
AJUNTAMENT 
CONSTITUCIONAL 
de Arenys de Mar 

3^ire§ i Suestes en ^onoP de 

finvicte ¡Patró 

Sant Zenón 
que se cele&raràn durani els 

dies 8, 9, 10 i 11 ¿Juliol 1922 



DIA 8 
A la /.—Trillleig de campanes anun-

ciant les fesles. 

A Ies 4.—Soríida de Gegants i Nans. 

A /es 9.—Solemnes completes canta-

des per rOrfeó Seràfic Marià amb acom-

panyament de musica i amb l'asistencia del 

Iltm. Ajuntament. 

A les /<?.—Gran Iraca a la Riera i se-

renades a la Plaça de la Constifució. 

DIA 9 
A /es 8.—Repartiment de bons de pa, 

carn i arroç als pobres de la Vila. 

A /es 10.—Ofici solemne amb asisten-

cia del lltrm. Ajuntament, cantant-se per 1' 

Orfeó Seràfic Marià d'aquesta vila amb 

acompanyament de música, la misa en sol 

major, obra 54 del Mestre Oreste Ravanello, 

predicant les glories del Sant, l'litre Sr. Dr. 

Don Josep M.® Llobera, Canonge de la San-

ta Seu de Barcelona. 

A /es Benedicció del nou Pon!. 

Sardanes devant del Ateneo i del Casino 

Industrial. 



Tarda, a les J . — Concerls a Ies socie-

tats Ateneo Arenyense i Casino Industrial. 

A les 4.—Funció a la Sala Mercé a cà-

rrec de la Troupe Aubin-Leonel. 

A les 6.—Solemne Processó rel-Iigio-

sa presidida per l'Illrm. Ajuntament que re-

correrá l'itinerari de costúm. El penó prin-

cipal serà portat per l'Iltr. Senyor Baró de 

Güell, Diputat a Corts per aquest Districte, 

essent cordonistes l'litre, senyor Don josep 

Marti de Veses, Jutje de primera instancia i 

D. Ricard de Campmany, Diputat de la Man-

comunitat. El segóii penó ha sigut confiat a 

la Joventut Nacionalista d'aquesta vila, por-

tant la seva representació En Antoni Font i 

Cabot, acompanyant-lo com a cordonistes 

En Josep M.® Ramentol, de la Joventut Na-

cionalista de Mataró, i En Joan Riera Alia-

ras, de la joventut Nacionalista de Sant 

Celoni, i el tercer anirà a càrrec del nen Joan 

Vila Solà qui ha designat per acompanyar-

lo als nens Pere Gusi Conte-Lacoste i Ma-

nuel Doy Coioreu. La banda Municipal de 

Mataró, la orquestra Quirrcfes, de Canet i 

altra reputada Banda acompanyaràn als 

tres pendóns. 

i 4 / O . — G r a n d i ó s Castell de Focs 



arlificials, a càrrec de El Relámpago. Si 1' 

estat del mar ho permet, acabarà amb focs 

acuàtics. Terminats els focs, concerts al Ca-

sino Industrial i sardanes al Passeig de Xi-

fré per la cobla del Ateneo. Funció a la Sa-

la Mercc. 

DIA 1 0 
A les /í?.—Ofici solemne a la Església 

Parroquial. 

/es//.—Benedicció d'automóvils i 

rua. 

A les 12.—Sardanes al Ateneo i al 

Casino Industrial. 

A les 3 tarda.—Concerts a les socie-

tats. 

A les dfarda.— funúó a la Sala Mer-

cè, representant-se El Pájaro Azul i La Al-

saciana. 

A /es 5.—Campionat local de natació. 

A Ies 6.—Ball al envelat del Ateneo i 

al Casino Industrial. 

A Ies /í?.—Concert al Casino i Sarda-

nes al Ateneo. Funció a la Sala Mercc; re-

presentant-se La Alsaciana i La Dogaresa, 

A Ies //.—Ball als envelats. 



DÍA 11 
Mati a les lO.—Oücx de difunts en su-

fragi deis filis, veins i benefactors d'aques-

ta vila. 

A les // '50.—Ball de rams a! devant 

del Casino Industrial. 

A les /.P.—Sardanes al Ateneo. 

Tarda a les 5.—Concerts a les so-
cietats. 

A les 5.—Festa dels infants.-Focs ja-

ponesos i altres atraccions. 

A les 6 . - Balls al Ateneo i al Casino. 

A les -Sardanes al Ateneo i Con-

certs al Casino. 

A les //.—Balls als envelats. 
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