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A la Sala d’exposicions Lloveras 
ExpoSició dE pinturES:

GSamper  (fins al 31 d’octubre)

a càrrec de Gemma Samper
Horari de visita exposició: 
Divendres de 6 a 9 del vespre.
Dissabtes i diumenges d’11 a 2 del matí i de 6 a 9 del vespre

Organitzat per Regidoria de Cultura

A la Sala Exposicions del c.c.calisay 

4t concurS BiEnnAL dE FotoGrAFiA 
d’ArEnYS dE MAr
Inauguració de l’exposició de les 50 millors fotografies i 
lliurament de premis
Horari de visita exposició:
Divendres de 6 a 9 del vespre.
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 2 del matí i de 6 a 9 del vespre
Organitzat per Regidoria de Cultura i Agrupació Fotogràfica d’Arenys 

de Mar

A l’iES Els tres turons

AnEM A dEScoBrir EL cEL dE LA nit dE tArdor
Organitzat per l’Associació de Dones per la Igualtat i IES Els Tres Turons

davant de la plaça del Mercat

xVa Edició dEL cALAMArEnYS
Subhasta pública de peix

Organitzat per Associació d’empresaris d’Hosteleria d’Arenys de Mar amb el 
suport de la Regidoria de Promoció local

A l’Espai Jove del c.c.calisay 

LLiGA dE pinG-ponG (també els dies 9, 16, 23 i 30 d’octubre)

Juga i participa!
Organitzat per Espai Jove - Regidoria d’Infància i Joventut

A l’Espai Jove del c.c.calisay 

LLiGA dE pro-EVoLution - SoccEr (també els dies 9, 16, 23 i 30 d’octubre)

Participa a la lliga de Pro-evolution-Soccer, juga i derrota als teus amics i desconeguts.
Organitzat per Espai Jove - Regidoria d’Infància i Joventut

Al teatre principal 

tEAtrE inFAntiL - ESpEciAL BinixiFLAt 25è AniVErSAri:

ConteS del món
A càrrec de Binixiflat teatre
Preu: 5 euros (inclòs també l’espectacle del dia 3 d’octubre)

Organitzat per S.C. L’Esperança i Regidoria de Cultura

diVEndrES

1
6 tarda

8 vespre

9 vespre

6 tarda

diSSABtE

2

5 tarda

5 tarda

12 migdia
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diuMEnGE 

3

diLLunS

4

diMArtS

5

diSSABtE

9
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matí

6 tarda

8 vespre

6 tarda

6 tarda

10 nit

diJouS

7
7 tarda

5 tarda

A l’Edifici xifré 

curS dE cAtALà: proJEctE diGipArticipA i coMpArtEix
Curs de català per a famílies nouvingudes
Els dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30h  (fins al 20 de desembre) Organitzat per Regidoria d’Igualtat

A la Sala de les Bótes del calisay

inAuGurAció i LLiurAMEnt dE prEMiS dE L’ExpoSició dE 
FotoGrAFiES BALconS, rEixES i FinEStrES  (fins al 28 d’octubre)

Organitzat per l’Associació de Dones per la Igualtat

Al teatre principal 
oBErturA dE curS:

Jaume ViCenS ViVeS, aVui
Lliçó inaugural amb el professor Josep Fontana de la Universitat Pompeu Fabra.
Recital a càrrec d’Anna Maluquer, poesia i oriol romaní al clarinet.
Aquest acte forma part del programa el mes de la gent gran en col·laboració amb l’Aula d’extensió Universitària

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària i Regidoria de la Gent Gran

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
HorA dEL contE:

BuSCant treS peuS al Gat
a càrrec d’ull distret Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A l’Edifici xifré 

5a troBAdA d’uSuAriS dEL BAnc dEL tEMpS d’ArEnYS dE MAr
Us esperem a tots i totes i aquells que vulgueu saber quelcom més sobre què és el Banc del 
Temps, com funciona i com pots col·laborar-hi.

Organitzat per el Banc del Temps d’Arenys de Mar

A l’Espai Jove del c.c.calisay 

LLiGA dE pinG-ponG
Juga i participa! (també els dies 16, 23 i 30 d’octubre)

Organitzat per Espai Jove - Regidoria d’Infància i Joventut

Al teatre principal 
dAnSA:

CurríCulum
A càrrec de la Cia. Habemus corpus
Preu: 7 euros
Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

Sortida del c.c.calisay

ApLEc dEL rEMEi
A les 11 del matí, davant de l´ermita del Remei, missa i seguidament audició de sardanes a 
càrrec de la cobla premià

Organitzat per Ajuntament d´Arenys de Mar, Arenys de Munt i Caldes d´Estrac
9 matí

diuMEnGE

10

Al teatre principal
tEAtrE inFAntiL - ESpEciAL BinixiFLAt 25è AniVErSAri:

informe Caputxeta
A càrrec de Binixiflat teatre
Preu: 5 euros

Organitzat per S.C. L’Esperança i Regidoria de Cultura
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12 migdia

10 matí
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diuMEnGE
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diJouS

14

7 tarda

diMEcrES

13
2/4 de 8 

tarda

diVEndrES

15
7 matí

davant la plaça del calisay

FirA dEL coL·LEccioniStA
Organitzat per Associació de Col·leccionisme nou i vell

Al Museu Marès de la punta 
ExpoSició:

Carmen tórtola ValenCia,
paSSió pel Col·leCCioniSme
L’exposició se centra en la col·lecció de puntes que la ballarina va 
reunir al llarg d’anys i que va ser adquirida pel Col·legi de l’Art 
Major de la Seda que la va dipositar al Museu d’Arenys de Mar 
l’any 1992. 
(fins al 25 de setembre de 2011)

Organitzat per Museu d’Arenys de Mar – Regidoria de Cultura

Al teatre principal 
dAnSA:

CurríCulum a càrrec de la Cia. Habemus corpus
Preu: 7 euros Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A la Sala noble del c.c.calisay
xErrAdA-tALLEr:

coM MEnJAr conSciEntMEnt
a càrrec d’Adriana ortemberg, experta en nutrició natural.

Organitzat per Cooperativa de Consum Arenys Solidari

Al teatre principal 

ÒpErA: Carmen
de Georges Bizet
Retransmissió via satèl·lit des del Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Preu: Anticipada 11 euros - El mateix dia 14 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A la Sala d’actes de la Biblioteca 

HorA dEL contE
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la plaça de la Sardana - c/ de les doedes, 1 

coMMEMorAció 70è AniVErSAri dE L’AFuSELLAMEnt dEL 
prESidEnt dE LLuÍS coMpAnYS
Llançament de les 3 salves en honor al president de la Generalitat afusellat pel franquisme.

Organitzat per Secció local Arenys de Mar d’ERC

A l’Espai Jove del c.c.calisay 

tALLEr: coStuMitzAció dE SAMArrEtES
Dissenya i costumitza la teva samarreta, fes-la tu mateix!
(també els dies 22 i 29 d’octubre)

Organitzat per Espai Jove - Regidoria d’Infància i Joventut

6 tarda

5 tarda
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5 tarda

8 vespre

10 matí

6 tarda

diVEndrES

15
2/4 de 8 
vespre

diSSABtE

16
12 migdia

7 tarda

diuMEnGE

17

A la Sala noble del c.c.calisay 

leS arrelS orientalS de SalVador 
eSpriu: el Creuer mediterrani del 
1933
A càrrec de Francisco Gracia Alonso i Josep 
M. Fullola pericot, catedràtics de Prehistòria de 
la UB.

Organitzat per Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu - Regidoria de Cultura

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
conFErènciA:

Viure SenSe preSSa
a càrrec d’Ester Bach Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

davant de la plaça del Mercat
xVa Edició dEL cALAMArEnYS
Subhasta pública de peix

Organitzat per Associació d’empresaris d’Hosteleria d’Arenys de Mar amb el suport de la Regidoria de 
Promoció Local

A l’Espai Jove del c.c.calisay  
LLiGA dE pro-EVoLution-SoccEr
(també els dies 23 i 30 d’octubre)

Guanya als teus amics i als que no son tan amics, també.
Organitzat per Espai Jove - Regidoria d’Infància i Joventut

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
prESEntAció dEL LLiBrE:

entre la Vinya i el Comerç. elS oríGenS de l’expanSió 
eConòmiCa del mareSme a l’èpoCa moderna
d’Alexandra capdevila Muntadas, doctora en Història.
El llibre ha estat guardonat amb el Premi Joan Reglà d’Història Moderna 2006.

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

punt de trobada: centre cultural calisay
itinErAri SALVAdor ESpriu: un paSSeiG per Sinera
Commemoració del 25è aniversari de la mort de l’escriptor
Inscripcions: Llibreria El Set-ciències (C. Ample, 9 - Tel. 93 792 29 51). Places limitades.

Organitzat per Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu -Regidoria de Cultura

Al teatre principal 
ESpEctAcLE FAMiLiAr:

el món d’irene
a càrrec de la Cia. pep López i Sopars de duro

Organitzat per Comissió de Festes - Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.M. Arnau del c.c.calisay 
conFErènciA d’ArquEoLoGiA:

damaSC, un paradíS a la terra
amb Felip Massó, arqueòleg Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala d’actes de la biblioteca
HorA dEL contE
a càrrec de cristina Sánchez

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

6 tarda

diMArtS

19

6 tarda

diJouS

21
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A l’Ateneu Arenyenc
MES dE LA GEnt GrAn

HiStÒriES d’AtEnEu
En Ramon Verdaguer i en Joan Pons compartiran històries de l’Ateneu i un bon cafè.

Organitzat per Regidoria de la Gent Gran

A l’Espai Jove del c.c.calisay
coStuMitzAció dE SAMArrEtES (també el 29 d’octubre)

Dissenya i costumitza la teva samarreta, fes-la tu mateix!.
Organitzat per Espai Jove - Regidoria d’Infància i Joventut

A l’Espai Jove del c.c.calisay 

LLiGA dE pinG-ponG (també el 30 d’octubre)

Juga i participa!
Organitzat per Espai Jove - Regidoria d’Infància i Joventut

A l’Espai Jove del c.c.calisay
LLiGA dE pro-EVoLution-SoccEr (també el 30 d’octubre)

Organitzat per Espai Jove - Regidoria d’Infància i Joventut

A l’Esplai del c.c.calisay 
MES dE LA GEnt GrAn

conEix L’ESpLAi. tAStEt
Organitzat per Regidoria de la Gent Gran i L’Esplai de la Gent Gran

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
L’Arxiu MunicipAL FidEL FitA En EL pErÍodE 1934-1939
Activitat que s’emmarca en els actes del 75è aniversari de la creació de l’Arxiu Municipal Fidel Fita

Organitzat per Arxiu Municipal Fidel Fita - Regidoria de Cultura

Al teatre principal 
VincEnt, concErt dE JAzz
+ AudioViSuAL
A càrrec de xavi dotras trio
Preu: 7 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

Al casal de Joventut Seràfica 
tEAtrE:

el fill de Son pare de Felip Melià, adap-
tada per Agustí collado
a càrrec del Grup Artístic carles xena amb motiu 
del 80è aniversari de l’actor arenyenc Joan pera i 
Serra (també el dia 24 a les 6 de la tarda)
Preu: 6 euros. Venda anticipada al bar del Seràfics a partir del 
dia 18 d’octubre

Organitzat per Grup Artístic Carles Xena

punt de trobada: centre cultural calisay
itinErAri SALVAdor ESpriu: un paSSeiG per Sinera
Commemoració del 25è aniversari de la mort de l’escriptor
Inscripcions: Llibreria El Set-ciències (C. Ample, 9 - Tel. 93 792 29 51). Places limitades.

Organitzat per Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu - Regidoria de Cultura

5 tarda

5 tarda

5 tarda

5 tarda

10 matí

diSSABtE

23

diVEndrES

22

10 nit

10 nit
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7 tarda

diuMEnGE

24

diJouS

21
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A la Sala de Ball de l’Ateneu Arenyenc
MES pEr LA GEnt GrAn

FEStA dE LA GEnt GrAn
Un any més fem festa, petit berenar, música i actuació. Cal adquirir tiquet, places limitades.

Organitzat per Regidoria de Gent Gran

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
HorA dEL contE
a càrrec de Montserrat Jordà Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

7 tarda

6 tarda

diLLunS

25

diJouS

28

diSSABtE

30

diMArtS

26

5 tarda

6 tarda

7 tarda

6 tarda

diVEndrES

29
8 vespre

Al teatre principal 
MES dE LA GEnt GrAn

EtS GrAn? Et MErEixES EL noStrE rEGAL
Els i les artistes menors de 65 ofereixen un gran regal ple de música, dansa... pels  més grans de 
la vila. Inoblidable!!!!! Places limitades. gratuït previ tiquet.

Organitzat per Regidoria de la Gent Gran

A la plaça del Mercat
xVa Edició dEL cALAMArEnYS
Vespre de tapes de calamar

Organitzat per Associació d’empresaris d’Hosteleria d’Arenys de Mar amb el suport de la Regidoria de Promoció Local

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
prESEntAció dELS doS priMErS núMEroS dE LA rEViStA rELS 2A èpocA:

eSyllt t. lawrenCe. una Gal·leSa a Catalunya
i Joan SaleS, l’eSCriptor, l’editor, el Soldat de Catalunya
amb documentació extreta de l’Arxiu Ferran de pol de la Biblioteca P. Fidel Fita, textos 
d’Adrià chavarria, J.V. Garcia raffi i il·lustracions d’Enric Maass

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

punt de trobada: centre cultural calisay
itinErAri SALVAdor ESpriu: un paSSeiG per Sinera
Commemoració del 25è aniversari de la mort de l’escriptor
Inscripcions: Llibreria El Set-ciències (C. Ample, 9 - Tel. 93 792 29 51). Places limitades.

Organitzat per Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu -Regidoria de Cultura

A la plaça del Mercat
xVa Edició dEL cALAMArEnYS
Concurs de plats cuinats amb calamar per a no professionals

Organitzat per Associació d’empresaris d’Hosteleria d’Arenys de Mar amb el suport de la Regidoria de Promoció Local

Al teatre principal
MArAtó dE contES dE por
A càrrec de l’Associació de narradors professionals
Preu: 7 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

diuMEnGE

31
10 matí

7 tarda

10 nit

A l’Auditori J.M. Arnau del c.c.calisay 
conFErènciA dE Món contEMporAni:

el món àraB muSulmà Contemporani
amb Francesc Espinet de la Universitat Autònoma de Barcelona

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
tErtúLiA dE noVEL·LA:

leS edatS perdudeS de Judit pujadó
a càrrec de Montserrat Fonoll

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura
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Octubre, temps de triar i remenar

El  proper diumenge 10 d'octubre celebrarem un any més l'Aplec del 
Remei, recuperat anys enrere per esdevenir punt de trobada de veïns i 
veïnes dels dos Arenys i de Caldes. Si voleu pujar-hi a peu, els d'Arenys de 
Mar sortirem conjuntament a les 9 del matí del pati del C.C. Calisay. Una 
vegada més hi haurà celebració de la missa a l'ermita i més tard, la Co-
bla Premianenca ens oferirà una audició de sardanes. Des de fa uns anys 
centenars d’arenyencs i caldencs es congreguen al Remei a la trobada 
organitzada per la Comissió de l'Aplec del Remei amb la col·laboració 
dels Ajuntaments d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Caldes d'Estrac.

Es recomana que no hi pugeu amb cotxe. Tot i això, s'habilitarà un apar-
cament a prop de l'ermita per als casos que per raó d'edat o de mobilitat 
no pugueu accedir-hi a peu.

Aquest octubre, també és temps de passejar per Sinera de la mà de Sal-
vador Espriu, del Calamarenys, d'anar al teatre, de la represa de les clas-
ses de l'Aula d'Extensió Universitària, de visitar l’exposició sobre Tórtola 
Valencia al Museu d’Arenys, d'actes literaris, esportius i socials, de tallers i 
conferències i de triar i remenar per l'Arenys Activitats i fer-nos l'agenda 
a la nostra mida.


