris impossibles, tot amb  humor a dojo 
i acció trepidant en un espectacle per a tots 
els públics.
Organitzat per Regidoria de Festes
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AGENDA D’ACTES

2/4 d’11 de la nit, plaça de l’Església
Música de carrer amb Brass de Gitano Band

Espectacle musical que barreja el so de festa 
popular català amb els ritmes més moderns. 
Un divertit mestissatge amb ritmes balladors 
que van més enllà dels tradicionals!
Organitzat per Regidoria de Festes

11 de la nit, platja de la Picòrdia
Barraques 2018

No trobaràs millor pla per celebrar la 
nostra Festa Major!! Vine a ballar i a 
cantar amb:
Kalabranda, Adala & the same song 
band, Orquestra Mitjanit. Dj. Sendo
Organitzat per Patronat de Sant Roc, 
Associació Pubillatge, 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 popular de Festa Major
Amb l’Orquestra Selvatana
Organitzat per Regidoria de Festes

DIUMENGE 8 DE JULIOL

2/4 de 10 del matí, Ateneu Arenyenc
Matinal de Festa Major a l’Ateneu

Torneig de Billar i Escacs.
9.30 h: Torneig Llampec de Billar. 
11.00 h: Torneig d’Escacs Infantil i d’Adults. 
Torneig de partides ràpides. Àrbitre: Marc 
Arnijas Fàbregas. Torneig obert pels «Amics 
de l’Ateneu Arenyenc». Inscripcions obertes 
a partir del 25 de juny per correu electrònic: 
ateneu@arenyautes.cat i presencialment fins 
les 10 h del mateix dia. 
Preu socis: gratuït - No socis: 2 euros 
13.00 h: Lliurament de premis: billar social, 
billar llampec, dòmino social i escacs. 
13.30 h: Refrigeri de Sant Zenon 2018
Organitzat per Ateneu Arenyenc

10 del matí, 
C.C. Calisay i pels carrers de la vila
Gimcana popular

A càrrec del Floc 
Centre d’Esplai
Inscripcions 
i bases a 
www.arenysdemar.cat
Organitzat per 
Regidoria de Festes
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AGENDA D’ACTES

10 del matí, Club de Pesca Mar Sport
44è Concurs infantil i juvenil de pesca amb 
canya

Categories A (de 5 a 12 anys) i B (de 13 a 16 
anys). Trofeus als tres primers classificats i 
al peix mes gros de cada categoria. Obsequi 
per a tots els participants.
Activitat gratuïta
Organitzat per Club de Pesca Mar Sport

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

Organitzat per Regidoria de Festes

2/4 de 5 de la tarda, sortida des del 
C.C.Calisay
Trobada de gegants
Amb els gegants 
d’Arenys de Munt, 
Canet de Mar, Pineda 
de Mar, Santa Coloma 
de Farners i els nostres 
gegants
Horari: 16.30 h: plantada 
del gegants al davant 
del C.C.Calisay

17.30 h: inici del recorregut
Recorregut: C.C.Calisay, Riera, carrer 
Església, de la Revolució, Sa Clavella, 
Bisbe Català, Sant Antoni, Ample i plaça de 
l’Ajuntament
Organitzat per Regidoria de Festes

7 de la tarda, marquesina del Bar de l’Ateneu
Música a la fresca

Concert amb l’Orquestrina Synerenca de 
l’Escola Municipal de Música d’Arenys de 
Mar.
Organitzat per Ateneu Arenyenc

8 del vespre, plaça de l’Església
Botifarrada popular de Festa Major
Preu: 4 euros (botifarra, pa i vi/aigua)

Organitzat per AEiG Flos i Calcat amb la 
col·laboració de les entitats de
Barraques

10 de la nit, església 
de Santa Maria
Rés de la pregària de 
Completes
Organitzat per 
Parròquia de Santa 
Maria
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AGENDA D’ACTES

2/4 d’11 de la nit, església de Santa Maria 

Cant de l’Himne de Sant Zenon
Organitzat per Parròquia de Santa Maria

Himne a Sant Zenon
Cantem un himne a Sant Zenon
Patró d’Arenys, la gaia vila,
que els nostres enemics confon
i ens fa la vida tan tranquil·la,
Honor i glòria a Sant Zenon!
Honor i glòria a Sant Zenon!
 
En l’alba sangonent del cristianisme,
els senyalats amb l’aigua del Baptisme
d’esclaus rebien el vil tractament.
Convertits que vau ésser a la llei nova
Vós i els vostres companys de dura prova
vau suportar sense defalliment.
 
Cantem….
 
La fe dels cristians us sostenia
i amb més força afirmàveu cada dia
que només de Jesús éreu soldat.
Ben aviat la paga us era dada
que a la mateixa vall verda i gemada
i com Sant Pau fóreu decapitat
 
Cantem…
 
Quan Arenys caminava amb passa incerta
confiant que estaríeu sempre alerta,
us escollí per guia i per Patró.
Ha conservat fidel vostre guiatge
i d’un pom de verol us fa homenatge
un cop cada any i us porta en processó.
 
Cantem…

3/4 d’11 de la nit, Riera
Traca de colors

A càrrec de la Pirotècnia Igual
Organitzat per Regidoria de Festes

1/4 de 12 de la nit, Pati del Xifré
Òpera video-Mapping show

A càrrec d’Universal Opera Show
Un espectacle inspirat en les més conegudes 
àries d´òpera, musicals i cançons de
la lírica actual.
Organitzat per Regidoria de Festes

2/4 de 12 de la nit, plaça de l’Església
Barraques 2018
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AGENDA D’ACTES

Amb Miquel del Roig i A4 Reggae Orchestra
Organitzat per Associació Pubilltage, Cau Flos i 
Calcat, Cau Sant Francesc, Patronat de Sant Roc i 
Regidoria de Joventut

DILLUNS 9 DE JULIOL 

2/4 de 6 de la tarda, plaça de l’Església
Recollida de xumets Amb la Colla 
gegantera
Organitzat per Regidoria de Festes

2/4 de 7 de la tarda, sortida des de la 
plaça de l’Església
Cercavila de gegants
Recorregut: plaça de l’Església, pas de 
sota estudi, rial de Sa Clavella, Riera i 
plaça de l’Ajuntament. Juntament amb 
les autoritats, els gegants pujaran per 
la Riera fins a la plaça de l’Església. 
En Tallaferro i la Flor d’Alba entraran a 
l’església per assistir a l’Ofici. En Roc i 
la Maria, i l’Elm i la Carmeta seguiran el 
seu recorregut pel carrer de l’Església 
fins al C.C.Calisay. 
Organitzat per Regidoria de Festes i 
Associació de Geganters

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

8 del vespre, porxada del Mercat Municipal
Concert de versions Amb Los Sarita
El grup arenyenc sorgit de l’Escola de Música 
ens presenten el seu repertori de versions, 
sempre acompanyades de molt bon humor.
Organitzat per Regidoria de Festes i l’Ass. 
Escola de Música d’Arenys de Mar

2/4 de 10 del vespre, del CC Calisay fins a la 
Platja de la Picòrdia
Batucada
Amb la Batuaixa de l’Escola Municipal de 
Música
Organitzat per Regidoria de Festes i l’Ass. 
escola de Música d’Arenys de Mar



11 de la nit, 
platja de la Picòrdia

Focs artificials
A càrrec de la Pirotècnia Igual

Organitzat per 
Regidoria de Festes
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AGENDA JULIOL

DIMARTS 10 DE JULIOL

8 del vespre, església de Santa Maria
Missa de difunts
En record dels arenyencs traspassats el 
darrer any.
Organitzat per Parròquia de Santa Maria

10 de la nit, platja de la Picòrdia
Cine pícnic: Trio, recerca del santuari 
sagrat

Vine a sopar amb nosaltres a la platja 
mentre veiem cinema en català.
Organitzat per Plataforma per la Llengua

DIMECRES 11 DE JULIOL

9 del vespre, Teatre Principal
Festival Poesia i + 2018: Oceanes
Amb Clara Peya i Magalí Sare

Concert a duo amb temes escollits a 
consciència dels diferents discos i projectes 
que ha musicat Clara Peya. Energia i 

sentiment en estat pur, sense deixar de 
banda el crit i el compromís amb la llibertat.
Entrada lliure. Aforament limitat.
Organitzat per Centre Espriu-Regidoria de 
Cultura Ajuntament Arenys de Mar - Fundació 
Palau de Caldes d’Estrac

DIVENDRES 13 DE JULIOL

7 de la tarda, sala d’actes de la Biblioteca
Presentació del llibre: Unos papeles 
olvidados, de Juan Carlos Giménez-Salinas

A càrrec de Mercè Colomer
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

DISSABTE 14 DE JULIOL

Festa del carrer Bisbe Vilà Mateu
Organitzat per Veïns Carrer Bisbe Vilà Mateu

Pavelló municipal
Torneig 3x3 de bàsquet
Inscripcions a www.sportclickevent.com
Organitzat per Arenys Bàsquet

10 de la nit, plaça de l’Església
26a Mostra de dansa
Organitzat per Escola de Dansa Sinera i 
Ajuntament d’Arenys de Mar
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6 de la tarda, Port d’Arenys
Festa de la Mare de Déu del Carme
Processó de barques, missa, sardinada i 
ball amb DJ
18 h: Processó de barques
19 h: Missa
A continuació, 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



19

AGENDA JULIOL

DIUMENGE 15 DE JULIOL 

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)

11 del matí
Ruta teatralitzada: L’Arenys de punta i cotó

Amb les Germanes Felicianes
Activitat gratuïta. Places limitades.
Inscripcions: Oficina de Turisme (93 795 70 
39 o turisme@arenysdemar.cat)
Organitzat per Regidoria de Turisme

7 de la tarda, Riera des d’Arxiprest Rigau 
fins a la Plaça de l’Església
2a Trobada de batucades

Tothom que ens vulgui 
acompanyar està 
convidat a gaudir de la 
festa! 
Organitzat per Associació 
Escola de Música Carles 
G. Vidiella, grup Batuaixa i 
Regidoria de Festes

7 de la tarda, Teatre Principal
Òpera: Dido i Enees de Henry Purcell 

Com cada any, el grup Aposta d’òpera, dirigit 
per Magdalena Campasol, porta a
escena un projecte que ha estat treballant 
durant tot el curs. 
Més informació: www.emarenys.org i 
93.795.72.64
Preu: 9 euros a taquilla. 7 euros anticipada 
i per a socis (a la secretaria de l’escola els 
dies 12 i 13 de juliol de 17.00 a 19.30 h)
Organitzat per Associació Escola de Música 
d’Arenys de Mar i regidoria de Cultura

DIMARTS 17 DE JULIOL 

10 del matí, Biblioplatja
Obertura de la Biblioplatja

Un estiu més, la Biblioplatja s’instal·la a la 
platja de la Picòrdia
Horari: De dilluns a divendres. Matins de 10 
a 13 h i tardes de 17.30 a 20 h
Durada fins al 31 d’agost
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura
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10 de la nit, platja de la Picòrdia
Cine pícnic: Operació cacauet 2

Vine a sopar amb nosaltres a la platja 
mentre veiem cinema en català.
Organitzat per Plataforma per la Llengua

DIMECRES 18 DE JULIOL

8 del vespre, Biblioplatja
Passejada i contes a la golodrina: Cuentos 
de amor, erotismo y muerte

A càrrec de Charo Pita
Arenys de Contes. 15è Festival d’estiu de 
contes per a adults.
Preu: 10 euros. Inscripcions a la Biblioteca o 
a la Biblioplatja (places limitades)

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

10 de la nit, Biblioplatja
Arenys de Contes. 15è Festival d’estiu de 
contes per a adults: Cuentos de amor,
erotismo y muerte

A càrrec de Charo Pita
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

DIJOUS 19 DE JULIOL

2/4 de 7 tarda, Biblioplatja
Hora del conte i taller per a infants: Bear 
hunt
A càrrec d’Ingrid Marín, Ivana Ares, Adrià i 
Víctor Ferrari
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 Ajuntament d’Arenys de Mar i 
secció sardanista de l’Ateneu Arenyenc
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DIVENDRES 20 DE JULIOL

Festa al carrer de la Torre
Divendres 20: pregó
Dissabte 21: jocs infantils i xocolatada a la 
tarda. Sopar popular a la nit.
Diumenge 22: puntaires, dinar de sobres i 
havaneres amb rom cremat
Organitzat per Comissió de Festes del carrer 
de la Torre

7 de la tarda, Biblioplatja
Show Cooking especial amb ‘Producte 
d’Arenys’

A càrrec de Btakora
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

DIUMENGE 22 DE JULIOL

6 de la tarda, part nova coberta de la Riera
Tardes infantils: jocs tradicionals i taller de 
banderins
Amb el Pájaro Carpintero i Talleret Craft
Organitzat per Regidoria de Festes

Dimarts 24 de juliol

7 de la tarda, Biblioplatja
Ioga en família 
A càrrec de Yolanda Marín
Cal portar una màrfega i roba cómoda
Inscripció a la Biblioteca i Biblioplatja. 
Places limitades.
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

10 de la nit, platja de la Picòrdia
Cine pícnic: El meu amic el gegant

Vine a sopar amb nosaltres a la platja 
mentre veiem cinema en català.
Organitzat per Plataforma per la Llengua

DIMECRES 25 DE JULIOL

10 de la nit, Biblioplatja
Arenys de Contes. 
15è Festival d’estiu de contes per a adults: 
Sola Solae

A càrrec de Mon Mas
Organitzat per 
Biblioteca - Regidoria 
de Cultura

DIJOUS 26 DE JULIOL

2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja
Hora del conte i taller per a infants
A càrrec d’Albert Estengre i grup Cosim
Organitzat per Biblioteca, Museu d’Arenys i 
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 27 DE JULIOL

Festa al carrer de la Font
També el dia 28 de juliol
Organitzat per Comissió de festes del carrer de 
la Font

8 del vespre, Mercat municipal
Wine&Tapes

Seguint amb la sèrie de jornades 
gastronòmiques que es fan al Mercat, la
d’aquest mes de juliol tindrà la temàtica de 
Vins i tapes.
Copes des d’un euro i tapes a partir de 2 
euros.
Fins a les 12 de la nit
Organitzat per Regidoria de Promoció 
Econòmica

2/4 d’11 de la nit, Pati del Xifré
27è Festival de Jazz: Paula Valls

Paula Valls presenta I AM, el seu primer 
treball de llarga durada. Un treball més 
intimista i despullat on els silencis també 
parlen, en un registre diferent al del seu 
impressionant debut amb Black and White.
Preu: 12 euros taquilla i 10 euros anticipada a 
www.jazzarenys.cat
Organitzat per Regidoria de Cultura

DIUMENGE 29 DE JULIOL

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 de la classe Open 
Bic que reunirà participants d’arreu del món.
Si desitges col·laborar, pots fer-te voluntari 
omplint aquest formulari:
http://www.cnarenys.com/fes-te-voluntari
Organitzat per Club Nàutic Arenys i Open Bic 
Class Association

6 de la tarda, part nova coberta de la Riera
Tardes infantils: inflables
Organitzat per Regidoria de Festes

8 del vespre, Biblioplatja
Concert: Cançons de taverna
A càrrec de Pep Bergadà
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura
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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).

I recorda...
Fins al 31 d’agost, puja al TRENET D’ESTIU! Aquest estiu compreu els 
tiquets a les botigues per pujar al trenet d’Arenys i gaudiu de la nostra vila 
per només 1 euro per trajecte. 
Venda de tiquets als comerços i restaurants amb el cartell identificatiu i al 
mateix trenet. 
Preu: 1 euro adults i infants a partir de 3 anys (cost d’un trajecte sense 
baixar del trenet). 
Gratuït per a infants de 0 a 2 anys i persones amb minusvalidesa.
Circula de dimarts a diumenge. 

Horaris de parada al C.C.Calisay: 10.20h – 11.05h – 11.50h – 12.30h - 13.10h    
17.30h – 18.10h – 18.55h – 19.35h - 20.15h




