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Honor i glòria a sant Zenon!

Un any més, les festes de Sant Zenon ja són aquí! Encetem les festes 
d’estiu amb la revetlla de Sant Joan, i sense adonar-nos-en ens trobem 
immersos en els actes de la nostra Festa Major. 

Per presentar-vos els actes que ens esperen s’ha editat aquest programa, 
que inclou les activitats organitzades per l’Ajuntament, i com no 
podria ser d’una altra manera les que fan les entitats i clubs de la vila, 
veritables motors socials d’Arenys de Mar. 

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.

I volem agrair també totes aquelles persones que formen part de la 
Comissió de Festes, sense les quals molts dels actes no es podrien tirar 
endavant. La seva implicació i capacitat de treball ens fan envejables 
com a poble. Gràcies!

Com ja és una tradició, el pregó d’aquest 2011 anirà a càrrec d’una 
institució que està lligada de manera indestriable a la història de 
la nostra vila. Des de fa 50 anys, es dedica a l’Educació –així, en 
majúscules- de la nostra quitxalla i continua avui al peu del canó, amb 
molts més anys d’història per endavant. Estem parlant de l’Escola Joan 
Maragall, la qual ens adreça unes paraules des d’aquest programa i ens 
espera, el dia 8 al vespre, per donar el tret de sortida a la Festa Major. 

Al programa que segueix, doncs, hi 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. A la part final del 
programa hi ha també la resta d’actes previstos per aquest mes de juliol. 

No oblideu que si voleu la samarreta de Festa Major aquest programa 
inclou un val de descompte per aconseguir-la, així com també el val per 
continuar amb la col·lecció dels imants de l’imaginari arenyenc, aquesta 
vegada amb en Tallaferro i la Flor d’Alba com a protagonistes, que 
podran anar cap a la nevera amb l’Arenyot i el Tió. 

Gaudiu d’una molt bona festa major  
de Sant Zenon 2011!

El consistori municipal
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A rribar al mig segle de vida és un molt bon motiu per 
celebrar, per fer memòria, per valorar i, és clar, per 

planificar i somiar en el futur. L’Escola Joan Maragall fa 50 
anys que treballa per garantir que els nens i nenes d’Arenys de 
Mar tinguin accés a una educació pública de qualitat gràcies 
als equips docents, de direcció del centre, pares i mares i, 

sobretot, a l’alumnat, que és qui ens ha ensenyat en 
tot moment com havíem de seguir el camí. 

La història del Joan Maragall és una part 
indestriable de la història d’Arenys de Mar. Al llarg 
de dècades, s’ha convertit en un dels protagonistes 
més significatius del dia a dia dels infants d’Arenys. 
Instruir en els valors, en la dignitat, en el respecte 
han estat els objectius que al llarg d’aquests 50 
anys ens han guiat. 

L’any 1960 es va estrenar l’edifici situat al carrer d’Anna Maria 
Ravell, edifici projectat en un principi per l’arquitecte Cèsar 

L’escola Joan Maragall està d’enhorabona. Aquest any celebra els 
50 anys de la seva història i per aquesta raó serà l’encarregada 
d’obrir les festes de Sant Zenon 2011. Us esperem el dia del 
pregó, per brindar per una molt bona festa major i per molts 
més anys d’història d’aquesta escola de la vila! 

Escola Joan Maragall

50 anys d’educació pública  
i de qualitat a Arenys de Mar 

La història del Joan 
Maragall és una part 
indestriable de la 
història d’Arenys de 
Mar.

 50
anys

d’escola

1960 2010
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Martinell, també arquitecte, per exemple, de l’antiga fàbrica 
del licor Calisay. Els primers alumnes foren tres grups: un de 
nois, un de noies i un d’orientació marítima format només 
per nois. El 1967 ja funcionà com una única escola graduada 
amb set grups, amb els serveis de menjador i de guarderia.

El 1971 s’inaugurà el segon edifici al Rial de Sa Clavella, 
formant ambdós tot un recinte escolar intercomunicat 
pels patis interiors i amb una sola direcció. Aquesta 
ampliació significà una important millora, no només 
amb més aules, sinó amb els nous espais destinats a 
serveis interns: biblioteca, laboratori, tutoria, gimnàs, 
pistes poliesportives, despatxos,…

A la década dels vuitanta l’escola 
va incoporar l’equip psicològic 
municipal homologat, amb els 
mestres especialistes i amb les 
aules d’educació especial per 
a la integració d’alumnes amb 
necessitats educatives especials i 
el tractament de la diversitat, que 
ha estat un eix bàsic i permanent 
del centre i, amb les competències 
d’ensenyament traspassades a la 
Generalitat, l’escola inicià el seu 
procés de normalització lingüística 
que es completà al curs 1990/91. 

També en aquests anys es va poder disposar de l’especialitat 
de música i es va crear la coral infantil del centre amb 
alumnes oferint concerts per Nadal i en acabar el curs. El 
1992 el centre va iniciar-se en les noves tecnologies de 
la informació dins del Programa d’Informàtica Educativa 

El 1967 ja funcionà 
com una única 
escola graduada 
amb set grups.
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del Departament d’Ensenyament, amb la creació 
de la primera aula d’informàtica i l’elaboració del 
projecte curricular. Actualment s’aplica el programa 
Linkat. L’educació física i esports ha estat una altra 
de les àrees que s’han potenciat al llarg dels anys i 
molt especialment a partir del moment en què es va 
comptar amb instal·lacions adequades. Cal deixar 
constància de la bona i fructífera col·laboració entre el 

professorat especialista i l’APA. Una mostra d’això va ser el 
1r Cros d’Arenys, que fou organitzat per mestres del centre, 
des del centre també fou qui organitzà el primer Trofeu Vila 
d’Arenys de Voleibol i d’ací es va crear el Club de Voleibol; 
molts alumnes han pogut participar cada curs en els Jocs 
Escolars del Maresme amb molta participació i bons resultats. 
I des de l’APA es va iniciar l’activitat de gimnàstica rítmica, 
aconseguint l’equip del centre el títol de Millor Esportista 
Arenyenc de 1997. 

Volem deixar constància que el col·legi ha rebut en dos cursos 
consecutius (2007/08 i 2008/09) un premi Baldiri Reixac, 

concedit concretament als alumnes de 1r curs 
amb la mestra Rosa Montserrat Roig. 

Molt recentment, el juny d’aquest any 2011, 
el Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
(CAC) ha lliurat, en el marc dels VIII Premis 
El CAC a l’escola, el primer premi al treball de 
l’alumnat de sisè titolat Sisè parla, realitzat 
en col·laboració amb Ràdio Arenys.

El “Maragall” no hauria estat el mateix 
centre educatiu sense l’AMPA. L’Associació 
de Pares de l’Escola es va crear l’any 1967 
per iniciativa del seu primer director, el 
Sr. Sebastià Pons, el qual es va posar en 
contacte amb el Sr. Fidel Soler, fent-li veure 
la necessitat que tenia l’escola que pares 
i mestres unissin els seus esforços per a 
una millor educació dels seus fills. L’escola 
sempre agrairà la seva col·laboració.

Aquests 50 anys són un començament. 
L’Escola Joan Maragall té un futur esperançador, un futur 

ple d’il·lusió i moltes ganes de continuar treballant perquè 
l’educació pública segueixi creixent i esdevenint un referent a 
Arenys de Mar i arreu del país. 

Honor i glòria a sant Zenon!

El “Maragall” no 
hauria estat el 
mateix centre 
educatiu sense 
l’AMPA.
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Escola Joan maragall: 50 anys d’història!

L’Escola, amb mig segle, atresora un bocí de totes i cadascuna de les vides de 
les persones que l’estimen. 

Bocinets de vida, que ben sacsejats i  composats, li donen una flaire i un 
sabor únic.  

Bocinets de vida que talment els fils d’una corda, s’entortolliguen i esdeve-
nen un sòlid lligam.

Quantes emocions i experiències vitals s’han aplegat des d’aquella tardor 
del 1960 a les aules i patis de l’Escola Joan Maragall!

Quantes hores de treball, jocs, rialles, èxits i alguna llàgrima també!

Molts han estat els qui han fet que aquesta fita hagi estat una realitat.

Persones d’allò més diverses ocupant múltiples llocs, d’edats i diferents con-
dicions: alumnat, professorat, direccions, inspeccions, cuiners, monitoratge,  
consergeries, famílies, AMPAs, associacions, consistoris, alcades i regidors, 
entitats locals, museus, voluntaris, col·laboradors, geganters, puntaires, sar-
danistes, teatres, clubs esportius, mitjants de comunicació, moltes persones 
anònimes i moltes hores d’esforç que han fet possible una formosa realitat:   

50 anys d’història! 50 anys educant i estimant!

Deixeu-me dir ben fort i amb tot el convenciment:

Que n’és d’apassionant l’art d’educar! 

Que n’és de gratificant veure’ls créixer junts i a l’hora sentir que tu també 
creixes amb ells.

Algú és capaç d’imaginar goig més gran que el de dedicar una vida a ense-
nyar a fer i ensenyar a ser?

Quelcom més valuós que obrir el cor dels infants i farcir-lo d’amor i treballl?

A tots els que ens estimem l’escola i compartim l’emoció per tants records i 
per la feina que s’ha aconseguit entre tots plegats, al llarg d’aquests 50 anys 
de recorregut:

Per molts anys i… moltes felicitats.

Margarida Clofent 
directora del centre
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A les 7 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Lloveras 

Inauguració

Exposició de pintura 
dels alumnes del taller de l’Ateneu Arenyenc

Horaris de visita:  
Divendres de 18 a 21 h. 
Dissabtes i diumenges  
de 12 a 2 h del migdia  
i de 18 a 21 h
Fins al 31 de juliol  
de 2011.Organitzat per la Regidoria de Cultura i l’Ateneu Arenyenc

A 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala Noble del C.C. Calisay 

Presentació del llibre:
“Cor de brau” 
a càrrec del seu autor, Víctor Alexandre

Amb la participació 
de Núria Querol, 
fundadora del Grup 
per a l’Estudi de la 
Violència a Humans i 
Animals, GEVH.

L’abolició recent de les curses de braus aprovada pel Parlament 
de Catalunya és un fet d’una transcendència extraordinària. 
Aquesta novel·la narra en clau d’humor els fets, a través d’una 
família ramadera catalana que es veu afectada per l’abolició, 
alhora que ens mostra el rerefons polític i identitari dels 
arguments de les dues parts enfrontades.
Organitzat per la Plataforma per la Llengua

A les 8 del vespre, a la Sala d’Exposicions del C.C. Calisay

Inauguració

Exposició fotogràfica  
“Aloita Siberut” 
a càrrec  
de Diego Verges

Horaris de visita:  
Divendres de 6 a 9 h 
de la tarda. Dissabtes, 
diumenges i festius de 
12 a 2 h del migdia  
i de 6 a 9 h de la tarda
Fins al 31 de juliol  
de 2011.

Diego Verges és un dels  
fotògrafs espanyols actuals  
amb més talent.  
Les seves fotografies d’interès  
social l’han portat a molts  
indrets del món on només  
els viatgers coratjosos s’haurien aventurat a anar… 
Organitzat per l’AFA i la Regidoria de Cultura

Divendres 1 de juliol
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A les 12 del migdia, a la Sala JM Arnau del C.C. Calisay

Taller d’aprenentatge de

l’Himne a sant Zenon 
a càrrec de Mateu Sanclimens  
i Jordi Marsol
Assaig previ de l’Himne a sant Zenon,  
per a tots aquells que vulguin acabar de  
conèixer-lo.  
Aprenguem l’Himne per mantenir-lo viu!!!
Organitzat per la Regidoria de Cultura-Comissió de Festes

A les 6 de la tarda, sortida de la porta dels Jardins Xifré

La Petjada dels Indians 
Rutes indianes teatralitzades  
per Arenys de Mar

Dues rutes teatralitza-
des d’una hora i mitja 
de durada
1a sortida a les 18.00 h 
2a sortida a les 20.00 h
Inscripcions gratuïtes 
a la Biblioteca.A partir de la figura d’en Xifré, i de la història de la Puntaire,  

us presentem una ruta teatralitzada que ens  
mostrarà el passat indià de la vila  
d’Arenys de Mar.
Explicarem els vincles entre la vila  
i els indians, i farem un salt en el  
temps per descobrir històries  
petites, en una època en què molts  
joves volien complir el somni  
americà. 
Organitzat per l’Alambiq  
i la Regidoria de Cultura

A les 10 de la nit, a l’església de Santa Maria

Concert  
de Sant Zenon 
a càrrec del Cor l’Aixa

Obres de J.S.Bach:  
Cantata BWV 140  
i Cantata BWV 196
Preu: 10 €

Organitzat pel Cor l’Aixa

Dissabte 2 de juliol
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A 2/4 de 10 del matí, sortida de la porta dels Jardins Xifré

La Petjada dels Indians 
Rutes indianes teatralitzades per Arenys de Mar

Duració: 1 h i mitja. 
1a sortida a les 9.30 h 
2a sortida a les 11.00 h
Inscripcions gratuïtes 
a la Biblioteca.Dues rutes teatralitzades d’una hora i mitja de durada

Organitzat per l’Alambiq i la Regidoria de Cultura

A les 10 del matí, a l’Ateneu Arenyenc

Torneig Llampec Billar 
Sant Zenon 2011 i lliurament  
de premis dels campionats locals 2010-11
Organitzat per l’Ateneu Arenyenc

A les 7 de la tarda, al Teatre Principal 

Concert d’Estiu  
a càrrec de la Coral l’Esperança

                         Preu: 3 €          

Organitzat per la Societat Coral l’Esperança

Diumenge 3 de juliol

Divendres 8 de juliol
A 2/4 de 8 de la tarda, del pati del C.C. Calisay a la plaça de l’Ajuntament

Cercavila musical  
a càrrec de la Banda de l’Escola Municipal  
de Música (EMA) d’Arenys de Mar
Acompanyem la banda de l’EMA en el seu primer  
cercavila musical.
Organitzat per la Regidoria de Cultura i l’Escola Municipal de Música  
Carles G. Vidiella

A les 8 del vespre, a la plaça de l’Ajuntament

Balla amb la Banda  
a càrrec de la Banda de l’EMA
Tots aquells que esperen la Festa Major per ballar poden escalfar motors amb la música 
de ball de la Banda de l’EMA. 
Organitzat per la Regidoria de Cultura i l’Escola Municipal de Música Carles G. Vidiella
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A 2/4 de 9 del vespre a la plaça de l’Ajuntament

Pregó de Festa Major
a càrrec de l’Escola Joan Maragall  
en celebració del seus 50 anys 
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar

A 3/4 de 9 del vespre a la plaça de l’Ajuntament

Brindis popular Es podrà adquirir una 
copa commemorativa 
de la Festa Major 2011. 
Preu: 3 €.  
Edició limitada.

Aixecarem les copes per brindar plegats  
un any més per una bona Festa Major.  
Honor i glòria a sant Zenon!!!
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar

A les 9 del vespre a la plaça de l’Ajuntament

Botifarrada Jove 
Un any més el Cau St. Francesc, el Consell de Joves i la Regidoria d’Infància i Joventut 
organitzen la botifarrada més popular per donar la benvinguda a la Festa Major, el punt 
de sortida de la programació Jove de Sant Zenon.
Organitzat pel Cau St. Francesc, el Consell de Joves i la Regidoria d’Infància i Joventut

A les 10 de la nit, a l’església de Santa Maria

Solemnes Completes 
i cant del tradicional Himne a sant Zenon  
Organitzat per la Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar

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…
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A 2/4 d’11 de la nit, a l’Institut Els Tres Turons

Observació astronòmica    
Un petit cop d’ull al nostre univers 
Has sobrevolat mai els cràters de la Lluna? Alguna vegada has  
viatjat fins als anells de Saturn? Si no has mirat mai el cel a  
través d’un telescopi o vols repetir l’experiència, acosta’t fins a  
l’observatori de l’Institut i sabràs el que és al·lucinar per un tub!
Aquest any comencem també les festes de Sant Zenon amb els ulls al cel!
Organitzat per l’Institut Els Tres Turons i la Regidoria d’Educació

A 3/4 d’11 de la nit, a la Riera

Encesa de la traca de colors   
a càrrec de la Pirotècnia Europlà 
Aquesta empresa pirotècnica va ser la guanyadora del  
Concurs de Focs Artificials Vila de Blanes 2010.
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar

Seguidament, al pati del C.C. Calisay

Màgia de grans aparells   
amb AlisKim & Luna
Espectacle d’il·lusionisme que seduirà ràpidament  
el cor i la ment de l’espectador. 
Organitzat per la Regidoria de Cultura-Comissió de Festes

Un cop acabada la traca, a la plaça de l’Església

Concert Jove 
amb Miquel del Roig i Terratombats

Miquel del Roig
www.myspace.com/xmiqueldelroigx

El mestre del popurri català, el cantautor més esperat,  
torna per Sant Zenon. El concert de  Miquel del Roig  
comença a ser un clàssic per donar el tret de  
sortida als concerts joves de Sant Zenon.

Terratombats
http://terratombats.blogspot.com/2006/12/la-barberia.html 
www.myspace.com/terratombats

Grup de rumba catalana amb una clara influèn- 
cia de les formacions clàssiques de rumba  
del país. Respecte i afecte per les melodies,  
sons i tonades, fan de Terratombats una garantia de gresca! 

Organitzat pel Consell de Joves i la Regidoria d’Infància  i Joventut

Divendres 8 de juliol
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Dissabte 9 de juliol

A les 10 del matí, a la platja del Cavaió (Tercera)

4t Torneig vòlei platja  
circuit SVATour 2011  
Organitzat per  l’Associació Vòlei Arenys

A les 7 de la tarda, a la part alta de la Riera

Concert de Festa Major   
a càrrec de l’Orquestra Rosaleda
L’any 1945, ara fa 66 anys, naixia a Sallent  
l’Orquestra Rosaleda formada per nou músics.  
A finals dels anys 50, a causa del bon funciona- 
ment de l’orquestra, va semblar interessant  
muntar la formació de Cobla. Des de llavors les  
seves actuacions han omplert moltes de les tardes  
i nits de moltes festes majors dels pobles de  
Catalunya. S’han de destacar les actuacions  
realitzades tant a TV3 (programa L’ENVELAT) com al CANAL 33 (24 hores amb 
la ROSALEDA). Fora de Catalunya, l’orquestra s’ha passejat per les Balears, el País 
Valencià, França, Andorra, Aragó… 
Organitzat per la Regidoria de Cultura-Comissió de Festes

A les 7 de la tarda, pels carrers de la vila 

Cercavila de Gegants 
amb la Flor d’Alba i en Tallaferro, la Maria i  
en Roc, la Carmeta i l’Elm i tots el capgrossos
El recorregut s’iniciarà a la Riera davant del C.C. Calisay i  
anirem fins a l’Ajuntament, on es recolliran les autoritats per  
acompanyar-les fins a l’església de Santa Maria pel rial de sa  
Clavella i el Pas de Sota Estudi. Seguidament, els gegants  
enfilaran el carrer de l’Església fins al pati del C.C. Calisay.
Organitzat per l’Ass. de Geganters d’Arenys de Mar i la Regidoria de Cultura

A les 8 del vespre, a l’església de Santa Maria

Ofici Solemne  
en honor al nostre patró sant Zenon  
Organitzat per la Parròquia de Santa Maria d’Arenys de Mar
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A les 8 del vespre, des de la plaça de l’Ajuntament

Correbars Jove! Els tiquets es podran 
adquirir tot just acabat 
el pregó jove, que es 
farà a la mateixa plaça 
de l’Ajuntament.

Riera amunt i Riera avall el jovent  
organitza per segon any un  
correbars que recorrerà diversos  
establiments de la vila acompa- 
nyats per una txaranga que ens  
farà ballar tot el recorregut.
Organitzat pel Col·lectiu Tres-A, el Consell de Joves  
i la Regidoria d’Infància i Joventut

A les 9 del vespre, a la plaça de l’Església

Audició curta de sardanes   
a càrrec de la Cobla Rosaleda
Organitzat per la Regidoria de Cultura-Comissió de Festes

A les 11 de la nit, des de la platja de la Picòrdia

Castell de focs artificials   
a càrrec de la Pirotècnia Europlà 
Aquesta empresa pirotècnica va ser la guanyadora  
del Concurs de Focs Artificials Vila de Blanes 2010.
Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar

Després dels focs, a la part alta de la Riera 

Ball popular    
amb l’Orquestra Rosaleda 
Organitzat per la Regidoria de Cultura-Comissió de Festes

A 2/4 d’1 de la nit, a la platja de la Picòrdia

Barraques 2011
amb Soweto

Soweto
http://www.soweto.es/  
www.myspace.com/soweto60

Ska clàssic per obrir les Barraques 2011.  
Formació catalana d’ska amb una projecció  
interessant i que en els darrers anys ha assolit un notable 
èxit. Els Soweto retornen a la platja de la Picòrdia per obrir els 
concerts de Barraques. Un plaer escoltar-los!
Organitzat per Consell de Joves i Regidoria d’Infància i Joventut

Dissabte 9 de juliol
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A 2/4 de 3 de la matinada, a la platja de la Picòrdia

Barraques 2011
amb Hotel Cochambre

Hotel Cochambre
www.hotelcochambre.com

Formada l’any 2000, en 10 anys s’ha  
consolidat com una de les millors bandes  
de versions del panorama nacional.  
Un conserge i la resta de personal de  
l’hotel ens faran ballar i cantar tota la nit amb els hits dels grups 
que alguna vegada s’hi havien allotjat. Un espectacle de música 
i humor a parts iguals que de ben segur tancarà la nit més 
esperada de les Barraques 2011.
Organitzat pel Consell de Joves i la Regidoria d’Infància i Joventut

Diumenge 10 de juliol

A les 10 del matí, al pati del C.C. Calisay

4a Gimcana familiar 
per a famílies i colles d’amics 

Només cal llegir les 
bases i posar-se en 
marxa!
Tota la informació la 
trobareu a la pàgina 31.

Una vegada més us convidem a participar  
a la gimcana familiar de Festa Major.  
Us proposem gaudir d’un matí molt  
agradable participant i fent proves de les  
de tota la vida.  
Es tracta de formar grups d’entre 4 i 6 persones amb infants, 
adolescents, pares o mares, tietes o tiets, avis i àvies, amics i 
amigues o tothom que tingui ganes de  
passar-s’ho bé.
Organitzat pel Floc i la Regidoria de Cultura 

A les 10 del matí, a les instal·lacions del Club de Pesca

XXXVII Concurs  
infantil i juvenil  
de Pesca 

Hi haurà dues 
categories: 

Categoria A:  
fins a 12 anys 
Categoria B:  

de 13 a 16 anys 
Inscripció  

gratuïtaTrofeu als tres primers classificats 
i al peix més gros de cadascuna de  
les categories. Obsequi a tots els  
participants.
Organitzat pel Club de Pesca Mar Sport
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A les 10 del matí, a l’Ateneu Arenyenc

Torneig de partides ràpides  
d’escacs 
Torneig entre la Secció Escacs Ateneu Arenyenc, el Club  
d’Escacs Arenys de Munt i el Club d’Escacs Canet de Mar.
Organitzat per l’Ateneu Arenyenc

A les 5 de la tarda, a la Riera, davant la plaça de l’Església

Flashmob XXL de Gegants   
amb la participació d’un centenar  
de gegants vinguts de tot Catalunya  Hi col·laboren: 

Creu Roja, UBICA, 
Arenys Blau, Penya 
Apa Anem-hi, OCR, 
COMSA, SineraSo, 
Bombers d’Arenys, 
La Jijonenca, Can Pons, 
Can Rossell, Accial, 
Soul Productions i 
Geriàtric municipal, 
Can Maresma…

MOLT IMPORTANT. El dia 10 de juliol, a partir de les 3 de la tarda, 
estarà prohibit aparcar i circular a la Riera en el tram comprès 
entre el carrer de l’Església cantonada amb el C.C. Calisay fins 
a la rotonda del carrer de l’Olivar. A partir de les 5 de la tarda i 
fins a les 10 de la nit estarà prohibida la circulació a la Riera 
entre la rotonda del carrer de l’Olivar fins a la del rial de Sa 
Clavella.
Organitzat per l’Ass. Geganters d’Arenys de Mar, Ràdio Arenys  
i l’Ajuntament d’Arenys de Mar

A 2/4 de 8 de la tarda, a la Riera, davant del C.C. Calisay

Botifarrada popular  
Flashmob XXL
Organitzat per l’Ass. Geganters d’Arenys de Mar, Ràdio Arenys  
i l’Ajuntament d’Arenys de Mar

A les 8 del vespre, a la Riera, davant la plaça de l’Església

Tarda de Castells     
amb la Colla dels Capgrossos  
de Mataró 
Mataró ha agafat molta força dins el món  
casteller gràcies a la seva colla, els Cap- 
grossos. Ara ja són una de les millors colles  
del país i ho han aconseguit gràcies al seu  
entusiasme i amb tan sols 15 anys d’exis- 
tència. No tenen res a envejar a les colles  
tradicionals i han consolidat el Maresme com una comarca castellera. Els Capgrossos 
de Mataró han actuat a gairebé totes les Festes Majors dels pobles del Maresme, i la 
nostra població no podia estar-ne al marge i ha consolidat la plaça.
Organitzat per la Regidoria de Cultura-Comissió de Festes

Diumenge 10 de juliol
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A les 8 del vespre, a l’església de Santa Maria

Missa de difunts  
en record dels arenyencs desapareguts el darrer any
Organitzat per la Parròquia de Santa Maria

A les 8 del vespre, a la platja de la Picòrdia

Barraques 2011
Esco-t i concert de Talents

Esco-t
Els Esco-t van ser els guanyadors del concurs  
de talents del 2010, i serà precisament aquesta  
formació l’encarregada d’obrir el concert  
de Talents de les Barraques 2011.

Concert de Talents
A partir de les 9 del vespre.
Veniu i demostreu el que sou capaços de fer!
Per 4t any consecutiu torna la festa de talents,  
però aquest any ho fa en una ubicació perfecta, l’escenari de 
barraques. Un espai idoni perquè els grups i les actuacions 
tornin a fer que el públic canti i balli com mai.

Organitzat pel Consell de Joves i la Regidoria d’Infància i Joventut

A partir de les 10 de la nit, a la plaça de l’Església 

Mostra de Titelles
d’Arenys de Mar

A les 10 de la nit
“Històries mínimes per a titelles i paper”  
a càrrec de Gómez i Lorenzetti
Versions hiper-realistes i grotesques dels clàssics de la literatura universal per a tots 
els públics. Freqüentadors de caus i cenacles de la cultura extraoficial. Des d’Homer 
fins al darrer crit del neoprimitivisme balear, per gaudir d’allò més activant les 
neurones.

A les 11 de la nit
“Amor y crímenes de Juan Pantera”  
a càrrec de Títeres Cascanueces i Alakran
“Vegin senyores i senyors la crònica dels  
esgarrifosos successos que van tenir com  
a protagonista al temut rufià Juan Pantera  
de guanyada i mortal fama i la bellíssima  
Contemplación Jiménez…
Passin i vegin…”
Organitzat per Binixiflat Teatre i la Regidoria de Cultura-Comissió de Festes

Diumenge 10 de juliol
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A les 10 del matí, a la Riera davant del C.C.Calisay

Campanya Especial  
de donació de sang 

Horari:  
de 10.00 a 14.00 h  
i de 17.00 a 21.00 h

Per Sant Zenon dóna sang!
Organitzat pel Banc de Sang i Teixits

A partir de les 8 del vespre, a la plaça de l’Església 

Mostra de Titelles
d’Arenys de Mar

A les 8 del vespre
“L’ocell meravellós”  
a càrrec de Titelles Babi
La història d’un ocell que pon ous d’or. Un  
conte amb bons i no tan bons, on l’enveja, la  
cobdícia, l’egoisme i la tendresa es barregen  
constantment, per acabar, com sempre, amb  
un final feliç. Basat en una narració de Joaquim Carbó, i fent servir com a escenografia 
un llibre desplegable immens, on ens capbussem dins les seves pàgines per descobrir 
la màgia dels contes per a infants.

A les 9 del vespre
“Els músics de Bremen”  
a càrrec de Sim Salabim
És la història de quatre animals —un  
gat, un gos, un ase i un gall— que es  
veuen obligats a deixar les feines que  
feien pels seus amos perquè uns  
lladregots els han robat tot allò amb  
què treballaven.  
Per casualitat es troben un ban i  
decideixen anar cap a Bremen, una  
ciutat que està buscant músics perquè  
els seus habitants s’han quedat sense  
alegria.

Organitzat per Binixiflat Teatre  
i la Regidoria de Cultura-Comissió de Festes

Dilluns 11 de juliol



21

A les 10 de la nit
“Mano a Mano”  
a càrrec de Valeria Guglietti
Espectacle que té, des del principi fins al  
final, la llum i les ombres de dues mans  
que emanen poesia i emoció com a fil  
conductor. L’espectador es troba envoltat  
en un món oníric, transportat per una  
sensible banda sonora podent així gaudir  
del mil·lenari art de les ombres xineses.
Organitzat per Binixiflat Teatre i la Regidoria de Cultura-Comissió de Festes

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

 El dia 8 de juliol el carrer Ample 
(Anselm Clavé) estarà tancat a la cir-
culació a partir de les 6 de la tarda pel 
concert de banda, el pregó i el brindis 
popular.

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

 El dia 9 de juliol, la Riera, entre els 
carrers Arxiprest Rigau i Montserrat, 
estarà tancada al trànsit i estarà pro-
hibit aparcar-hi per la realització del 
concert i ball de Festa Major.

 Per a la celebració de la Flashmob 
de Gegants i la Tarda de Castells, el 
dia 10 de juliol a partir de les 3 de la 
tarda estarà prohibit aparcar i circular 
a la Riera en el tram comprès entre 
el carrer de l’Església cantonada amb 

el C.C. Calisay fins a la rotonda del 
carrer de l’Olivar. A partir de les 5 de 
la tarda i fins a les 10 de la nit estarà 
prohibida la circulació a la Riera entre 
la rotonda del carrer de l’Olivar fins a 
la del rial de Sa Clavella.

 Durant les cercaviles, els carrers de 
pas estaran tancats a la circulació i 
estarà prohibit aparcar-hi.

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

Informacions d’interès

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

Bona Festa Major!  
Honor i glòria a sant Zenon!!
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A les 10 de la nit, a la platja de la Picòrdia

Cine Pícnic Cinema a la platja

Planet 51 Comèdia d’animació (2009).

Aquest any tornarem a gaudir del cinema a la platja,  
mentre sopem o prenem alguna cosa.
Organitzat per la Plataforma per la Llengua

A 2/4 de 8 de la tarda, a la plaça de l’Església

Dijous Sardanes

Audició de sardanes 
a càrrec de la Cobla Marinada 
La Cobla Marinada, creada el 10 de maig  
de 1981, ha estat sempre una de les  
agrupacions musicals del nostre país amb  
més interès per obrir nous camins.  
Actualment, aquesta és una de les formacions més actives del món sardanista actuant 
en la majoria dels aplecs de més prestigi que s’organitzen arreu de Catalunya i en un 
elevat nombre d’audicions de sardanes actuant també a l’estranger.
Organitzat per la Regidoria de Cultura-Comissió de Festes

A les 10 del matí, a la Biblioplatja

Obertura de  
la Biblioplatja 

Horari: de dimarts  
a dissabte de 10 a 
13.30 h, i de dilluns a 
divendres de 17.30 h 
a 20.00 h
Fins al 31 d’agost de 
2011.

Aquest any, de nou la  
Biblioplatja us espera  
a la plaça de les palmeres,  
davant la platja de la  
Picòrdia.
Organitzat per la Biblioteca  
i la Regidoria de Cultura

Altres activitats del mes de juliol

Dimarts 12 de juliol

Dijous 14 de juliol

Divendres 15 de juliol
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Dissabte 16 de juliol

A les 10 de la nit, al Teatre Principal

Protomembrana 
-Lliçó mecatrònica- 
Performance a càrrec  
de Marcel·lí Antúnez Roca

Preu: 10 €

Organitzat per la SC L’Esperança i la Regidoria de Cultura

A les 6 de la tarda, a la zona del port

Festa de la Mare  
de Déu del Carme 
Processó de barques,  
missa i sardinada

Processó de barques 
a les 18.00 h
Missa a les 19.00 h
Tot seguit, 
sardinada popular

Organitzat per la Branca de Dones Anna Sáez, la Confraria  
de Pescadors, el Club Nàutic i el Club Pesca Mar Sport.  
Hi col·labora: l’Ajuntament d’Arenys de Mar

A les 7 de la tarda, a la Riera davant del C.C. Calisay

XV Milla Urbana 
d’Arenys de Mar

Més  
informació  

trucant al  
telèfon  

93 792 12 72Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar  
i la Penya Apa Anem-hi

A les 10 de la nit, al pati de l’Edifici Xifré

Mostra de Dansa 
Dinou anys fent dansa. Dinou anys que compa- 
nyies d’arreu de Catalunya ens visiten un cop  
acabada la Festa Major per mostrar-nos les seves  
noves coreografies creades durant l’any. Dinou  
anys treballant colze a colze amb l’Estudi de Dansa  
Sinera per donar a conèixer el món de la dansa a tots el nostres convilatans.
Organitzat per la Regidoria de Cultura i l’Estudi de Dansa Sinera

A les 10 de la nit, a les instal·lacions del Club de Pesca Mar Sport

Festa de la Mare de Déu del Carme

Cantada d’havaneres
a càrrec d’Els Pirates
Organitzat pel Club de Pesca Mar Sport



24

A les 10 de la nit, a la platja de la Picòrdia

Cine Pícnic Cinema a la platja

Els homes que miraven fixament a les cabres  
Comèdia (2009).

Segona pel·lícula del cicle de cinema a la platja,  
per veure-la mentre fem un mos.
Organitzat per la Plataforma per la Llengua

A les 8 del vespre, a la Biblioplatja

Arenys de Contes

Passejada i contes  
a la golondrina
a càrrec de Roger Pou

Preu: 10 € 
Inscripcions:  
a la Biblioteca  

o a la Biblioplatja

Organitzat per la Biblioteca-Regidoria de Cultura

A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioplatja

Hora del conte i taller
Organitzat per la Biblioteca-Regidoria de Cultura

A 2/4 de 8 de la tarda, a la plaça de l’Església

Dijous Sardanes

Audició de Sardanes
a càrrec de la Cobla Iluro
La formació de la Cobla Iluro es va gestar  
l’estiu del 2003 i el nom es va decidir mentre  
es traslladava a una ballada, un dijous d’agost,  
a la població d’Arenys de Mar. Es va escollir  
en memòria d’una cobla-orquestra que va existir a Mataró  
els anys 20 i que va desaparèixer a l’inici de la Guerra Civil.
Organitzat per la Regidoria de Cultura-Comissió de Festes

Dimecres 20 de juliol

Dijous 21 de juliol

Dimarts 19 de juliol
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A les 6 de la tarda, al Casalet

Inscripció  
de macipets!

Preu: 5 € 
Les inscripcions 
també es podran 
formalitzar els dies 23 
i 24 de juliolOrganitzat pel Patronat de Sant Roc

A les 8 del vespre, a la plaça de l’Església 

Festival de Jazz d’Arenys de Mar

Big Band de l’Escola  
Municipal de Música

La Big Band de l’Escola Municipal de Música Carles G. Vidiella, només a molts pocs 
mesos de la seva creació, es va presentar en societat el dia 6 de maig de 2011 dins 
els actes dels Racons de Música al pati del C.C. Calisay. Ara, dos mesos més tard, 
serà l’orquestra encarregada de donar el tret de sortida del Festival de Jazz d’Arenys 
de Mar d’aquest estiu que arriba enguany a la seva 20a edició. Tan de bo que aquest 
projecte segueixi creixent i que la Big Band de l’EMA es converteixi en un referent 
de la musica del jazz a la nostra població.
Organitzat per la Regidoria de Cultura, l’OCR i l’Escola Municipal de Música Carles G. Vidiella

A les 11 de la nit, al pati de l’Edifici Xifré 

Festival de Jazz d’Arenys de Mar

Farràs-Romaní  
Hot Jazz Cats

Preu: 7 € 

El trompetista Josep Maria Farràs i el clarinetista  
Oriol Romaní, dos dels més reconeguts músics de jazz  
del país, han compartit des de fa anys concerts i jam  
sessions amb grups com New Orleans Blue Stompers,  
Cova del Drac Sextet, Terrassa Sextet de Dixieland  
o Hot Jazz Cats.  
En l’argot jazzístic els “cats” són els col·legues,  
els companys amb qui un se  
sent a gust, i el hot jazz és  
aquell jazz càlid que toca el cor  
de tothom i fa venir ganes  
de moure’s.
Organitzat per la Regidoria de Cultura i l’OCR

Divendres 22 de juliol
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A les 9 del matí, al CE Fondo de les Creus 

24 Hores  
Arenys Bàsquet

Durada:  
Fins al diumenge 24 
de juliol
Preu d’inscripció  
per equip: 200 €

L’edat dels participants és a  
partir de 16 anys.
Les inscripcions es podran  
fer des del 6 de juny a través  
de la pàgina web: www.arenysbasquet.net 
Organitzat pel Club Arenys Bàsquet

A les 6 de la tarda, al pati de l’Edifici Xifré

Diumenges Infantils

Ball de Butxaca
a càrrec de Pep López
En Pep López, que ens ha visitat ja un munt de vegades, presenta aquest cop  
un espectacle de ball per a infants i públic familiar basat en la participació  
directe del públic. L’espectacle pretén divertir els infants sense oblidar que gairebé 
sempre van acompanyats d’adults. El repertori és inèdit, de creació pròpia, i en alguns 
casos adapta temes tradicionals en balls, danses, etc.
Organitzat per la Regidoria de Cultura i el Floc

A les 10 de la nit, a la platja de la Picòrdia

Cine Pícnic Cinema a la platja

Viatge màgic a l’Àfrica Fantasia infantil (2010).

Tercera i última sessió. Magnífica ocasió per gaudir  
d’un bon sopar i una bona pel·lícula.
Organitzat per la Plataforma per la Llengua

A 2/4 de 7 de la tarda, a la Biblioplatja

Hora del conte i taller
Organitzat per la Biblioteca-Regidoria de Cultura

Dimarts 26 de juliol

Dijous 28 de juliol

Diumenge 24 de juliol

Dissabte 23 de juliol
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Divendres 29 de juliol

A 2/4 de 8 de la tarda, a la plaça de l’Església

Dijous Sardanes

Audició de sardanes
a càrrec de la Cobla Marinada
La Cobla Marinada compta amb més d’una  
quinzena d’enregistraments, incloent diferents  
produccions pròpies. Des dels seus inicis fins  
als nostres dies, la formació badalonina ha  
estat dirigida per professionals destacats del  
món de la música: Salvador Malonda, Joan Pich i Santasusana, Jaume Vilà, Joan 
Josep Blay, Francesc Benítez, Jordi Molina i Xavier Pastrana i després d’un període 
treballant amb directors convidats, el febrer de l’any 2010 el vilanoví Esteve Molero 
n’assoleix la direcció artística i musical.
Organitzat per la Regidoria de Cultura-Comissió de Festes

A les 7 de la tarda, a la Biblioplatja

Demostració de

Cuina d’Estiu
a càrrec de Rosario Montoza
Organitzat per la Biblioteca-Regidoria de Cultura

A les 11 de la nit, al pati de l’Edifici Xifré 

Festival de Jazz d’Arenys de Mar

De Diego  
Brothers

Preu: 7 € 

En el seu segon disc De Diego Brothers  
ofereix composicions originals (totes  
de collita pròpia) amb referències a Lee  
Morgan o Herbie Hancock. Podríem  
situar l’estil musical d’aquest quintet  
al voltant dels anys seixanta (segell Blue  
Note), un període en què el swing es  
barrejava amb ritmes afrocubans, funky  
o boogaloo. Aquesta característica  
aporta grans dosis de frescor i força a  
les actuacions en directe d’aquest grup.
Organitzat per la Regidoria de Cultura i l’OCR
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A les 10 de la nit, a la Riera davant del C.C.Calisay

Arenys de Contes

Racó de Contes
Acompanya’ns de racó en racó  
i de conte en conte!
Organitzat pel Festival de Contes i la Regidoria de Cultura

A les 6 de la tarda, al balcó de l’Edifici Xifré

Diumenges Infantils

Jocs Gegants “Juga Juga”
a càrrec de La Xarranca
La companyia La Xarranca va sorgir amb  
la intenció de no deixar perdre els jocs  
tradicionals del nostre país. Aquest cop  
ens presenten un bloc de 12 jocs per a  
tots els gustos i per a totes les edats.  
Es pot trobar des del quatre en ratlla de  
més d’un metre d’alçada, fins al joc del  
“qui és qui” de 2 metres de llargada, passant  
pel mèmori, joc de l’oca, joc de pesca i jocs  
per desenvolupar l’enginy, la memòria i l’habilitat, tots ells de grans dimensions.
Organitzat per la Regidoria de Cultura i el Floc

Diumenge 31 de juliol

Dissabte 30 de juliol

La Fira d’atraccions 
durant les festes
Com cada any, les festes de Sant Zenon 
vénen acompanyades  
de la tradicional fira d’atraccions, de la 
qual grans i petits podrem gaudir  
a la plaça de les Palmeres, al costat  
de la platja de la Picòrdia. 

I també…



Arenys es vesteix 
de Festa Major

Reproducció a m
ida real

Tiquet de descompte de 4 euros

4 euros de descompte 
entregant aquest tiquet 

al C.C. Calisay 
quan compris la

Samarreta  
de la Festa Major
(tirada limitada en talles variades)

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

diumenge 10 de juliol,  
a les 10 del matí al pati del C.C. Calisay

IV Gimcana
de Festa Major

Retalla i entrega aquest  
tiquet al C.C. Calisay i  

rebràs de forma totalment 

gratuïta
l’imant dedicat als nostres  

estimats gegants: en Tallaferro  
i la Flor d’Alba.  

Aconsegueix l’imant  
dels gegants



IV Gimcana de Festa Major
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Les persones participants accepten en el moment d’entregrar el formulari de la inscripció totes les normes de funciona-
ment de la Gimcana, així com qualsevol modificació que en pugui fer la Comissió de Festes, organitzadora de l’activitat.

Adreça de contacteNom del grup

Telèfon de contacte

Correu electrònic de contacteDNI del portaveu del grup

Telèfon mòbil  
per contactar  

durant la gimcana

Noms i cognoms dels altres membres del grup

Nom i cognoms del portaveu del grup

Arenys es vesteix 
de Festa Major
Vine a comprar la teva samarreta  
al C.C. Calisay i beneficia’t de 4 euros 
de descompte entregant aquest tiquet.
Des de la Comissió de Festes hem tret al carrer la 
samarreta de la Festa Major de Sant Zenon 2011, 
amb un disseny d’en Txeni Gil, grafista arenyenc.
A la venda al C.C. Calisay, al preu únic de 
10 euros, tot i que si veniu amb aquest tiquet de 
descompte, us l’emportareu per només 6 euros.

Guanyem el carrer, fem un homenatge 
als nostres gegants, gaudim de la festa i 
celebrem plegats la nostra Festa Major!

Retalla i entrega aquest  
tiquet al C.C. Calisay i  

rebràs de forma totalment 

gratuïta
l’imant dedicat als nostres  

estimats gegants: en Tallaferro  
i la Flor d’Alba.  

Aconsegueix l’imant dels gegants
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Els equips
Els equips han d’estar formats per un 
mínim de 4 persones i un màxim de 
6 sense límit d’edat. Fins a 13 anys cal 
anar acompanyat d’un adult, i de 14 a 17 
s’ha de portar una autorització del pare 
o mare que trobareu al web municipal: 
www.arenysdemar.cat

Cada equip ha de tenir un nom de grup, 
i portar un distintiu o indumentària 
original que es presentarà a l’inici 
de la gimcana a la taula central de 
l’organització. 

Inscripcions
La inscripció a la gimcana és gratuïta. 

Les inscripcions s’obriran el 22 de juny 
i es tancaran el 7 de juliol. Hi ha dues 
maneres de fer la inscripció:

  Emplenant el formulari que trobareu 
en el programa de Festa Major i 
dipositant-lo a la bústia que trobareu 
al C.C. Calisay.

  Emplenant i enviant el formulari 
que trobareu en el web municipal 
www.arenysdemar.cat

Funcionament
  La Gimcana se celebrarà el diumenge 
10 de juliol de 2011, entre les 10 del 
matí i la 1 del migdia.

  Tots els equips hauran de passar 
per la taula central abans de les 
11 del matí per tal de recollir les 
seves instruccions. Si un equip no 
es presenta abans d’aquesta hora, 
l’organització entendrà que no 
participa a la gimcana.

  S’hauran de realitzar 5 proves 
obligatòries perquè la gimcana sigui 
vàlida, i un munt de petits controls 

optatius que serviran per pujar la 
puntuació i que es podran fer tantes 
vegades com es vulgui.

  Cada equip haurà de portar un 
reproductor de ràdio portàtil per 
poder sintonitzar Ràdio Arenys, ja 
que algunes indicacions i enigmes a 
resoldre només es diran per antena.

  La gimcana s’acabarà quan l’equip 
hagi superat totes les proves o bé 
superat el temps límit de la 1 del 
migdia. 

  En acabar la gimcana cada grup 
podrà prendre un refrigeri davant del 
C.C. Calisay.

Puntuació 
La superació o resolució de les 5 
proves centrals, els petits controls i els 
enigmes us donaran diferents punts que 
sumats donaran la classificació final. 

En cas que hi hagi empat de punts, es 
decidirà el guanyador segons:
a)  l’equip que més controls i enigmes ha 

resolt.
b)  l’equip que més puntuació ha tret a 

les 5 proves.
c)  l’originalitat de la indumentària que 

porti el grup.
d) l’equip que s’havia inscrit abans.

IV Gimcana de Festa Major

Bases per als participants
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