


Arenyenques i arenyencs, 

Teniu a les vostres mans el programa de Festa Major d'aquest 
any , que combina sàviament els actes oficials organitzats per 
l'Ajuntament o la Parròquia de Santa Maria, amb els de les societats, 
entitats i clubs esportius de la wila. Aquest any hem separat el 
monogràfic històric d'Arenys de Mar que cada any elabora l'Arxiu 
Històric Fidel Fita (dedicat en aquesta ocasió al nom del rials, 
costes i platges d'Arenys de Mar), per tal que el pogueu guardar i 

fer servir com un element de documentació i de difusió. 
La Festa Major és un referent col·lectiu dels arenyencs. Uns dies 

de festa en què són vives les relacions entre les persones i les ganes 
de compartir alegries i experiències. Uns dies plens d'emocions de 
grans i petits, que ens enriqueixen com a poble i com a convilatans. 

La gent d'Arenys es fa seva la festa, la viu intensament i es llença 
al carrer, participant dels actes que hi ha programats a molts punts 
de la nostra vila, per a totes les mides i tots els gustos. Volem també 
convidar a tothom en aquesta festa tan nostra, que ens acompanyin 
i comparteixin l'alegria col·lectiva d'aquest Sant Zenon gloriós. 

És evident que tota la riquesa que tenim en aquesta festa és 
gràcies a la força del teixit social arenyenc. Els clubs esportius, les 
entitats i les associacions i els grups de joves que fan més rodona 
la festa amb un gran ventall d'actes que organitzen directament. 
Un any més felicitem i encoratgem amb fort convenciment a totes 
les persones que fan que la nostra vila tingui personalitat pròpia i 
un protagonisme a la comarca. I la Comissió de Festes, i els diferents 
serveis municipals, que aquests dies esmercen tots els e^orços perquè 
tot vagi alhora. 

Aquest any, el Crup Artístic Carles Xena, que celebra el seu 75è 
aniversari ens convida des del pregó a la plaça de la vila a començar 
la festa. Felicitacions a l'històric elenc teatral, com també als Zenons 
d'Arenys que han participat tan activament en aquest programa. 
Bona Festa Major a tothom! 
Honor i glòria a Sant Zenon! 

Ajuntament d'Arenys de Mar 
Juliol de 2001 

NOTA: Tots els actes marcats amb tenen informació annexa en aquest mateix programa 



75è aniversari 
del Grup Artístic 

Caries Xena 
Des de l'any 1906, en què es va fundar el Casal de Joventut Seráfica, s'havien 
fet representacions teatrals esporàdiques, eren, però, dutes a terme pels 
membres de la secció de l'Orfeó. Va ser a la tardor de l'any 1925 que es va 
constituir la secció dramàtica del Casal de Joventut Seráfica. La primera 
representació oficial va ser la dels Pastorets. 

Des d'aquesta primera albada, sempre més hi ha hagut una continuïtat. 
Ininterrompudament ha esdevingut una fita en el teatre arenyenc. Només 
la maltempsada dels anys 1936-39 va fer que s'aturessin puntualment les 
representacions. Llevat d'aquest període nefast per a tot el país, mai no s'ha 
aturat l'activitat de la secció teatral del casal. 

A partir de 1950, la secció dramàtica canvia el nom i passa a dir-se Grup 
Artístic Carles Xena, en memòria del mestre i insigne membre del grup Sr. 
Carles Xena. Amb aquest nom, el grup de teatre ha estat reconegut arreu 
on ha anat. Des de l'inici, cal recordar les representacions de la Passió, que 
va portar a bastants escenaris d'arreu de Catalunya, com també la participació 
en el centenari de l'òpera Marina celebrat a Lloret de Mar, en el qual, i sota 
la direcció de Francesc Aymerich, es va muntar l'escenari dins l'aigua: una 
fita important en l'escenografia del moment. També al port d'Arenys es va 
representar La Puntaire. 

Després els Pastorets, obres clàssiques, vanguardistes, etc. 

Del nostre grup han sorgit tot tipus d'obres. Inoblidables les direccions 
d'Antoni Doy, Josep Maria Puigvert, Joan Palou, Rafael Pinto, Ernest Mayóla 
i Juli Manuel Pou, per anomenar els que més obres han dirigit i sense 

oblidar tots els altres que en algun moment de la seva vida han esmerçat 
esforços en el teatre arenyenc: directors, actors, tramoistes, jurats, traspunts, 
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75è aniversari del Grup Artíst ic Caries Xena 

Imatge de l'espectacle "tal" representat amb motiu de la celebració dels 50 anys del GACX. 
(Foto tal, any qual) 

encarregats de material, xispes, etc, etc, etc. S'ha participat en molts concursos 
de teatre amateur de Catalunya. En tots s'ha deixat una empremta de bon 
teatre, recompensat moltes vegades pels premis de direcció, d'actors, 
d'escenografia etc. Amb tot, s'ha aconseguit que el nom de Grup Artístic 
Carles Xena hagi obtingut un prestigi dins del món del teatre amateur de 
Catalunya. 

Una altra fita important en el devenir del grup és l'organització, en col·laboració 
amb l'Ajuntament, del concurs de teatre amateur que enguany arriba a la 
30a edició. Un dels primers que es va dur a terme, i el que més vegades 
s'ha organitzat a l'Estat. 

Per això creiem que el doble motiu, fisr 75 anys de vida, i celebrar-ne 30 de 
concurs de teatre amateur, ens permet agrair a tots els vilatans el suport 
que sempre se'ns ha donat i per això, enguany, volem ser els primers a 
cridar: Visca Sant Zenon. i el ressò del crit festiu que sigui corejat per 
tothom. 



Els 5 Zenons d'Arenys de Mar 

Els Zenons hí 
diuen la seva 

El juliol de l'any passat el diari El Punt, va reunir els cinc Zenons d'Arenys a la plaça de la vila) 
Foto El Punt. Elena Ferran 

A Arenys de Mar, hi ha pocs Zenons. Encara que sigui el patró de la nostra 
vila, són pocs els arenyencs que en porten el nom. Hem convidat als cinc 
Zenons que hi ha censats a Arenys a parlar de la festa. Els hem donat carta 
blanca perquè ens expliquin un record, una vivència o alguna anècdota de 
la Festa Major, i, aquesta que llegireu, ha estat la seva aportació a la festa. 
Atots ells, molt bona Festa Major!.'^ 



Els 5 Zenons d'Arenys de Mar 

M'agrada anar als caballitos i 
veure els gegants 

En Zenon Lluís és el mes petit del grup. Ben aviat farà quatre anys i encara 
que diu el seu nom, no coneix gaire com funciona tot això de la Festa Major 
i el nom del Patró d'Arenys. Li agrada molt quan surten els gegants a la 
Riera, anar a la platja, i convertir la placeta en el seu escenari de joc. Per 
Sant Zenon, va a la fira, i li agrada molt pujar als caballitos. 

Zenon Lluís Bender i Barcons 
24 de juliol de 1997 

Il·lustració de Mònica Doy. Conte de gegants. Editorial Set Ciències 



Els 5 Z e n o n s d ' A r e n y s d e M a r 

M'agradava que tothom 
celebrés el meu Sant 

De més petit, m'expliquen que sempre deia que m'agradava molt que tot 
Arenys celebrés el meu sant, que posessin llums als carrers, i que la gent 
es vestís tan arreglada i que fins i tot, hi dediquessin un himne. Amb el 
temps vaig descobrir que això era a causa que Sant Zenon era el patró de 
la meva vila. Un any, vaig anar a l'Aragó, i a casa em van dir que allà calia 
parlar en castellà. Una senyora em va preguntar com em deia, i li vaig dir 
que senono. De la nostra Festa Major, m'agraden sobretot els Focs artificials, 
la fira d'atraccions, el ball dels gegants i anar a cantar a una sola veu l'himne 
a Sant Zenon. 

Zenon Aguiló i Cucurull 
n de setembre de 1986 

Ballada de gegants. Sant Zenon 2000. (Arxiu Històric Fidel Fita) 



Els 5 Z e n o n s d ' A r e n y s d e M a r 

Anar a la processó 
al costat de Sant Zenon 

Amb en Ventura i en Josep Pons, els meus cosins, no faltàvem mai a la 
processó de Sant Zenon el mateix dia del Patró. Llavors l'Ofici Solemne es 
feia al matí, i a mitja tarda anàvem a la processó. Com que els nostres avis 
havien fet donació del tabernacle i la imatge, teníem el privilegi d'anar rere 
el sant a la processó. Amb el ciri ben agafat ens situàvem davant dels 
representants de l'Ajuntament i del pendonista, que tancaven la comitiva. 
Quan acabava la processó ens deixaven anar al piscolabis que cada any 
oferia l'Ajuntament. Érem els únics menuts, rodejats de totes les autoritats 
que hi assistien. 

Zenon Tomàs i Palomer 
16 de novembre de 1944 

Nota: 
Estic al centre de la fotografia, el meu cosí Ventura 
és el de la dreta, i en Josep el de l'esquerra. 



E ls 5 Z e n o n s d ' A r e n y s d e M a r 

L'enyorança de la 
Festa Major d'abans 

En Zenon Costa celebra per doble la festa de Sant Zenon. És el dia del seu 
sant i també del seu aniversari. Creu que es una mica injust que li coincideixi 
la data, perquè a tothom li agrada fer celebracions. De la festa arenyenca 
li agrada tot, sobretot els focs, les completes i els actes esportius. Explica, 
però, que enyora força les celebracions-més lluïdes de la nostra Festa Major 
d'altres temps: la processó dedicada al Sant Patró, els anys d'envelat.. I 
apunta que espera el dia que retornin aquestes tradicions tan nostres. 

Zenon Costa Hernández 
9 de juliol de 1929 

Imatge de sant Zenon a la processó de 1^46 
(Arxiu Històric Fidel Fita) 



E ls 5 Z e n o n s d ' A r e n y s d e M a r 

Records de Sant Zenon 

A la meva infantesa, el Casino es deia Casino Industrial. Feien l'envelat a 
davant mateix del local, a la placeta. Recordo la tradicional polèmica entre 
el senyor Tatjé, durant molts anys president de l'entitat, i el senyor Benido, 
propietari de la fonda El Siglo (després Gaviota) i també concessionari a 
Campsa, que tenia en aquella placeta una màquina expenedora de benzina. 
Cada any crits i paraulotes per l'espai. Pel Casino era molt i pel senyor Benido 
poc. Aleshores, entrava el pare i feia d'àrbitre en l'assumpte i s'arreglava 
tot. Ah! I també el dia de Sant Zenon després del ball dels ¡lanceros es feia 
el ball infantil; el meu pare m'hi apuntava, i no m'agradava perquè jo volia 
ser gran. 

Zenon de Pol i Alguer 
1 d'octubre de 1921 

r 

Envelat del Casino 
Industrial a la plaça 

Flos i Calcat el 1916. 
(Arxiu Històric Fidel 

Fita) 



Dissabte 30 de juny del 2001 

A les 10 de la nit a l'Església Parroquial 

CONCERT DE FESTA MA)OR 
(loè aniversari del Cor l'Aixa) 

a càrrec del C O R L'AIXA, Orquestra de Cambra Terrassa 48 
i Crup de Vent del Conservatori Municipal de Badalona 

Interpretaran: Missa de la Coronació KV.317 de W.A.Mozart, diferents peces de cant 
gregorià i l'Himne a Sant Zenon. 

Solistes: Sussanna Crespo, soprano; Alejandro Diez, tenor; Sergi Moreno, baríton i Mireia Ruiz, orgue 
Organitzat pel Cor l'Aixa Preu: i .ooo.- Ptes. 

Diumenge 1 de juliol del 2001 

A les n del matí al Pavelló Municipal 

INAUGURACIÓ DE LA 4a PISTA DEL PAVELLÓ 
POLIESPORTIU 

C O M P L E X ESPORTIU M U N I C I P A L DEL F O N S DE LES C R E U S 
(Jornada de portes obertes) 

Organitzat per la Regidoría d'Esports 

4''<iL·f r^ í 4-~<5_» 
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Dimecres 4 de Juliol del 2001 

A les 7 del vespre a la Sala d'exposicions del Calisay 
MOSTRA DE VIATCES/EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES: 

RECORDS DVN VIATCE 
d'ARNAU BARANGÉ 

Formentera, Pirineus i el Nord d'Espanya 
(fins al 15) 

Organitzat per les Regidories de Cultura i j o m t u t 

W W W W W 
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Divendres 6 de Juliol del 2001 

A 2 / 4 de 9 del vespre a la plaça de l'Ajuntament 

PREGÓ DE FESTA MAJOR 
I BRINDIS POPULAR 

a càrrec del G R U P ARTÍSTIC CARLES X E N A ^ 
Es podran adquirir les copes commemoratives de Sant Zenon 2 0 0 1 al preu de 30Ó.- Ptes. 

Organitzat perla Regidoría de Cultura 

A les 1 0 nit al Casino 

FESTIVAL DE "CANTE Y BAILE" 
Actuacions diverses de ball, rumba i flamenc 

(També el dia 7) 
Organitzat per la Sección Andaluza del Casino 

A les n de la nit Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins al Calisay 

ESPECTACLE-CERCAVILA NOCTURN 
F O C I CANYA amb TEATRE DE L'ULL ^ 

Organitzat perla Regidoría de Cultura 

A l a i de la matinada al Port 

NITS JOVES BALL amb 
rORQUESTRA PRIVADA J > 

la 1 de la matinada, música i barraques, 
... i mentre el cos aguanti, que res no t'espanti" 

Organitzat per les Regidories de Cultura i Joventut 
n 



Dissabte 14 de Juliol del 2001 

A les 1 0 del matí des de la Zona Industrial Valldegata-Draper 

6 HORES D^ACTIVACIÓ RADIOFÒNICA 
S'enviaran Q S L ' s (Postals) 

Organitzat per l'Agrupació d'Amics de la CB, Penya Maresme 

« « « « « 
A les 6 de la tarda a la Riera 

TROBADA DE GEGANTS 
amb la participado deis gegants de CASSÀ DE LA SELVA, MAÓ, 

A R E N Y S DE MUNT, C A N E T DE MAR, V A L L G O R G U I N A , ARBÚCIES, 
G I R O N A , S A N T JOAN DE VILATORRADA i A R E N Y S DE MAR 

Organitzat per la Regidoría de Cultura i l'Associació de Gegonters 

A les 6 de la tarda a la Piscina Municipal 

XVIII TROFEU FESTA MA)OR DE NATACIÓ 
D'ARENYS DE MAR 

Proves de 50 (mini-benjamí) i loo metres crol (benjamí, aieví, infantil, i absolut per categories 
masculina i femenina, grups federats i sodal-cursets. Partit de waterpolo. 

Organitzat pel Club Natació Arenys i la Regidoría d'Esports 

/ í 
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Dissabte 14 de Juliol del 2001 

A les 8 del vespre ai pati del Calisay 

ESPECTACLE INFANTIL 
a càrrec de LLUÍS P I N Y O T i LA T R E M E N D A B A N D A ^ 

Organitzat perla Regidoría de Cultura 

A les 9 del vespre a l'Església Parroquial 

XXIV Festival de Música del Maresme 
CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA 

a càrrec del C O N J U N T E N S E M B L E l á ^ 
A N O U K C U X A R T i MIRKA C R O B violins, F E R R A N V I L A N O V A viola i P A B L O R O S A L E S , violoncel 

Organitzat per la Regidoría de Cultura 

A les 9 del vespre al Pavelló Municipal 

FESTIVAL DE PATINATGE ARTÍSTIC: 
CENT ANYS DE MÚSICA NO SÓN RES 

Organitzat pel Club de Patinatge Artístic Arenys i la Regidoría d'Esports 

/ 
/ 

. / 

r^» » « « « « « 
A les n de la nit a la plaça de l'Església 

ESPECTACLE M U S I C A L 

LESVIOLINES 
Organitzat perla la Regidoría de Cultura 

13 



Dissabte 7 de Juliol del 2001 

A les 12 de la nit a la Riera, davant del Xifré 

BALL amb i 'ORQUESTRA 

CRISTIAN & DOMÈNEC 

Organitzat perla Regidoría de Cultura 

Ala 1 de la matinada al Port NITS )OVES N I T DE SKA amb els grups 
DR.CALYPSO + AMUSICSKAZZBAND 

"A la 1 de la matinada, música i barraques, 
... i mentre el eos aguanti, que res no t'espanti" 

Organitzat per les Regidories de Cultura i Joventut 

H 



Diumenge 8 de Juliol del 2001 

A les 9 del matí al Club de Pesca Mar Sport 

X CONCURS VILA D^ARENYS 
XXVII CONCURS INFANTIL I jUVENIL DE PESCA AMB CANYA 

Inscripcions a la secretaria del Club o 1 /2 hora abans. Trofeus per a tots els participants 
Organitzat pel Club de Pesca Mar Sport i la Regidoría d'Esports 

A les 10 del matí a l'Ateneu 

TORNEIG LLAMPEC DE BILLAR 
Organitzat per l'Ateneu Arenyenc i la Regidoría d'Esports 

A les 10 del matí a l'Ateneu 

TORNEIG TRIANGUUR D'ESCACS 
Entre A R E N Y S DE MUNT, CALELLA i A R E N Y S DE MAR 

Organitzat per l'Ateneu Arenyenc i la Regidoría d'Esports 

A les n del matí a la Piscina municipal 
J O R N A D A DE PORTES OBERTES 

MULLA7 PER ^ESCLEROSI MÚLTIPLE 

Organitzat pel Club Natació Arenys i la Regidoría d'Esports 

A la 1 del migdia des del Campanar 

...^REPICADA GENERAL DE CAMPANES 

EN HONOR DESANTZENON 
Organitzat per la Parròquia de Santa Maria 



Diumenge 8 de Juliol del 2001 

A les 6 de la tarda a l'Esplai de la Gent Gran 

BALL DE RAMS 
amb l 'ORQUESTRA C O N T I N E N T A L 

(Sorteig d'una magnífica toia) 
Organitzat per l'Associació de ¡a Cent Gran d'Aren^s de Mor, l'Esplai 

A les 6 de la tarda al Caiisay 

CONCERT DE FESTA MAJOR 
a m b l a PRINCIPAL DE LA BISBAL 

Organitzat per la Regidoría de Cultura 

A 3 /4 de 9 del vespre a la Plaça de l'Església 

AUDICIÓ CURTA DE SARDANES 
acobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 

Organitzat per la Regidoría de Cultura 
amb 

A les 10 de la nit a l'Església Parroquial 

SOLEMNES COMPLETES 
A LLAOR DE SANT ZENON # 

¿ a c a b a r á la celebrado amb el cant de l 'Himne a Sant Zenon 
de Joan Draper i Xavier Maimí 

Organitzat per la Parròquia de Santa María 

« « « « « 
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Diumenge 8 de Juliol del 2001 

A 3/4 d'n de la nit a la Riera 

GRAN TRACA 
a càrrec de P I R O T È C N I A IGUAL 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

A les n de la nit a la plaça de l'Església 

ESPECTACLE MUSICAL A CAPEL-LA 
a càrrec d ' O C U M É 

Organitzat perla Regidoría de Cultura 

A les 12 de la nit a la Riera, davant del Xifré 

BALL DE FESTA MAJOR 
amb l'orquestra LA PRINCIPAL DE LA BISBAL 

Organitzat per la Regidoría de Cultura 

« ts « « 
A l a i de la matinada al Port 

NITS JOVES BALL amb els grups 
REIG BORD + SKAFAM + BIC MOUTH 

"A la 1 de la matinada, música i barraques, 
... i mentre el cos aguanti, que res no t'espanti" 

Organitzat per les Regidories de Cultura ¡Joventut 

17 



Dilluns 9 de Juliol del 2001 

Al Museu de la Punta 

CURSET DE RET-FI o PUNTA D'ARENYS 
(VIII edició del curs) 

Cursos impartits per Núria Marot, Gloria Bilbej^y i Núria Coll 
Organitzat per Taller de Puntes Synera, Museu Marès i la Regidoría de Cultura 

W W è ' W W 

A les 5 de la tarda a Can Pol 

TORNEIG DE TENNIS INTERCLUBS DE SANT 
ZENON 

Equips infantils i cadets. Nois i noies 
Organitzat pel Club de Tems Arenys de Mor i la Regidoría d'Esports 

r^* c^f 4 » t ? « « « « 

A les 6 de la tarda a la part alta de la Riera ^ 

TALLER DE CIRC 
Espectacle de participació infantil a càrrec de T O T C I R C 

Organitzat perla Regidoría de Cultura 

O?-* r^* 4 « « « « « 

A les 7 de la tarda a la Riera 

BALLADA DE GEGANTS I NANS 
s e p j i d ^ e n t , en TALLAFERRO, la FLOR D'ALBA, en ROC i la MARIA, i l'ELM i la CARMETA 

^ acompanyaran les autoritats fins a l'Església Parroquial 
Organitzat per l'Associació de Ceganters d'Arenys 

18 



Dilluns 9 de Juliol del 2001 

A les 8 del vespre a l'Església Parroquial 

MISSA CONCELEBRADA 
EN HONOR DE SANTZENON 

Homilia a càrrec de Mossèn PRAKASH CHUKKA RAO, vicari de la Parroquia de Sant 
Simó i Sant Pau de Mataró 

A les 9 del vespre a la plaça de l'Església 

ESPECTACLE CASTELLER 
amb els C A P C R O S S O S DE MATARÓ i els F A L C O N S DE VILAFRANCA 

Organitzat perla Regidoría de Cultura 

A les n de la nit a la platja de la Picòrdia 

GRAN CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS 
a càrrec de P I R O T È C N I A I G U A L 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

ts « « ts « 

, A l a 2 / 4 de 1 2 de la nit al Port 

C O N C E R T DE BANDA amb 
L'ASSOCIACIÓ MUSICAL 

DEL PRAT DE LLOBREGAT 
Organitzat per la Regidoría de Cultura 

r^* 
« « « ts « 
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Divendres 13 de juliol del 2001 

A les 10 del vespre a la plaça de l'Església 

ESPECTACLE DE DANSA 
a càrrec del Grup K A L I Ñ O N K A de Kiev 

Organitzat per l'Escola de Ballet d'Arenys i la Regidoría de Cultura 

Dissabte 14 de Juliol del 2001 

Ales 1 0 del matí a l'Escorxador 

TORNEIG DE TENNIS TAULA 
Totes les categories i O P E N 

a les 10, benjamins, alevins i infantils 
a les 4 tarda, juvenils i veterans 

(fins al 15) 

Organitzat pel Club Tennis Taula d'Arenys de Mari la Regidoría d'Esports 

A les 5 de la tarda a la plaça Sa Boada 

. FESTA DE LA PLAÇA SA BOADA 
partir de les 5 de la tarda jocs per a la mainada i partit de mini bàsquet 

A la nit, sopar i ball 
Organitzat per la Comissió de Festes de la plaça Sa Boada 

20 



Dissabte 14 de Juliol del 2001 

A les 5 de la tarda a la plaça de l'Església 

BATEIG DE MAR I BOTADURA D'UN LLAGUT 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 

a les n del matí, a la Placeta, PRESENTACIÓ EN SOCIETAT DEL LLAGUT 
a les 5 de la tarda, CERCAVILA amb els gegants fins a la platja i el port 

Organitzat pel Club de Rem 

A les 6 de la tarda al Port 

PROCESSÓ ISARDINADA 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 

a les 6 tarda, sortida de les barques en PROCESSÓ de la Mare de Déu 
a les 7 tarda, MISSA al Port, seguidament SARDINADA POPULAR 

Organitzat per la Confraria Sant Elm i Branca àe Dones Fundació Anna Saez 

A les 10 de la nit a la plaça de l'Església 

X MOSTRA DE DANSA 
a càrrec de diverses escoles de dansa d'arreu de Catalunya 

Organitzat per l'Escola de Dansa Synera i la Regidoría de Cultura 

21 



Diumenge 15 de Juliol del 2001 

A les 8 del matí al Club de Pesca Mar Sport 

V CONCURS DE FOTOGRAFIA SUBMARINA 
Exposició dels treballs presentats al Calisay del 20 al 29 de juliol. 

Votació popular 
Organitzat pel Club de Pesca Mar Sport 

A les 10 del matí a l'Escorxador 

TORNEIG DE TENNIS TAULA 
T O R N E I G O P E N 

Organitzat pel Club Tennis Taula á'Arenp de Mar i la Regidoría d'Esports 

• w w w w w 

A 2 / 4 de 12 del matí al Port 

RECATA D^EXHIBICIÓ DE LLAGUT CATALÀ 
FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME 

Regata de llaguts arribats de la Costa Brava i la Catalunya Nord, 
jocs de cucanyes i vermut-concert 

Organitzat pel Club de Rem i Club Nàutic Arenys de Mar 
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informació dinterès 

• El programa conté tota l'agenda prevista fins al moment de tancar l'edició. Hi incloem també 
els actes programats fins a la Mare de Déu del Carme. Qualsevol canvi o actualització la podeu 
consultar a l'agenda de la web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar: 

http://www.arenysdemar.org/ 

H El dia 6 de juliol a partir de les i o de la nit, es faran talls intermitents de circulació a la Riera, 
des de la plaça de l'Ajuntament fins al Calisay, a causa de la cercavila espectacle nocturn Foc i Canya 
amb el Teatre de l'Ull. 

• El dia 8 de juliol, estarà prohibit aparcar al costat dret de la Riera, entre la plaça del Mercat i 
l'Ajuntament, 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. 

• Els dies 7 i 8 la Riera, davant del Xifré i entre el carrer de Montal i la plaça de la Mare Paula 
Montalt, estarà tancada a la circulació i serà prohibit aparcar-hi. 

• Durant les actuacions a la plaça de l'Església es tancarà l'accés al carrer de l'Església. 

• Durant les cercaviles dels gegants els carrers estaran tancats a la circulació. 

• El dia 9 de juliol, tothom que vulgui pot anar a fer pinya amb els Capgrossos de Mataró i els 
Falcons de Vilafranca a l'espectacle casteller. 

• Tots els actes marcats amb tenen informació annexa en aquest mateix programa. 

• Durant les Nits joves al Port, 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, a la Comissió de Festes de l'Àrea de Cultura, 
als clubs esportius, a les entitats culturals, als grups de joves, a Protecció Civil, als Bombers, a la 
Creu Roja i a tots els convilatans i convilatanes. 
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Si teniu propoóteò i òusserimentò per a la 
Feóta Major de l'any vinent, no duhteu a 
ter-loó arribar a La Regidoría de Cultura. 
Ara Ja estem treballant per a la Feóta Major 
del 2002. Eòperem le ó voótreó aportaciom. 

Regidoría de Cultura 
Ajuntament d Areny0 de Mar 

Tel.: 93 795 99 00 
cultura) arenyódemar. org 
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Lletra de 
jOAN DRAPER 

Música de 
XAVIER MAIMÍ 

l'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... 

(Segueix) 
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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... 

sm^t c 

ÍUJVI iíL-Uó oL'tíJ," 
L i 

l ^ a . 

^ 0 m 
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V 

t 
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Reproducció de dues pàgines originals de la partitura de l'Himne. Lletra de Joan Draper 
i música de Xavier Maimí. Arenys de Mar, iç,^^. Arxiu Històric Fidel Fita) 
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Cercüviia nocturna amb DIVENDRES 

6 
de Juliol del 2001 

a les 11 h nit 

Teatre de l 'Ull é s u n a C o m p a n y i a 
independent del País Valencià, l'equip de 
la qual treballa en l'àmbit teatral des del 
1982, havent creat més de 16 espectacles 
en els seus anys de formació. A més de tots 
els anys d'experiència en el terreny de la 
c r e a c i ó d ' i m a t g e s i 

accions teatrals, ens avalen les bones crítiques 
de premsa i de públic obtigudes al llarg de les 
gires per països com Alemanya, Bèlgica, 
Holanda, Anglaterra, Escòcia, Gal·les, Polònia, 
Portugal i per tot l'Estat espanyol. 
FOC I CANYA, l'espectacle que presenten es 
una invitació a jugar amb la imaginació i el 
ritme. Es una cercavila visual interactiva. Una 
comitiva d'actors i de músics percussionistes 

són l'element transgressor 
alhora que el fil conductor. 
Personatges esperpènt ics , 
xanquers fantàstics i escenes 
teatrals amb molta dosi de 
música i dinamisme.'^ 
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DIVENDRES 

6 
de Juliol del 2001 

a la 1 de la 
matinada 

Nits Jorn/Ball, amb 

orquestra 
PRIVADA 

Una formació nascuda 
a Arenys l'any 1994 de 
músics experimentats, 
de llarga trajectòria 
artística, i alhora prou 
joves per exhibir les 
ganes, la il·lusió i el 
tremp dels inicis. 
Una proposta 
engrescadora, 
estimulant, diferent 
que viu atenta tant als 
batecs de la indústria 
musical com a les 
preferències del públic. 
Una actuació fresca, 
fruit de la inspiració, 
amb música totalment 
en viu i en directe, 
embolcallada per una 
fina capa d'humor 
elegant i una posada 
en escena dinàmica i 
professional. 'W 
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DISSABTE 

7 
de luliol del 2001 

a les 8 h tarda 

Espectacle infantil, amb 

Lluís Pínyot 
í la Tremenda 
Banda: 

GRESQUES MUNDIALS 

Aquest espectacle s'adreça a gent més o menys menuda acompanyada, o 
no, per gent més o menys adulta per tal de fer-los els veritables protagonistes 
de la festa. L'espectacle no transcorre a dalt de l'escenari, sinó a baix, i el 
públic no és tal públic, sinó que es converteix en els artistes que, engrescats 
i deixats portar per les propostes de la Tremenda Banda, creen una festassa. 
Aquestes propostes són balls i jocs cantats que parteixen de tradicions de 
de tot el món. La necessitat de festa, gresca i ball no és exclusiu de cap 
cultura, i tothom, sigui d'on sigui, pot xalar amb gresques de qualsevol 
indret. La globalització ha de ser incloent, i no excloent; integradora d'elements 
culturals, no desintegradora de cultures. Això ho descobrirem, gairebé sense 
adonar-nos-en, a cops de gresca, amb un somriure d'orella a orella, i 
esbufegant de tant ballar. W 
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Concert de música clàssica, amb 

CLÀSSIC 
ENSEMBLE 

El conjunt Clàssic Ensemble està format per 
e l e m e n t s que pertanyen a o r q u e s t r e s i 
agrupacions professionals i del món afeccionat, 
amb l'únic objectiu d'estudiar i donar a conèixer 
la música de cambra. 
El conjunt es va formar fa tres anys, al llarg dels 
quals han actuat a diversos indrets del nostre 
entorn. El seu repertori inclou especialment la 
música del període clàssic i la música escrita per 
compositors del nostre país. W 
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DISSABTE 

7 
de Juliol del 2001 

a les n h nit 

Espectacle musical, amb /: 
/ / ; I 

LES 
VIOLINES 

Les Violines va néixer l'any 1996 amb la idea 
de crear una nova sonoritat dins el món de la 
música tradicional. Recrear, tot i aprofitant els 
recursos tècnics de quatre violins, l'alegria de 
les festes majors d'abans, quan un violinista 
feia ballar tot un poble sencer. 
Amb un repertori basat en peces dels antics 
violinistes del Pirineu i d'altres músics de la 
tradició oral catalana, el grup obre el seu 
repertori a músiques provinents d'altres països, 
així com a composicions pròpies. Una nova 
sonoritat, amb el suport d'un acordió diatònic 
per oferir un concert original i alegre o un 
animat ball reforçat amb contrabaix i bateria.W 
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DISSABTE 

7 
de Juliol del 2001 

a les 12 h nit 

Concert i ball amb 

C R I S T I A N & 
D O M È N E C H 
Orquestra Show 

Aquesta orquestra formada per 8 músics i 4 cantants, ens oferirà 
un espectacle musical i visual, amb una acurada selecció dels 
temes més representatius de les ultimes dècades i d'última 
actualitat. 
El director de l'orquestra Alfredo Domènech ha estat el director 
musical de TVE i RNE en diversos programes musicals.També 
ha dirigit els festivals Mediterráneo, Benidorm, Mallorca, OTI i 
Vinya del Mar. Ha col·laborat 
amb Josep Carreras, Dúo 
Dinámico, Dyango, Shirley 
Mclaine, etc. 
El cantant de l'Orquestra, 
Cristian, ha estat finalista en 
d iversos certàmens del 
Festival de Benidorm. També 
ha obtingut primers premis 
en programes de televisió. 
Durant diversos anys va ser 
el cantant de l'Orquestra La 
Principal de la Bisbal, i 
fundador de l 'Orquestra 
Marina. 'W 
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DISSABTE 

7 
de Juliol del 2001 

a la 1 de la 
matinada 

Nits Jorn/Nits d'Ska, amb 

DR. CALYPSO 

És el grup d'ska-reggae més conegut a 
Catalunya. Integrat per l o components, 
quan els Dr. Calypso són a l'escenari la 
diversió i la festa és assegurada amb els 
seus ritmes i el seu directe explosiu. Ska, 
reggae, rock steady, soca, calypso, soul i 
pop. Nascuts l'any 1988, Dr. Calypso ha 
actuat al Zona Reggae, Reggus de Reus, 
Biues i Ritme de Badalona, Doctor Músic 
Festival. W 

Amusík Skazz band 
Són la primera formació catalana que interpreta primordialment Jamaican 
Jazz, o Ska Jazz. És una mena de música que convencerà tant als amants 
del jazz com als de l'ska. El grup es va formar a principis de l'any 1996, 
després d'una llarga recerca per part d'uns quants desitjosos de muntar 
una banda ska a la comarca d'Osona. L'actual formació consta de deu 
components: 5 instruments de vent, i baix, 2 guitarres, i teclat i 1 bateria. 
Provenen de diferents 
estils de música com 
el jazz, ska, heavy, 
rock, funky.. i la unió 
ha estat fruit de 
l'afecció comuna pel 
jazz clàssic. 



DIUMENGE 

8 
de Juliol del 2001 

a les 6 h tarda 
a 3/4 de 9 del vespre 

i a les 12 de la nit 

Cobla-Orquestra 

La Principal 
de la Bisbal 

La Cobla: Aquesta famosa 
formació empordanesa fou 
creada l'any i888 a la ciutat de 
La Bisbal d'Empordà, recollint 
la saba i l'experiència de cobles 
més antigues. 
En concert: En el concert de la 
Principal de la Bisbal, les seves 
veus han cantat, de festa en 
festa, els temes que en cada 
m o m e n t han t ingut més 
repercussió musical. Sempre hi 
han estat presents àries d'òpera, 
romances de sarsuela, temes 
clàssics i el millor de la música 
catalana. 
Una orquestra de ball: Són poques les orquestres que estan 
reconegudes pel gran públic d'una manera regular, i la Principal 
fa més de cent anys que és present en totes les grans festes del 
país: La Mercè de Barcelona, Les Fires i Festes de Sant Narcís a 
Girona, la Festa Major d'Andorra la Vella, Santa Tecla a Tarragona, 
Sant Anastasi de Lleida, Les Santes de Mataró, el Sant Zenon 
d'Arenys... Si hi ha la Principal, hi ha festa. W 
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DIUMENGE 

8 
de luliol del 2001 

a les 11 h nit 

Espectacle musical a capel-la, amb 

OCUME 

És la conjunció de set veus que construeixen ritmes i harmonies 
tot creant un espectacle ple de música i humor. El seu repertori 
inclou versions vocals de clàssics del pop-rock, el jazz i la 
música llatina. Aquesta varietat i diversitat dels arranjaments 
que presenten, elements fonamentals en la seva proposta, fan 
dels seus concerts un espectacle obert a tota mena de públic. 
Amb OCUMÉ, la veu esdevé un instrument polifacètic i creatiu. 
L'any passat van actuar a Sant Iscle, dins el cicle de la Primavera 
de les Arts. Actualment Ocumé, acaba d'editar el seu primer 
compacte titulat: A cappel·la.W 
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DIUMENGE 

8 
a la 1 de la matinada 

NitsJom/Boll, amb 

Bíg Mouth 
Big Mouth neix a Arenys de Mar la primavera del 1994. 
L'estiu del 95, després de diverses actuacions, enregistren 
la seva primera maqueta. A finals del 97 comencen a 
treballar en el seu primer disc, que surt al mercat el gener 
del 99. Les seves cançons estan compostes per tots els 
membres, això és el que fa que la línia musical del grup 
sigui una barreja de molts estils i inquietuds musicals. El 
seu estil es pot dir que apunta cap el hardocore melòdic, 
amb una barreja de punk i de trencar barreres entre el 
metal, funk, rock i la resta d'estils.W 

Reig Bord 
Passats dos anys de sol i lluna anant pel marge del 
camí, Reig Bord (Gerard i Ferran Aguiló, Jordi "kumba" 
López, i Fèlix Cucurull) neix per la Festa de la Fusió 
Mediterrània, amb el suport de tots aquells que hi han 
cregut. A banda de les actuacions que han fet a la 
nostra vila, els Reig Bord, han estat també damunt 
l'escenari a Barcelona, Besalú, i Canet entre d'altres 
indrets. El grup ja té una maqueta enregistrada, i espera 
poder treure ben aviat el seu primer treball al mercat.'^ 

Skafam 
Skafam es un grup musical d'Arenys de Munt, que va 
començar a fer sonar les seves cançons a final del 1999. 
De llavors ençà, amb noves incorporacions al grup, han 
voltat per diverses poblacions del Maresme. Tenen una 
maqueta enregistrada. És la primera vegada que actuen a 
la nostra vila, i esperen triomfar-hi. Si han de definir el seu 
estil musical es decanten per la barreja de ska, reggae i 
punk.W 
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DILLUNS 

9 
de luliol del 2 0 0 i 

a les 6 h tarda 

Espectacle de participació infantil, amb 

TALLER 
DE 

CIRC 
Aquest és un espectacle de color 
i moviment, on el públic és l'únic 
protagonista. 
Guiats per uns monitors: nens 
i nenes, pares i mares, avis i 
avies, tiets i tietes, amics i 
amigues, podrem provar les 
diferents especialitats de circ. 
Trapezi, maroma d'equilibris, 
xanques, rodet d'equilibris, 
monocicles, i rodetes, malabars 
(bitlles, pilotes, diàbolos, plats 
xinesos, pals de l'infern..), hola-
hops, gegants, saltabrinques. W 
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DILLUNS 

9 
! luliol del 2001 

a les 9 h vespre 

Espectacle casteller, amb 

CAPGROSSCtS 
DE MATARÓ 

Des de la creació de la colla castellera a la ciutat 
de Mataró el 96, els Capgrossos s'han fet un nom 
dins el món casteller. Actualment la colla aplega 
més de 700 col·laboradors de Mataró i de tot el 
Maresme, i compta amb una escola de grallers 
pròpia. Fan balanç de cinc anys com la millor colla 
de vuit del país i volen encarar fites més altes. La 
Colla Castellera de Mataró, ha fet gairebé looo 
castells de sis, set i vuit pisos, sense comptar els 
pilars. Per Sant Zenon, ens visiten per segona 
vegada a Arenys i caldrà anar a fer pinya. Esperem 
que els capgrossos, "trenquin sostre" a la nostra 
plaça.W 

ELS FALCONS 
DE VILAFRANCA 

La Colla dels Falcons de Vilafranca va néixer fa més de 40 anys. Els falcons 
de Vilafranca, s'han decantat per les figures de la vessant castellera, mentre 
que altres colles fan figures de la vessant gimnàstica. Les dels Falcons de 
Vilafranca, estan coronades per l'anxaneta posant els braços en creu, talment 
com un falcó en posició de vol. Val a dir que les figures dels Falcons poden 
ser de peus a les espatlles com els pilars, castells o piràmides drets, agenollats 
com la piràmide, acostats com l'escala o pira. I fins i tot, hi ha figures que 
combinen les tres posicions com l'estrella. En moviment poden fer ventalls.W 
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DILLUNS 

9 
de Juliol del 2 0 0 i 

a 2 /4 de 12 nit 

Concert de Bando, amb 

L'Associació 
Musical 
del Prat de 
Llobregat 

Han passat més de 17 anys des que un grup d'entusiastes de la 
música del Prat es van proposar formar una banda de música. 
D'una colla de músics , s'ha passat a una banda de més de 70 
instrumentistes. S'ha creat una escola amb més de 200 alumnes 
i professors, i una banda petita per tal que els futurs músics vagin 
agafant experiència. Aquest any l'Associació Musical del Prat, 
arriba a Arenys de Mar per oferir un concert de temes musicals 
de tots els temps. Al Port, després dels Focs Artificials, podrem 
escoltar entre d'altres les magnífiques melodies dels Beatles en 
concert, o el conegut "Rock around the clook" de Max Freedman.W 
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