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Sant Zenon ja és aquí!

Sant Zenon ja és aquí! Puntuals a la cita, els arenyencs esperem cada any amb candeletes aquests dies
amb què s’estrena el mes de juliol, perquè el dia 9, a Arenys de Mar, celebrem la festivitat del patró
de la vila.

En aquest programa que teniu a les mans, trobareu els actes i les propostes que, pensant en tots
vosaltres, hem preparat des de les entitats cíviques, culturals i esportives de la vila i des de l’Ajuntament.
Des del consistori municipal, volem agrair en primer lloc aquest esforç col·lectiu i aquestes ganes de
festejar aquesta diada tan nostra i que, alhora, tradicionalment hem compartit i compartirem amb
visitants arribats d’arreu de la comarca i més enllà.

Com ja és una tradició, el pregó d’aquest 2007 anirà a càrrec d’una institució que està lligada de manera
indestriable a la cultura de la nostra vila. Des de fa 50 anys, s’hi promou la lectura i és un lloc de
trobada de gent amb ganes d’aprendre i d’ensenyar, gent de totes les edats i de totes les condicions.
És clar que ja sabeu que estem parlant de la Biblioteca P. Fidel Fita, a la qual dediquem aquest any les
planes inicials d’aquest programa d’actes per recordar algunes anècdotes de mig segle de vida. Si hi
voleu fer aquest petit viatge, ens farà de guia la seva directora, Mercè Cussó.

També hi hem reservat un espai per commemorar els 25 anys del Cau Sant Francesc d’Esplai i
Muntanyisme, que continua endavant amb molta energia després d’aquestes dues dècades i mitja de
contribuir a educar en el lleure els més petits. I com que la portada està dedicada al drac Arenyot, us
convidem a animar els petits de la família a jugar amb ell i amb les propostes que ens presenta en les
pàgines d’aquest programa.

A més, trobareu tots els actes amb què gaudirem d’aquests dies de festa, entre els quals és clar que
no faltaran ni els concerts ni els balls populars, ni les nits joves, ni els focs artificials, ni tampoc els
espectacles infantils.

Gaudiu d’una molt bona festa major de Sant Zenon 2007!

El consistori municipal
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Amb les portes ben obertes

La Biblioteca P. Fidel Fita, que és tota
una institució a la vila, rep l’encàrrec de
llegir el pregó de festa major de Sant
Zenon en les seves noces d’or

manteniment de la memòria d’escriptors
arenyencs de reconegut prestigi, amb els quals
va comptar en vida i als quals ha sabut recordar
i homenatjar, sempre amb el suport de
l’Ajuntament.

Per tot plegat i per aquests magnífics cinquanta
anys de servei a la vila, l’equip de la Biblioteca
P. Fidel Fita es convertirà en pregoner de Sant
Zenon 2007 el pròxim 6 de juliol, al vespre. El
contingut del pregó, com ha de ser, és una
incògnita però ben segur que inclourà més d’una
sorpresa.

A continuació, us proposem un petit viatge a
aquests anys de Biblioteca, de la mà de Mercè
Cussó, que fa trenta anys que n’és la directora,
i a qui hem demanat que ens expliqui les seves
vivències i alguns dels seus records…

El personal de la Biblioteca, amb Mercè Cussó,
directora de l’equipament des de fa trenta anys, i
la bibliotecària Montserrat Fonoll, que hi col·labora,
fotografiats davant de can Juncosa, que durant tot
el 2007 lluirà la pancarta del cinquantè aniversari.

La Biblioteca P. Fidel Fita d’Arenys de
Mar és molt més que un espai...

... on hi ha encabits, distribuïts meticulosament,
centenars de volums. Per a la vila, la seva
Biblioteca és tota una institució, que
tradicionalment ha tingut les portes obertes a
tothom i a tota mena de propostes. Les fotografies
que hem triat i que reproduïm en les pàgines que
segueixen són una mostra de la varietat i la
riquesa de l’activitat de la Biblioteca. Des de fa
deu anys a l’edifici de can Juncosa i abans a la
planta baixa de la casa de la vila, la Biblioteca
ha estat aquests cinquanta anys un espai de
trobada d’intel·lectuals i d’escolars, de vilatans
i de visitants, i també un centre difusor de les
arts i les lletres.

Per les seves instal·lacions hi han passat escriptors
i artistes notables, a fer xerrades, conferències,
tallers… La Biblioteca ha cuidat molt l’atenció
als infants: fa dècades que a Arenys de Mar se
celebren setmanalment les hores del conte, quan
a ciutats properes més grans no s’oferia encara
aquest servei. I no tan sols s’hi han fet activitats
de portes endintre. La Biblioteca també ha sortit
al carrer durant aquests anys: amb la Biblioplatja
des de fa anys i, des del 2006, amb la Biblioplaça.
Però també per Sant Jordi, amb la seva parada
fidel a la plaça de l’Església.

La Biblioteca P. Fidel Fita és també un element
imprescindible, juntament amb l’Arxiu Històric
Fidel Fita, per als interessats a documentar-se
sobre la història recent. S’hi conserven milers de
documents i també fotografies, revistes locals,
una relació extensa i acurada de la presència
d’Arenys de Mar a la premsa comarcal i nacional…
També ha jugat un important paper en el
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1970. Recital de Ramon Verdaguer. Aspecte de la sala. 1986. Inauguració de la placa commemorativa a la
casa d’estiueig de Joaquim Ruyra.
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Els meus records

Enguany celebrem els 50 anys de la
Biblioteca

Quantes generacions d’usuaris han passat un
moment o altre de la seva vida per la Biblioteca,
quants professionals bibliotecaris, tècnics auxiliars
i subalterns han treballat per a la Biblioteca al
llarg d’aquests 50 anys... molts i molts. Tots ells
han contribuït a poder arribar a aquesta fita.

Tot l’equip de treball actual tenim el goig de
poder viure aquest moment històric. Fem una
mirada enrere, no amb nostàlgia, sinó per veure
d’on venim, una mirada a través de la col·lecció
de fotografies, dels programes d’actes celebrats
i organitzats des la Biblioteca, de la conversa
amb professionals i usuaris.

1996. La directora de la Biblioteca, Mercè Cussó, s’allibera de
l’esclavatge de les fitxes de paper. Amb el trasllat de la Biblioteca,
s’adopta el nou sistema de documentació informàtic.

1997. El periodista arenyenc Xavier Abad, enregistrant
un reportatge a la Biblioplatja per a TV3.

1998. Petit concert dedicat a Federico García Lorca . 1998. Lluís Danés a la Biblioteca.

per Mercè Cussó i Cervera, directora
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Tanquem els ulls i veiem...

Les tertúlies dels dissabtes al matí a la Biblioteca:
hi havia un caliu de debat sobre la cultura, la
política i tot el que en aquell moment interessava.
Amb personatges com Ferran de Pol, Fèlix Cucurull,
Josep M. Pons i Guri, Jordi Palomer, Josep
Montmany, caliu que enlluernava joves arenyencs
com Miquel Rubirola, Teresa Bertran... Margarida
Maria Tura Soteras, directora des de l’any 1957
fins al 1971, aixoplugava aquesta efervescència
intel·lectual. Relleu que jo vaig tenir l’honor
d’agafar l’any 1973, en arribar a la vila amb tota
la il·lusió i l’energia que em donaven la joventut
i la tot just acabada carrera de biblioteconomia.

Entre els anys seixanta i setanta, personatges o
associacions com Joan Sales, Antoni Comas, Joan
Oliver, la Coral Sant Jordi, Salvador Espriu, Ricard
Salvà, entre molts altres, van passar per la

Biblioteca i van deixar petja en els assistents;
són molt recordats pels usuaris de més edat.

I l’evolució de la Biblioteca... Començava a ser
punt de trobada d’infants i joves àvids d’obrir-
se al món i amb ganes de remenar llibres, i va
sorgir la necessitat de disposar de més espai. Era
l’any 1977 i l’alcalde d’aquell moment, Sr. Marià
Salmeron, va facilitar-ne l’ampliació i vam poder
disposar de 60 punts de lectura en lloc dels 24
que teníem. Per als usuaris va ser un salt qualitatiu
espectacular. L’espai era molt acollidor, amb uns
vaixells penjats al sostre, uns pots de farmàcia
posats sobre les prestatgeries i la presència del
bust del P. Fidel Fita. Tot plegat hi donava un aire
entre mariner i majestuós, segons han manifestat
alguns usuaris, avui dia ja adults, que aleshores
veien la Biblioteca a través dels seus ulls d’infant.

1999. Participants del Club de Lectura. 1999. Infants escoltant un conte.

2000. Lectura del Poema de Nadal de Josep M. de Sagarra. 2001. Acte d’homenatge a la periodista Núria Nogueras.

Anys seixanta: les classes de català, gairebé prohibides en aquell moment i
conduïdes per Lluís Ferran de Pol. Molts arenyencs encara recorden, avui, el
mestratge de l’escriptor de Miralls tèrbols, i com eren d’agradables i profitoses
aquelles classes.
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2001. L’escriptora arenyenca Cristina Fernández Cubas
al Club de Lectura. 2002. Contes al mar.

2003. Xerrada del periodista Toni Soler. 2004. Hora del conte.

2004. Taller d’ornamentació nadalenca.2004. Taller de cuina a la Biblioplatja.

Cap als anys vuitanta, Arenys creixia com a
municipi i la Biblioteca es veia cada vegada més
visitada pels usuaris, tal com manifesten les
estadístiques i queda reflectit en un diari que en
aquell moment es portava gairebé a totes les
biblioteques, diari que serveix també per percebre
el tarannà de la vida cultural de la vila.

Arriba l’esclat de la informàtica, i una vegada
més, la Biblioteca d’Arenys de Mar no vol quedar-
se enrere amb l’arribada de les noves tecnologies
i lluita, juntament amb els seus usuaris, per fer
veure a l’Ajuntament la necessitat d’una altra
ampliació.

Finalment l’any 1996, gràcies a l’alcalde d’aquell
moment, Miquel Rubirola, es va produir el trasllat
a can Juncosa i tota la informatització del seu
fons.

Amb el canvi de segle i l’explosió de la informació
i de les noves tecnologies, internet, wi-fi... la

Biblioteca també incorpora aquests nous serveis
per als seus usuaris, engrandits actualment en el
nou projecte @renysenxarxa.

Si trenco la guardiola dels records més íntims,
puc trobar-ne encara bocins a la memòria i
percebre l’impacte que em va ocasionar el fet de
veure molt sovint a la Biblioteca escriptors de
carn i ossos, com eren Ferran de Pol i Fèlix
Cucurull, personatges tan propers com els seus
llibres, que teníem a les prestatgeries.

Recordo les meves passejades per Arenys amb
els poemes de Salvador Espriu sota el braç per
conèixer Sinera; quedava fascinada de poder
llegir i alhora veure amb els propis ulls el que
descrivia el poeta.

Recordo la meva primera penalització per tornar
un llibre amb retard a un usuari que després ha
estat un dels millors amics que tinc, Ramon
Verdaguer.



La festa d’aniversari de la Biblioteca
ha viscut ja importants episodis
durant aquests primers mesos del
2007, però encara hi ha propostes
interessants
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Recordo aquelles mirades entre joves que van
acabar essent parella, i això també passava a la
Biblioteca.

Recordo com va créixer intel·lectualment una
jove amb molt de futur, Núria Nogueras, i com
una maleïda malaltia se la va emportar.

Tantes i tantes imatges em vénen a la memòria,
perquè en trenta-quatre anys han passat moltes
i moltes coses a la Biblioteca...

Toquem de peus a terra i veiem que la Biblioteca
esdevé el motor cultural de la vila, paper que ha
fet durant molts anys. Presentacions de llibres,

conferències, exposicions, hores del conte, tertúlies
de novel·la... tot un ventall d’activitats culturals
s’han desenvolupat entre les parets de la
Biblioteca.

I ara, encarem el futur amb il·lusió i moltes ganes
de continuar la tasca començada l’any 1955,
quan s’obria per primera vegada una maleta amb
llibres que es baixaven del nostre Arenys veí.

I com diu la pancarta que tenim penjada a la
Biblioteca i a la plaça de l’Ajuntament: 50 anys
profitosos i enriquidors. Gràcies per fer-nos costat.

Glòria a Sant Zenon!!!

10

2004. Mònica Terribas a la Biblioteca. 2006. La primera edició de la Biblioplaça.

Els dies centrals de la festa d’aniversari es van viure el cap de setmana del 2 i 3 de juny de 2007,
coincidint amb la data exacta de l’obertura de les primeres instal·lacions de la Biblioteca. La creació
de l’arenyenc Lluís Danés, sota el suggerent títol d’El meravellós llibre de les paraules viscudes, va ser
el toc de sortida d’un cap de setmana intens, que va incloure també un sopar a la Sala Polivalent del
Centre Cultural Calisay i l’acte institucional de commemoració del 50è aniversari, amb la participació
dels actors Mercè Pons i David Selvas.

Molt a celebrar!
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De fet, durant tot l’any hi ha hagut i hi haurà propostes per celebrar amb la Biblioteca aquest important
aniversari. En aquestes imatges podeu reviure alguns d’aquests moments: la inauguració de la nova
sala d’actes de la Biblioteca, al carrer Bonaire, 3, i també de la nova sala multimèdia; la presentació
del llibre de Josep Vicent Garcia-Raffi i Carme Manuel Cuenca dedicat a Esyllt T. Lawrence; 50 anys,
50 contes, coordinat per Albert Estengre; i la passejada literària pels carrers de la vila a càrrec de
Ramon Verdaguer, entre d’altres. Però encara hi ha activitats per endavant.

Aquesta tardor, tindrem ocasió de recordar i conèixer els moments més importants de la història de
l’equipament a través d’una exposició i també de viatjar a l’Alguer, en el cas que s’hagi concertat ja
el viatge. A més, acabarem de confeccionar la col·lecció de punts de llibre que, junts, formen una
bonica il·lustració de la façana de la Biblioteca –cada mes se’n pot recollir un dels exemplars en un
equipament municipal diferent– i encara podrem aconseguir una de les bosses dels 50 anys de la
Biblioteca, que s’han dissenyat i elaborat com a obsequi a tots els usuaris.
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Educant en el lleure: 25 anys fent Cau

Se’ls distingeix pel seu fulard de colors groc, verd
i lila. Aquest mocador, lligat al voltant del coll,
que anys enrere havia sigut de tons blaus i
marrons, és tot un símbol dels nois i noies que
formen el Cau Sant Francesc d’Esplai i
Muntanyisme. Aquesta entitat tan arrelada a la
vila compleix aquest any un quart de segle de
vida. El Cau, com es coneix popularment, és la
secció més nombrosa de la Joventut Seràfica. I
és que està integrat per una vintena de monitors
i un gruix de 120 nens i nenes, a partir de 5 anys,
i de nois i noies, menors de 18.

Per celebrar aquest aniversari i compartir-lo amb
els arenyencs i arenyenques, el Cau ha preparat
diferents activitats durant l’any. A finals de maig,
una quarantena de monitors de totes les èpoques
es van aplegar en una trobada a Vallgorguina. La
festa s’obrirà durant el mes de juliol a la vila.
L’entitat convida tothom a assistir a l’exposició
que es podrà visitar a la Sala Lloveras. Una mostra
fotogràfica, i d’altres materials, amb imatges i
records d’ahir i d’avui. A més, el logotip del Cau
compartirà espai a la copa commemorativa de
Sant Zenon 2007 amb la Biblioteca P. Fidel Fita,

12

que són els pregoners amb motiu del seu 50è
aniversari. La festa grossa la deixen per al cap
de setmana del 14 i el 15 de juliol, amb el Centre
Cultural Calisay com a escenari. Hi haurà festa
infantil, sopar de germanor, concert amb els
Kumbes del Mambo…

Els orígens del Cau es remunten al grup
excursionista que l’any 1952 va néixer al si de la
comunitat dels Frares Caputxins. D’aquí va sorgir
la creació del Centre Excursionista Sant Francesc,
que es podria considerar l’embrió de l’actual Cau
Sant Francesc d’Esplai i Muntanyisme. La data
de la creació de l’entitat cal trobar-la en el curs
1981-82, quan un grup de gent comença a fer
activitats de lleure els dissabtes a la tarda, en un
moment en què el moviment escolta era força
popular. Aquell curs, doncs, s’oficialitza la divisió
respecte al Centre Excursionista d’Arenys de Mar.
L’Oriol Lloret i la Neus Ferrón, que actualment
són monitors del Cau, comenten com a curiositat
que alguns dels fundadors d’aquell primer Cau
són avui pares i mares de nens i nenes que formen
part de l’entitat.

El lema del Cau durant tots aquests anys ha estat
educar en el lleure. En els seus estatuts, a més,
es marquen quatre pilars, que són: la persona, la
societat i el país, la natura i la fe. Per als monitors,
com l’Oriol i la Neus, aquests quatre pilars
simbolitzen la ideologia del Cau, que té com a
repte educar els nens i nenes en valors com la
convivència i el respecte mutu.

Tots els dissabtes a la tarda, de 4 a 6, monitors,
nens i nenes i noies i noies es troben a la seu de
la Joventut Seràfica, ubicada al carrer Josep

Aquest 2007, també es commemora
el quart de segle de vida del Cau
Sant Francesc d’Esplai i
Muntanyisme
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Baralt, que és l’entitat de la qual  formen part
actualment i des de fa uns anys. Són un total de
19 monitors, entre els quals hi ha més noies que
nois, d’entre 20 i 27 anys. La majoria d’aquests
joves són estudiants universitaris, alguns dels
quals volen dedicar-se a l’educació. N’hi ha que
estudien magisteri, pedagogia, psicologia, i d’altres
que estan cursant carreres de Ciències. Una nota
significativa és que molts dels actuals monitors
ja anaven al Cau quan eren nens i nenes. D’altres,
simplement, s’acosten a l’entitat per fer una feina
altruista de treballar per als altres, a través d’amics
que formen part del col·lectiu.

Pel que fa als nens i nenes i nois i noies, n’hi ha
un total de 120. Els més petits, de 5 a 6 anys,
són els Cucarells. Els de 7 a 8 anys, es diuen
Maneirons. Els de 9 a 10 anys són els Bocarrots.
D’11 a 12 anys, els Dracs. Al grup del Puigmal, hi
estan adscrits els nois i noies de 13 i 14 anys. Els
grans, d’entre 15 i 16 anys, són del grup de les
Bruixes i Bruixots. I encara hi ha un setè grup, el
dels Nonells, de 16 a 18, integrat per nois i noies
que es preparen per ser monitors a partir dels 18
anys. Tots aquests noms, curiosos en algun cas,
estan extrets de la mitologia catalana: són
muntanyes sàvies, nans, personatges del bosc,
bruixots…

La filosofia d’aquestes tardes de dissabte és
passar-s’ho bé, tot aprenent. Fan excursions,
tallers i jocs. A més d’aquestes trobades setmanals,

al llarg de l’any, participen de les colònies: per
Nadal i per Setmana Santa, de tres dies; i a l’estiu,
d’entre sis i deu dies. Les destinacions són
diferents, segons les edats. De fet, els assistents
al Cau estan repartits per grups d’edat. Una altra
activitat molt reeixida i que ja és tot un clàssic
és la Cauamanida, que es fa a l’abril i que és una
trobada de nens, pares i monitors. “Tot va
començar com un concurs d’amanides i s’ha
convertit en una gran festa de trobada de totes
les persones vinculades al Cau. Ja fa onze anys
que la celebrem!”, expliquen l’Oriol Lloret i la
Neus Ferrón.

És una sortida de tot un cap de setmana, a la
qual s’afegeixen els pares i mares el diumenge
per al dinar, que és un àpat popular, on tothom
aporta els seus plats: amanides, truites, coques…
Amb els pares i mares, hi ha un contacte
permanent perquè, de fet, monitors i famílies fan
balanç i seguiment de les activitats mensualment.
Durant l’any, a més, participen de les activitats
del poble. Prenen part en el Carnaval, a la fira de
Santa Llúcia i a la del Solstici d’Estiu. Durant
molt de temps, a més, van col·laborar amb les
Calitardes. El Cau Sant Francesc d’Esplai i
Muntanyisme també està vinculat a altres esplais
del país, ja que forma part de la Coordinadora
Catalana de Cases de Colònies i Centres d’Esplais.

Per molts anys!
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Per als petits de la casa

Juga amb el drac Arenyot!

Ei!!! Sóc l’Arenyot. Sí, el drac d’Arenys de Mar. Sí,
parlo amb tots vosaltres, però sobretot amb els
més petits de la casa, perquè vull que siguin els
meus amics. Estic molt content perquè aquest
any m’han dedicat la coberta del programa de la
festa major de Sant Zenon. No et faci pas por
aquesta foto. Tot i la meva imatge, és clar que
sóc una bestiola ben grossa i amb banyes, sóc
totalment innocent. El que més m’agrada és sortir
a voltar per la Riera amb tota la família gegantera
de la vila i ara estic preparant-me per a la pròxima
cita, amb motiu de les festes de Sant Zenon.

Aviat farà un any de la meva presentació en
societat. Us en recordeu? Era un 14 d’agost de
2006, al final de la cercavila nocturna de la festa
major de Sant Roc. Vaig sortir de l’edifici on hi
havia hagut la botiga de joguines de can Regàs,
a la Riera, enmig de diables i fum de colors,
després d’hores de rugir dins el meu cau. I és que
sóc un obsequi per a tots els arenyencs i
arenyenques de la família Regàs Pons, en record
del seu comerç.

El pare és l'artista arenyenc Mario Fernández,
que té una empresa, Tematic World, ubicada a
Arenys de Munt. Es dóna el cas que, de jovenet,
l'artista havia treballat darrere del taulell de can
Regàs i, expert com és, va ser l'escollit per crear-
me. En Mario és el mateix artista que, per Nadal
de 1988, va crear el Tió d'Arenys de Mar, que
tant agrada a tots els nens i nenes. Sóc força
gros: faig cinc metres d'amplada i tres d'alçada,
i estic fet de porexpan i recobert de pasta de
paper, perquè em pugui passejar sense gaires
esforços.

Al principi no tenia nom, però gràcies a molts de
vosaltres, que vau participar en el concurs
organitzat per l’Ajuntament per triar-me’n, ara
ja en tinc. Em dic Arenyot, oi que sona bé? Aquest
any ha sigut molt especial per a mi perquè tothom
em vol veure i fer-se fotos amb mi, sobretot els
més menuts. Em van regalar una bufanda perquè
no passés fred a l’hivern. També perquè per Sant
Jordi es va celebrar el meu bateig!!! Si em vols
venir a veure abans de la cercavila de Sant Zenon,
t’espero a la Sala de les Bótes del Centre Cultural
Calisay d’Arenys de Mar! I perquè juguis una
estona, et proposo aquest entreteniment. T’animes
a jugar amb mi?
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Segueix els números Troba les 7 diferències

ARENYOT
B U F A N D A
TALLAFERRO
BANYETES
REGÀS
CALISAY
GEGANTER
BALLAR
BATEIG
FUM

paraules encreuades
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_____________________________________________________________________________
CONCERT 10è ANIVERSARI a càrrec del Cor de Noies i el Cor Infantil de l'EMA

Hora i lloc: 2/4 de 9 del vespre, a l’Auditori J. M. Arnau del C.C. Calisay
Organitzat per l’Escola Municipal de Música Carles G. Vidiella

Dissabte 30 de juny de 2007
_____________________________________________________________________________
PRESENTACIÓ DEL CONCERT Estimat segle xx, a càrrec de Jordi Lluch,
director del Cor l'Aixa

Hora i lloc: 7 de la tarda, a la Sala Noble del C.C. Calisay
Organitzat pel Cor l'Aixa

_____________________________________________________________________________
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ D'ESCULTURES Rakú (fins al 15 de juliol)

Hora i lloc: 8 del vespre, a la Sala d’Exposicions del C.C. Calisay

Horaris de visita:
Divendres de 6 a 9 del vespre
Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 2 del migdia i de 6 a 9 del vespre
Organitzat per la Regidoria de Cultura

_____________________________________________________________________________
CONCERT DE CANT CORAL Estimat segle xx

Hora i lloc: 10 de la nit, a l’església de Santa Maria
A càrrec de la Coral Regina de Manlleu i el Cor l'Aixa d'Arenys de Mar. Direcció de Jordi
Lluch
Organitzat pel Cor l'Aixa

Diumenge 1 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
ESPORT EN FAMÍLIA

Hora i lloc: 10 del matí, al Club Nàutic Arenys
Practica l’esport de la vela.
Organitzat per l’OAM d'Esports

_____________________________________________________________________________
CONCERT D'ESTIU en record de Julià Rebollo i Baño

Hora i lloc: 7 de la tarda, al Teatre Principal
Concert d'havaneres a càrrec de la S.C. L'Esperança i la S.C. Juventut Tianenca, acompanyats
per acordió, guitarra i baix.  Entrada gratuïta
Organitzat per la S.C. L'Esperança
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Dilluns 2 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
SEMINARI DE RET FI O PUNTA D'ARENYS (fins al 27 de juliol)

Lloc: Museu Marès de la Punta
Organitzat pel Museu d'Arenys de Mar i el Taller de puntes Synera

Divendres 6 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
EXPOSICIÓ 25 ANYS DEL CAU SANT FRANCESC D'ESPLAI I MUNTANYISME
(fins al 29 de juliol)

Lloc: sala d’exposicions Lloveras
Organitzat pel Cau Sant Francesc d'Esplai i Muntanyisme

_____________________________________________________________________________
CONTES DE VETES I FILS a càrrec d’Albert Estengre

Hora i lloc: 7 de la tarda, al pati del Museu Marès de la Punta
Organitzat pel Museu d'Arenys de Mar

_____________________________________________________________________________
CONCERT DE FESTA MAJOR amb la Cobla-Orquestra Montgrins

Hora i lloc: 7 de la tarda, a la part alta de la Riera
Organitzat per la Regidoria de Cultura

Fundada l'any 1884 a Torroella de Montgrí, la Cobla Orquestra Montgrins és actualment la
degana del nostre país. Enguany compleix 120 anys d’història i és una gran satisfacció per
als seus components poder-los presentar la nova formació. La Cobla Orquestra Montgrins
és un referent indiscutible en la història de la Música a Catalunya. Guardonada, entre d'altres,
amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i el premi Nacional de Música, atorgats al mèrit
per la llarga trajectòria en la divulgació de la música i la cultura catalana arreu del món.
És una absoluta garantia de qualitat artística i musical. La Cobla Orquestra Montgrins està
dirigida pel mestre Martí Camós.

_____________________________________________________________________________
CONCERT DE BANDA

Hora i lloc: 8 del vespre, a la plaça de l’Ajuntament
a càrrec de la Banda de l'Escola de Municipal de Música
Organitzat per la Regidoria de Cultura - EMA
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PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de la Biblioteca Popular P. Fidel Fita amb motiu
del seu 50è aniversari

Hora i lloc: 2/4 del 9 vespre, a la plaça de l’Ajuntament

Tot seguit,

BRINDIS POPULAR
Es podran adquirir les copes commemoratives del Sant Zenon ‘07 al preu de 3 euros

A continuació,

AUDICIÓ CURTA DE SARDANES amb la Cobla-Orquestra Montgrins
Organitzat per la Regidoria de Cultura

_____________________________________________________________________________
ESPECTACLE DE CARRER I.T.V. a càrrec de la companyia
Pim Pam Teatre

Hora i lloc: 10 de la nit, a la Riera, entre el C.C.
Calisay i la plaça de l'Església
Organitzat per la Regidoria de Cultura

La formació de la Cia. Pim Pam data de l'any 2000, i és
per això que el seu primer espectacle havia de ser
l'anomenat Efecte 2000. Malauradament no va funcionar
i van tenir el temps suficient per visionar tots els vídeos de Faemino  Cansado; veure totes
les pel·lícules de la nissaga Agárralo como puedas; llegir tots els guions de Grouxo Marx;
imbuir-se de tots els capítols dels Simpsons i dedicar-se a la cria del musclo de roca.

Total, que el resum de tot plegat és que han organitzat aquesta "banda" sota el nom de Pim
Pam i els podràs trobar arreu intentant que riguis amb ells i no d'ells... que és molt diferent.

Prova-ho, i pensa que mentre fan riure (i també mentre tu rius) no fan altres coses.

I.T.V. és, literalment, una Inspecció Tècnica de Vianants en la qual, dos agents de policia
totalment guillats faran passar les proves pertinents a tots aquells vianants que no s’ajustin
a les seves peculiars normes de circulació ciutadana.

_____________________________________________________________________________
ESPECTACLE TEATRAL La Fàbrica de Miquel Martí i Pol a
càrrec de la Cia. Teatre Essela

Hora i lloc: 10 de la nit, al Teatre Principal
Direcció: Pep Tines i Cacu Prat
Intèrprets: Marta Pons, Jordi Arqués i Jordi Vinyoles
Preu: 5 euros
Organitzat per la Societat Coral L'Esperança i la Regidoria de Cultura

Durant seixanta minuts, dos actors es posaran a la pell dels
treballadors de La fàbrica per interpretar i cantar els poemes de
Miquel Martí i Pol. Passaran per misèries i decepcions, però també ballaran, cantaran i es
divertiran.
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Un músic percussionista ambientarà l’escena tot reproduint els sons, els sorolls i els ritmes
de la fàbrica, i acompanyant els poemes musicats. Unes imatges projectades ens descobriran
la vida en una fàbrica tèxtil: les màquines, la feina, l’encarregat, els treballadors, l’amo, les
relacions humanes, la consciència.

El teatre de la vida, la música de les paraules, el ritme dels sons i la poesia, a La fàbrica,
de Miquel Martí i Pol.

_____________________________________________________________________________
BALL DE FESTA MAJOR amb la Cobla Orquestra
Montgrins

Hora i lloc: 12 de la nit, a la part alta de la Riera
Organitzat Organitzat per la Regidoria de Cultura

_____________________________________________________________________________
NITS JOVES amb les actuacions d’Adiktes a la Barra, Skafam i Strombers

Hora i lloc: 12 de la nit, a la primera platja
Organitzat per la Regidoria de Joventut i Volei Arenys, Arenys amb el Poble Sahrauí, Cau Sant Francesc, JERC, Geganters i Col·lectiu 3A

Adiktes a la Barra comença a formar-se a finals d'hivern
del 2004 a Arenys de Mar, quan uns joves decidim de muntar
un projecte musical, però no serà fins a la tardor del mateix
any que el grup estarà complet i començarà realment a prendre’s
seriosament el seu projecte. Els nostres temes parlen de les
injustícies socials, i fan una crida a trencar les cadenes del
capital i de l'absolutisme que exerceixen uns països sobre
d'altres. El nostre estil va del punk-rock més pur al harcore -
oi! tot fent pinzellades d'ska i streetpunk, un estil que hem
acabat denominant Peskata OI!, ja que sent vila marinera creiem
en les nostres arrels. D'aquí el terme Peskata, pescador.

Skafam comença després de moltes hores tocant a la barraca
de la vinya situada a la seva població natal. Sempre amb un
rerefons molt seriós, que sobretot es basava en el fet de dir la
veritat sobre allò que trobaven o no trobaven bé. Les lletres
sortien del grup, i eren sempre una reflexió sobre la seva manera
de veure el món. En un principi la banda la formaven Jordi Mas
al baix i a la veu, Enric Daumal a la guitarra i Jordi Xandri a
la gralla.

Strombers. Des que vam començar hem aconseguit un públic
cada cop més fidel, més nombrós i d’edats més diverses a les
nostres comarques –El Bages, el Solsonès, la Segarra...–, però
com que ja tenim l’edat de marxar de casa, hem fet diversos
discs perquè ens coneguin a tots els racons del país i, el més
important, ens hi convidin a tocar. Podeu ajudar-nos a
aconseguir-ho?
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_____________________________________________________________________________
TORNEIG VOLEI PLATJA 4X4

Hora i lloc: 9 del matí, a la primera platja
Organitzat per l’Associació Volei Arenys

_____________________________________________________________________________
TORNEIG DE FESTA MAJOR D’HOQUEI (també el dia 8 de juliol)

Hora i lloc: 10 del matí, al complex esportiu Fondo de les Creus
Organitzat pel Club Hoquei Arenys de Mar

_____________________________________________________________________________
TROBADA DE GEGANTS

Hora i lloc: 2/4 de 7 de la tarda, davant del C.C. Calisay
Les colles convidades de Canet de Mar, de Caldes d'Estrac, de Pineda de Mar i de Vilanova
i la Geltrú acompanyaran els nostres gegants i el drac en el recorregut pels carrers de la
vila.

Recorregut: C.C. Calisay, Riera, sa Clavella, Bonaire, Andreu Guri, Riera, Església i C.C. Calisay.
Organitzat per l’Associació de Geganters d'Arenys de Mar i la Regidoria de Cultura

_____________________________________________________________________________
SARDANES amb la Cobla-Orquestra Selvatana

Hora i lloc: 7 de la tarda, al parc de Lurdes
Organitzat per la Regidoria de Cultura

_____________________________________________________________________________
CONCERT DE FESTA MAJOR
amb la Cobla-Orquestra Selvatana

Hora i lloc: 2/4 de 9 del vespre,
a la part alta de la Riera

L'Orquestra-Cobla Internacional Selvatana és la formació
ideal que no pot faltar en una festa major de prestigi, ja
que ofereix un ampli ventall de possibilitats musicals i
d'espectacle, que van des del concert clàssic fins al ball de gala.
L'ànim de renovació constant d'aquesta formació de Cassà de la Selva (Girona), ha comportat
la incorporació de joves intèrprets i cantants amb una gran preparació musical que, al costat
de noms de prestigi que ja formen part de la història de la SELVATANA, fan que dia a dia
la formació cassanenca, que ja té més de 90 anys d'experiència i segueix assolint èxits en
cada actuació, sigui una de les punteres de les comarques gironines i imprescindible en les
grans festes.
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_____________________________________________________________________________
ESPECTACLE DE CARRER En Quimet i el seu tricicle a
càrrec de Galiot Teatre de Titelles

Hora i lloc: 2/4 de 10 del vespre a la Riera, entre el
C.C. Calisay i la plaça de l'Església
Organitzat per la Regidoria de Cultura

Apareix enmig de la plaça un rondallaire dalt d'un tricicle,
preocupat perquè no troba la clau que obre el seu bagul i ho pregunta a tota la gent. En
Quimet, un titella, li portarà uns llibres de contes. En obrir el bagul, es trobaran amb un gran
Drac. Apareixerà un pou trist i un cabàs amb un nas, i l'Anna arribarà a un poble molt especial...
deixeu que en Quimet i el Rondallaire us presentin aquestes petites històries.

_____________________________________________________________________________
CONCERT A LA FRESCA
a càrrec de Raquel Xiberta i Pep Romaguera

Hora i lloc: 10 de la nit, al pati del C.C. Calisay
Organitzat per la Regidoria de Cultura

Raquel Xiberta  Pep Romaguera, dos músics maresmencs d'àmplia trajectòria, ens proposen una
passejada musical a través de temes emblemàtics que han deixat empremta en la nostra vida.

La sensibilitat i la riquesa interpretativa d'en Pep Romaguera es fon amb la veu privilegiada
i plena de matisos de la Raquel Xiberta. Petits plaers per a una nit d’estiu.

_____________________________________________________________________________
BALL DE FESTA MAJOR amb la Cobla-Orquestra Selvatana

Hora i lloc: 12 de la nit, a la parta alta de la Riera
Organitzat per la Regidoria de Cultura

_____________________________________________________________________________
NITS JOVES amb les actuacions de The Cabrians, Reig Bord, Plouen Catximbes i
Batukada

Hora i lloc: 12 de la nit, a la primera platja
Organitzat per la Regidoria de Joventut i Volei Arenys, Arenys amb el Poble Sahrauí, Cau Sant Francesc, JERC, Geganters i Col·lectiu 3A

REIGBORD neix a l’ombra d’una casa mig abandonada, cal Grogui,
en un carreró d’Arenys de Mar, on s’agrupaven joves amb diferents
inquietuds i disciplines artístiques. Si l’ou de reig és el bolet més
apreciat per excel·lència per xefs i degustadors, el REIGBORD és el
seu germà bord, el preferit per bruixots i follets, rei dels mons que
bateguen paral·lels a la realitat quotidiana dels nostres sentits.
REIGBORD amb el seu particular Folk-Tripi-Rigui ha sacsejat les
consciències de milers d’oients i ha esquerdat el sostre de l’escena
musical del Maresme. Devots particulars de la Mare de Déu Fumadora,
la veneren tot l’any, passejant, escampant i empastifant la seva
groga fumarola per totes les contrades que visiten.



Plouen Catximbes neix el 2002, quan el cantautor Albert
Palomar deixa enrere el folk rock i comença a fer uns temes de
reggae. Surt un bolo a Razzmatazz i en aquell concert hi actuen
Lluís Coll als teclats, Marc Puigmartí a la percussió, Alexis Cabrillanes
al baix, Nasi Llobet a la bateria, Òscar Castellà al saxo i Albert
Palomar a la veu i guitarra. La banda busca crear, a partir dels
temes del cantant, un aire de reggae, pop i rock que es barreja
amb el món de la lisèrgia i la lírica més íntima. La seva evolució
els porta cap a un endinsament en el rock pop modern.

Diumenge 8 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________

Hora i lloc: 9 del matí, al Club Pesca Mar Sport
XXXIII CONCURS INFANTIL I JUVENIL DE PESCA

EXPOSICIÓ DE VAIXELLS EN MINIATURA de material reciclat construïts pel Sr. Joan
Comí

Organitzat pel Club Pesca Mar Sport

_____________________________________________________________________________
TROFEU VILA D'ARENYS - Round 900

Hora i lloc: 9 del matí, al Camp de Futbol
Hi haurà llançaments a tres distàncies (60m, 50m i 40m) essent la puntuació màxima a
assolir 900 punts
Organitza: Associació de Tir amb Arc La Conxorxa d'Arenys de Mar

_____________________________________________________________________________
TORNEIG D'ESCACS DE PARTIDES RÀPIDES "MEMORIAL JOAN DRAPER"

Hora i lloc: 10 del matí, a l’Ateneu Arenyenc
Organitzat per l’Ateneu Arenyenc - Secció Escacs

_____________________________________________________________________________
TORNEIG LLAMPEC A TRES BANDES i lliurament de trofeus dels campionats
anuals

Hora i lloc: 10 del matí, a l’Ateneu Arenyenc
Organitzat per l’Ateneu Arenyenc - Secció Billar

_____________________________________________________________________________
REPICADA GENERAL DE CAMPANES en honor a Sant Zenon

Hora: 1 del migdia
Organitzat per la Parròquia de Santa Maria
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_____________________________________________________________________________
SARDANES amb la Principal de la Bisbal

Hora i lloc: 7 de la tarda, a la plaça Mare
Paula Montalt
Organitzat per la Regidoria de Cultura

_____________________________________________________________________________
ANIMACIÓ INFANTIL El sarau
a càrrec de la companyia De Parranda

Hora i lloc: 7 de la tarda, al parc de Lurdes
Organitzat per la Regidoria de Cultura

És possible que en una hora es pugui fer una Festa Major
amb tots els actes típics que celebren al teu barri o poble?

Amb els De Parranda no ho dubtis! T'hem preparat una espectacular programació que va
des del mogut ball per al jovent, al musicat Sant Ofici en honor al patró, passant per
l'espectacular exhibició de gossos d'atura, el reeixit ball d'envelat, la concorreguda ballada
de sardanes, la tradicional sortida a pescar, sense oblidar-nos de l'esperat partit de solters
contra casats, la vistosa cercavila folklòrica, l'espectacle infantil, el teatre i el majestuós
castell de focs, on la pirotècnia és igual.

Festa grossa i de la bona, plena de danses, cançons, jocs i el que tu vulguis.

_____________________________________________________________________________
CONCERT DE FESTA MAJOR amb la Principal de la Bisbal

Hora i lloc: 2/4 de 9 del vespre, a la parta alta de la Riera
Organitzat per la Regidoria de Cultura

Aquesta famosa formació empordanesa, que fou creada l'any 1888 a la ciutat de la Bisbal
d'Empordà, va recollir la saba i l'experiència de cobles més antigues.

Ha estat guardonada en tots els certàmens en els quals ha pres part. Cal destacar, per
damunt de tots, els premis obtinguts en els concursos de Barcelona (1892, 1909), Girona
(1906, 1912, 1916) i Sant Feliu de Guíxols (1932). Aquest darrer li valgué el títol de Cobla
Oficial de la Generalitat de Catalunya, el qual li fou restituït el 8 de setembre de 1978 a
través d'una Ordre del president Josep Tarradellas.

La Principal de la Bisbal és conceptuada, ara com ara, com la primera cobla dels Països
Catalans, sobirana indiscutible de places i aplecs i una de les nostres institucions més
prestigioses. Per raó de la seva gran anomenada, la seva presència a les sales de concerts,
els aplecs i les festes majors de més entitat és indispensable.



_____________________________________________________________________________
ANIMACIÓ MÀGICA AMB PATINS a càrrec d'Enric Magoo

Hora i lloc: 9 del vespre, a la Riera, entre el C.C. Calisay i la
plaça de l'Església
Organitzat per la Regidoria de Cultura

Enric Magoo, equipat amb el seu barret de copa i uns patins, fa reviure
al públic les il·lusions oblidades als seients dels teatres, hi fa participar
de forma directa l’espectador, deixa que sigui el protagonista dels jocs
de mans.

L’espectacle Animació màgica apropa la màgia fins a mig pam del nas dels espectadors
sense oblidar els tòpics de l’il·lusionisme, com són el vestuari, l’encís i la sorpresa.

Aquest espectacle, com el seu nom indica, consisteix a anar fent jocs de mans (màgia de
prop) de forma itinerant entremig de la gent, amb l’únic propòsit que s’ho passin bé i
gaudeixin d’un ambient màgic i festiu.

_____________________________________________________________________________
SOLEMNES COMPLETES A LLAOR DE SANT ZENON

Hora i lloc: 10 de la nit, a l’església de Santa Maria
S'acabarà la celebració amb el cant de l'himne a Sant Zenon de Joan Draper i Xavier Maimí
Organitzat per la Parròquia de Santa Maria

Seguidament, a la Riera
_____________________________________________________________________________
GRAN TRACA a càrrec de la pirotècnia Igual

Organitzat per l’Ajuntament d'Arenys de Mar

_____________________________________________________________________________
CERCAVILA MUSICAL
a càrrec de la companyia La Simforosa

Hora i lloc: 11 de la nit, a la Riera, entre la plaça
de l'Ajuntament i el C.C. Calisay
Organitzat per la Regidoria de Cultura

La Simforosa és una de les bandes de cercavila amb
més tradició i experiència del nostre país. Aquest grup
de la comarca d’Osona és una formació de metall, integrada per 6 músics i un animador
(xanquer o monocicle).

La seva llarga carrera fa que coneguin a la perfecció el món de l’animació de carrer, per
aquest motiu les seves actuacions es converteixen en una veritable festa.

L
a

 p
ro

g
ra

m
a

c
ió

 d
e

 S
a

n
t 

Z
e

n
o

n
 ’

0
7

24



L
a

 p
ro

g
ra

m
a

c
ió

 d
e

 S
a

n
t Z

e
n

o
n

 ’0
7

25

_____________________________________________________________________________
BALL DE FESTA MAJOR amb la Principal de la Bisbal

Hora i lloc: 12 de la nit, a la parta alta de la Riera
Organitzat per la Regidoria de Cultura

_____________________________________________________________________________
NITS JOVES amb les actuacions de La Loca Histèria i Fundación No Hay Manera
i també hi haurà Música de Barrakes

Hora i lloc: 12 de la nit, a la primera platja

La Loca Histèria ens presenta un espectacle multicolor en el qual
combina música i cops de teatre cuidant al màxim la imatge i
l’escenificació i on la interacció amb el públic és sempre constant.

Fundación No Hay Manera. Cansats d’intentar viure fent el que
els agrada i a punt de llençar la tovallola, La Fundación No Hay
Manera sobreviu als pitjors temps del Rock’n Roll. Ells volien ser
músics de veritat, van estudiar de valent, viciosos gamberros amants
de la nit i de les festes. Ara es conformen tocant cançons d’altres
artistes i les serveixen en safata de plata per temàtiques o pels
propis records.

Avui en dia gràcies a vosaltres, La Fundación segueix endavant amb
concerts cada vegada més esbojarrats i carregats de canya i bon
humor.

Dilluns 9 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
CERCAVILA DEL DRAC, ELS GEGANTS I ELS NANS D'ARENYS

Hora i lloc: 6 de la tarda, inici al C.C. Calisay
Recorregut: C.C. Calisay, Sant Roc, Sant Gabriel, Pompeu Fabra, Horta Matanzas, Arxipreste
Rigau i plaça de la gruta de Lurdes.
Organitzat per l’Associació de Geganters d'Arenys de Mar i Regidoria de Cultura



_____________________________________________________________________________
12a MOSTRA DE TITELLES

Hora i lloc: 7 de la tarda, al parc de Lurdes
Organitzat per la Regidoria de Cultura i Binixiflat teatre

CIRC CABARET, ARMANDO RISSOTTO
a càrrec de Txo Titelles

Armando Rissotto cuiner frustrat i rentaplats vocacional, fart de
ser la riota dels seus companys de cuina, decideix crear el seu propi
menú en el món de l’espectacle. Un bon dia, tot fent cua a l’oficina
de l’atur, va trobar els ingredients adequats per a la creació del
seu Menú Especial.

MENÚ ESPECIAL “ARMANDO RISSOTTO”
Entrants: Ràpid i lleuger flamejat de Monocicle RENÉ BOMBIER

1r Plat: Amanida de Cantautor a la vinagreta MENUDO TREMENDO
2n Plat: Pasta de full de fumats Màgics MARIO ESCONDE

Postres: Crema Musical amb bombons de licor MARIE ALBACETE
Cafè d’alta volada en un núvol de llet AIR MATIAS

Aquest Menú, elaborat amb les millors estrelles del moment, ens aporta un gran poder energètic,
ens allibera de les toxines de la rutina diària i ens deixa una sensació de benestar i felicitat.
 Bon profit!

EL REI VOLTERETAS a càrrec de Panta Rhei Cia.
El Rey Volteretas és molt de la broma, es diverteix molt fent
tomballons a l’herba del seu castell. Veritablement tot podria estar
molt bé en el país dels nans, però el rei té una gran tristesa…

El Rey Volteretas és una història que intenta embolcallar el nen
en una esfera de calidesa que alimenti la seva imaginació; les
imatges del conte segur que vibraran al seu pit i li procuraran un
just equilibri en els seus primers frecs amb la realitat.

_____________________________________________________________________________
OFICI SOLEMNE EN HONOR DE SANT ZENON

Hora i lloc: 8 del vespre, a l’església de Santa Maria
Organitzat per la Parròquia de Santa Maria

_____________________________________________________________________________
CONCERT DE BANDA de blues i jazz de Bryanston School

Hora i lloc: 9 del vespre, al pati del C.C. Calisay
Organitzat per la Regidoria de Cultura i Goes Travel

Bryanston School té una forta tradició musical i aquesta ocupa una part molt important
en l’àmbit educatiu, social i espiritual de l’escola.
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_____________________________________________________________________________
ANIMACIÓ DE CARRER Míster Glòbix
a carrec de La Katracòlica

Hora i lloc: 9 del vespre, a la Riera, entre el C.C. Calisay i
la plaça de l'Ajuntament
Organitzat per la Regidoria de Cultura

_____________________________________________________________________________
GRAN CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS a càrrec de la pirotècnia Igual

Hora i lloc: 11 de la nit, a la primera platja
Organitzat per l’Ajuntament d'Arenys de Mar

_____________________________________________________________________________
CERCAVILA MUSICAL New Orleans a càrrec de Gumbo Jazz Band

Hora i lloc: 2/4 de 12 de la nit, a la Riera, entre la plaça de l'Ajuntament i el C.C.
Calisay
Organitzat per la Regidoria de Cultura

Si voleu passar una estona divertida, ballant, recordant temes de Nova Orleans i escoltant
el so del Mississipi, tot ho trobareu amb la GUMBO JAZZ BAND.

Dimarts 10 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
MISSA DE DIFUNTS en record dels arenyencs desapareguts durant el darrer any

Hora i lloc: 8 del vespre, a l’església de Santa Maria
Organitzat per la Parròquia de Santa Maria

INFORMACIÓ D’INTERÈS:

El programa conté tota l’agenda d’actes prevista fins al moment de tancar l’edició. Qualsevol
canvi o actualització el podeu consultar a l’agenda del web de l’Ajuntament d’Arenys de Mar:
www.arenysdemar.cat

Els dies 6, 7 i 8 de juliol, la Riera, entre el carrer Arxipreste Rigau i el carrer Montserrat,
estarà tancada al trànsit i serà prohibit aparcar-hi per la realització dels concerts i balls de
Festa Major.

El dia 8 de juliol, estarà prohibit aparcar al costat dret de la Riera, entre l’Ajuntament i la
plaça del Mercat durant el muntatge i l’encesa de la traca. Es recomana als bars que tanquin
els para-sols de les terrasses i que avisin els seus clients de l’esdeveniment.

Durant les cercaviles dels gegants, els carrers de pas estaran tancats a la circulació.

Durant les Nits Joves a la 1a platja, hi haurà instal·lades barraques (bars) a càrrec de diferents
col·lectius locals, on es podrà menjar i beure.

L’Ajuntament d’Arenys de Mar agraeix la col·laboració i l’esforç realitzat per facilitar-nos
les tasques a la Brigada Municipal de Serveis, a la Policia Local, als clubs esportius, a les
entitats culturals, als grups de joves, als Bombers, a la Creu Roja i a tots els convilatans i
convilatanes.

Aquest mes de juliol l’Ajuntament no editarà l’Arenys Activitats perquè tots els actes estan
inclosos en aquest programa de festa major.
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ALTRES ACTIVITATS DEL MES DE JULIOL

Dijous 12 de juliol de 2007

_____________________________________________________________________________
CURS DE PUNTES AL COIXÍ

Hora i lloc: 2/4 de 5 de la  tarda, al pati del C.C.Calisay
Durada: fins al 30 d'agost
Activitat per a nens i nenes de més de 6 anys
El curs es durà a terme els dimarts i dijous de 16.30 a 19.00 h al pati del C.C.Calisay
Per a informació i inscripcions dimecres i dijous de 17.00 a 19.00 h al 2n pis del C.C.Calisay
Organitzat per l’Associació de Puntaires Flor d'Alba

_____________________________________________________________________________
DIJOUS SARDANES amb la Cobla Marinada

Hora i lloc: 2/4 de 8 de la tarda, a la plaça de l’Església
Organitzat per la Regidoria de Cultura

Divendres 13 de juliol de 2007

_____________________________________________________________________________
OBERTURA DE LA BIBLIOPLATJA

Hora i lloc: 10 del matí, a la plaça de les Palmeres
Durada: fins al 31 d'agost
Horaris: de dimarts a dissabte de 10.00 a 13.30 h i de 17.30 a 20.30 h
A la Biblioplatja trobaràs diferents propostes per a l'estiu: llibres, revistes, diaris. contes,
conferències, cursets...
Organitza: Biblioteca P. Fidel Fita - Regidoria de Cultura

_____________________________________________________________________________
CONCERT DE CANT CORAL a càrrec de Caterham School

Hora i lloc: 7 de la tarda, a l’Auditori J. M. Arnau del C.C. Calisay
Organitzat per la Regidoria de Cultura i Goes Travel

_____________________________________________________________________________
CONTES DE VETES I FILS a càrrec d’Albert Estengre

Hora i lloc: 7 de la tarda, al pati del Museu Marès de la Punta
Organitzat pel Museu d'Arenys de Mar

_____________________________________________________________________________
16a MOSTRA DE DANSA

Hora i lloc: 10 de la nit, a la plaça de l’Església
Organitzat per l’Estudi de Dansa Sinera i la Regidoria de Cultura
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Dissabte 14 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
FESTA AL CARRER D'AVALL

Organitzat per la Comissió de festes del carrer d'Avall

_____________________________________________________________________________
TORNEIG DE SANT ZENON de bàsquet (també el 15 de juliol de 2007)

Hora i lloc: 9 del matí, complex esportiu Fondo de les Creus
Organitzat pel Club Bàsquet Sinera

_____________________________________________________________________________
FESTA MARE DE DÉU DEL CARME

Hora i lloc: 6 de la tarda, al Port
A les 6 de la tarda: sortida de les barques en processó
A les 7 de la tarda: missa
Tot seguit sardinada popular
Organitzat per la Branca de Dones Anna Sáez, la Confraria de Pescadors i el Club de Pesca Mar-Sport.

_____________________________________________________________________________
SOPAR DELS 25 ANYS DEL CAU SANT FRANCESC

Hora i lloc: 2/4 de 10 de la nit al C.C. Calisay
adquirir tiquets prèviament
Organitzat pel CSFEM

_____________________________________________________________________________
CONCERT amb Kumbes del mambo

Hora i lloc: 2/4 de 12 de la nit, al C.C. Calisay
Organitzat pel CSFEM

Diumenge 15 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
TORNEIG DE BILLAR INTERCLUBS

Hora i lloc: 10 del matí, a l’Ateneu Arenyenc
Hi participaran La barretina de Malgrat de Mar i l'Ateneu Arenyenc
Organitzat per l’Ateneu Arenyenc - Secció Billar

_____________________________________________________________________________
FESTA INFANTIL amb jocs, xocolatada i el grup d'animació Xip-Xap

Hora i lloc: A partir de les 5 de la tarda, al pati del C.C. Calisay
Organitzat pel CSFEM
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_____________________________________________________________________________
XII MILLA URBANA

Hora i lloc: 7 de la tarda, al port pesquer
Organitzat per l’OAM d'Esports

Dilluns 16 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
EXPOSICIÓ DE PINTURES: La dona i la publicitat

Benvingudes a la il·lusió: La trampa de la publicitat
Lloc: Biblioteca P. Fidel Fita
Dates: del 16 al 31 de juliol de 2007
Organitzat per l’Associació de Dones per la Igualtat d'Arenys de Mar

Dimarts 17 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
CONCERT D’ORQUESTRA amb la Jove Leicester Arts Orquestra

Hora i lloc: 8 de la tarda, al pati del C.C. Calisay
Organitzat per la Regidoria de Cultura i Goes Travel

Dimecres 18 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
CONCERT DE CANT CORAL a càrrec de Blackeath High School

Hora i lloc: 7 de la tarda, a la Sala Josep M. Arnau del C.C. Calisay
Organitzat per la Regidoria de Cultura i Goes Travel

_____________________________________________________________________________
DIJOUS SARDANES amb la Cobla Marinada

Hora i lloc: 2/4 de 8 de la tarda, a la plaça de l’Església
Organitzat per la Regidoria de Cultura

Divendres 20 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
FESTA AL CARRER DE LA TORRE (també els dies 21 i 22 de juliol)

Organitzat pels Amics del carrer de la Torre
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_____________________________________________________________________________
CONTES DE VETES I FILS a càrrec d’Albert Estengre

Hora i lloc: 7 de la tarda, al pati del Museu Marès de la Punta
Organitzat pel Museu d'Arenys de Mar

_____________________________________________________________________________
16è FESTIVAL DE JAZZ amb l'actuació de la Big Band Granollers

Hora i lloc: 11 de la nit, al pati del C.C. Calisay
Preu: 7 euros
Organitzat per l’OCR i la Regidoria de Cultura

Dissabte 21 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
24 HORES DE BÀSQUET

Hora i lloc: 10 del matí, al complex esportiu Fondo de les Creus
Organitzat per l’Arenys Bàsquet

_____________________________________________________________________________
LA FIRA DEL COP D'ULL

Hora i lloc:  4 de la tarda, al carrer de la Torre
Durada: també el dia 22 al matí
Objectes reutilitzables que a casa ja ens fan nosa. Tothom qui vulgui vendre els seus objectes
que es posi en contacte amb els Amics del carrer de la Torre (937959080)
Organitzat pels Amics del carrer de la Torre

_____________________________________________________________________________
RACONS DE CONTES: Embolic de contes nocturns

Hora i lloc:  10 de la nit, inici al pati del C.C.Calisay
Organitzat per la Regidoria de Cultura

_____________________________________________________________________________
ESPORT EN FAMÍLIA

Hora i lloc: 10 del matí, al Club Pesca Mar Sport
Practica l’esport de la pesca
Organitzat per l’OAM d'Esports

Dilluns 23 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
CONCERT DE BANDA a càrrec d’Upton School

Hora i lloc: 8 de la tarda, al pati del C.C. Calisay
Organitzat per la Regidoria de Cultura i Goes Travel
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Dimecres, 25 de juliol de 2007

_____________________________________________________________________________
CONTES MOGUTS A LA GOLONDRINA

Hora i lloc: 2/4 de 9 del vespre, al Port
Preu: Més informació a la Biblioteca o a la Biblioplatja
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria de Cultura

_____________________________________________________________________________
CONTES A LA BIBLIOPLATJA

Hora i lloc: 10 de la nit, a la Biblioplatja
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i la Regidoria Cultura

Dijous 26 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
DIJOUS SARDANES amb la Cobla Marinada

Hora i lloc: 2/4 de 8 de la tarda, a la plaça de l’Església
Organitzat per la Regidoria de Cultura

Divendres 27 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
CONTES DE VETES I FILS a càrrec d’Albert Estengre

Hora i lloc: 7 de la tarda, al pati del Museu Marès de la Punta
Organitzat pel Museu d'Arenys de Mar

_____________________________________________________________________________
16è FESTIVAL DE JAZZ amb l'actuació de Julian Vaughn

Hora i lloc: 11 de la nit, al pati del C.C. Calisay
Preu: 7 euros
Organitzat per l’OCR i la Regidoria de Cultura

Dissabte 28 de juliol de 2007
_____________________________________________________________________________
SOPAR DE GERMANOR al carrer Vilà i Mateu

Organitzat pels Veïns del carrer Vilà i Mateu


