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Les regidories de Cultura i de Comunicació de l'Ajuntament 
d'Arenys de Mar editen aquest programa de festa major. La 
portada és de Lluís Danés i Roca i el disseny del programa 
de Marcel Aguilar. Hi trobareu fotografies de la Penya Apa 
Anem-hi i de les diferents àrees de l'Ajuntament d'Arenys de 
Mar. L'ha imprès Imgesa i el dipòsit legal és B-30.243-08 



Arenyencs i arenyenques, 

Un any més les festes de Sant Zenon arriben annb l'estiu i 
ens conviden a sortir al carrer a gaudir de la nostra condició 
d'arenyencs i arenyenques. Entitats i ajuntament s'han 
coordinat perquè els actes programats durant aquests dies 
siguin del gust de tothom i serveixin per passar-nos-ho bé i 
per fer poble. Per trobar-nos els uns amb els altres i per fer 
créixer la nostra societat. 

El pregó, els focs, la fira, les completes... els actes més 
tradicionals conviuran, enguany, amb noves propostes com 
la 1a Gimcana de Festa Major o l'exposició de fotografies als 
balcons d'Arenys que podrem veure des del mateix dia 4, 
dia del pregó, que aquest any ens oferirà la Penya Apa Anem-
hi, que compleix 25 anys al peu del canó. 

És un plaer compartir aquestes festes amb atletes de la talla 
dels de la Penya Apa Anem-hi, esportistes que han fet que 
l'atletisme a Arenys de Mar sigui un esport i una activitat 
propera i d'èxit. El programa que teniu a les mans inclou una 
explicació del que han estat aquests 25 anys i fotografies 
que ens porten temps enrere. La Penya Apa Anem-hi ha 
vetllat pel foment i la difusió de l'atletisme, i ha estat present 
i col·laborant en infinitat d'esdeveniments de la nostra vila 
com l'arribada de la Flama del Canigó. Enhorabona Penya 
Apa Anem-hi i que sigui per molts anys! 

El col·lectiu de joves ha treballat de valent en la programació 
d'enguany, aconseguint un repertori de concerts digne de la 
nostra població i posant en marxa una baixada popular de 
carretons que espero que sigui un èxit de participació. 

No vull acabar sense agrair la feina feta des de totes les 
associacions i entitats, des de la Comissió de Festes, que 
treballa durant tot l'any, des dels diferents serveis de 
l'Ajuntament i, en definitiva, vull agrair-vos a totes aquelles 
persones que participareu activament a les festes de Sant 
Zenon que feu que la festa del nostre patró sigui més lluïda 
que mai. 

Visca Sant Zenon! Que tingueu una molt bona festa major! 

Ramon vinyesn Vilà 
Alcalde 
Arenys de Mar, juliol de 2008 



anyssenseparar,25anys 
delaPenyaApaAnem-hi 

La Penya Apa Anem-hi està d'enhorabona. Aquest 
any celebra els 25 anys d'existència i per aquesta 
raó serà l'encarregada d'obrir les festes de Sant 
Zenon 2008. El pregó, enguany, anirà a càrrec dels 
atletes d'Arenys de Mar per excel·lència. 

La història de la Penya Apa Anem-hi comença als 
anys 80, quan un grup d'atletes d'Arenys es troba 
an-eu del nostre país per practicar l'esport que més 
els agrada: l'atletisme. Participaven en curses, 
marxes populars i van arriscar-se, més tard, amb 
les mitges maratons i maratons. 

Malgrat que no ho sabien, aquestes persones 
estaven plantant la llavor de la formació d'una nova 
entitat esportiva a la població, una entitat que 
promouria la pràctica d'un esport que, a Arenys de 
Mar, no tenia tradició. 

Amb el pas del temps aquests amics van decidir 
entrenar junts i anar a les diferents curses plegats. 
També, aquest grup, van decidir que havia de tenir 
un nom que el representés. Es van reunir un 
dissabte en un bar de la nostra vila I després de 
diferents propostes, de buscar i trobar pros i contres, 
i de no arribar a cap entesa, van decidir aixecar la 
reunió i en aquell precís moment un dels presents 
a la taula, mentre s'aixecava, va dir: "APA, ANEM-
HI!". En sentir aquesta frase tothom va estar d'acord 
que aquest seria el nom que els representaria. 
Acabava de néixer a Arenys de Mar la PENYA 
APA ANEM-HI. 

En els anys següents, la Penya Apa Anem-hi va 
començar a prendre cos, a casa i a tots els 
desplaçaments que feia. Van entrar nous socis i 
sòcies, i les activitats esportives i socials varen 
seguir mes a mes. El 30 de març del 1983 es van 



reunir en assemblea els integrants de la penya i 
van decidir crear uns estatuts, formar una junta i 
presentar al Consell Català de l'Esport la petició 
d'entrar a formar part de les entitats esportives 
catalanes. Com a primera junta de la Penya Apa 
Anem-hi i com a socis fundadors varen ser 

Pere Salomó i Pagès, com a president; 
Teresa Garda i Barangé, com a vicepresidenta; 
Jordi Vila i Monclús, com a secretari; Joan Castillo 
i Salvà, com a tresorer; i com a vocals Josep Comey 
i Colomer, Alfred Lloret i Colomer, i Rosalia Vegas 
i Repiso. 

Una vegada acceptada la Penya com a entitat 
esportiva catalana, es va cursar a la Federació 
Catalana d'Atletisme la sol·licitud corresponent 
perquè la Penya Apa Anem-hi fos uOna entitat 
federada i pogués actuar de ple dret en l'àmbit de 
l'atletisme català. Un cop constituïts, el principal 
repte de la Penya va ser treballar per arrelar 
l'atletisme a Arenys de Mar, perquè aquest esport 
era nou al nostre poble, els nens i nenes de les 
nostres escoles no el practicaven i per això es va 
crear l'Escola d'Atletisme integrada, en un principi, 
per l'alumnat del Col·legi Cassà, curiosament la 
majoria nens. Al poc temps es van incorporar 
alumnes de La Presentació, la majoria nenes, i 
més endavant van completar el grup nens i nenes 
del Joan Maragall i de l'institut Els Tres Turons. 

Aquesta Escola d'Atletisme va donar fruits molt 
aviat, cosa que va fer que la Penya Apa Anem-hi 
demanés també l'ingrés a la Federació Espanyola 
d'Atletisme, perquè alguns dels atletes de base ja 
havien d'anar a competir en l'àmbit estatal. D'aquells 
anys, cal destacar atletes com en Lluís Sagristà, 
que en les proves de velocitat 60 mil.,100 mil. i 200 
mil., tant en categoria cadet com juvenil, fou campió 
de Catalunya i sotscampió d'Espanya; i com a 
representant de la selecció catalana fou campió 
de Espanya de 4x100 mil. 0 una altra gran atleta, 
com la Raquel Palacios, que va ser medallista en 
triple salt i longitud en diferents campionats de 
Catalunya i finalista en campionats d'Espanya. 0 
l'Eloi Tomàs, també medallista en campionats de 



Catalunya, com la Mònica Navarro, en llançament 
de martell, o rAriadna Salvans, en llançament de 
javelina. Actualment la Penya Apa Anem-hi té 
altletes medallistes a pie rendiment, com en 
Redouan el Gal!, campió de Catalunya de Cross i 
5è d'Espanya; en Pol Rueda, en llançament de 
javelina tres temporades campió de Catalunya i 
tres més medaliista i finalista en campionats estatals, 
en Mohamet el Hmidi, campió actual de Catalunya 
de 10.000 mil. i quart espanyol. La Mar Badia, 
alevina, i en Roger Prat, infantil, han estat medalles 
de bronze 2008 en les proves de llançament de 
pilota i de pes. Molts altres petits atletes han tingut 
actuacions destacades al llarg de tots aquest 25 
anys, no seria aquest el lloc més indicat per 
anomenar-los, no ens voldríem deixar ningú... 

De mica en mica, la Penya es va endinsar en 
diferents activitats del nostre poble, va participar 
en dues ocasions a l'arribada d'En Carnestoltes i 
durant tres anys va fer, per encàn-ec de l'Ajuntament, 
un berenar popular per a 2.000 persones per la 
nostra festa major de Sant Zenon. La Penya està 
sempre disposada a col·laborar amb qualsevol 
entitat que li demani i actualment esta col·laborant 
amb la Penya Barça, l'Organització Cavalcada de 
Reis, el Tió i el Festival de Jazz. 

Són moltes les activitats portades a terme durant 
aquests 25 anys, la de més durada és l'organització 
de la Marxa Popular que aquest any ha arribat a 
la 30a edició; el Cross Vila d'Arenys, la Milla Urbana, 
la baixada de la Flama de Canigó per relleus, que 
des de l'any 1983 es porta a tenme, diferents sortides 
arreu de Catalunya, España i Europa per córrer 
maratons o mitges maratons... València, Mallorca, 
Fuenjirola, Sant Sebastià, Madrid, Valladolid, 
Gandia, Albí, Ginebra, Venècia, Montecarlo, París 
i moltes altres ciutats han estat destinació dels 
atletes de la Penya Apa Anem-hi. Un dels actes 
que més van enorgullir les persones de la Penya 
Apa Anem-hi fou portar l'acta del Ple municipal de 
r i 1 d'octubre de 1990 en què es donava el nom 
d'"Auterive" a un can-er del nostre poble, des de 
l'Ajuntament d'Arenys de Mar fins a l'Ajuntament 



d'Auterive per relleus. Vam sortir d'Arenys el dia 
12 d'octubre de 1990 a les 7 del matí i vam entrar 
a la plaça de l'Ajuntament d'Auterive a les 5 de la 
tarda del dia 13 d'octubre, on ens esperaven els 
alcaldes de la dues poblacions, la banda de música, 
les majoreties i molta gent d'Arenys i d'Auterive. 
Dos dels actes que també han omplert de satisfacció 
la gent de la penya han estat la consecució del 
rècord Guinness assolit el juny de 1995 de 
quilòmetres recorreguts al llarg de 24 hores amb 
relleus de 1.000 metres. Vam córrer 421, 227 
quilòmetres. Aquest rècord es va dur a terme al 
passeig marítim de Calella amb atletes del Club 
Atletisme Calella i de la Penya Apa Anem-hi. 

Un altre dels actes que mai oblidarem fou el pas 
de la Flama Olímpica per Arenys de Mar el juny 
del 92, portada per Zenon Tomàs com a president 
de la Penya Apa Anem-hi i acompanyat pels atletes 
de base del club, cosa que estava fora de protocol 
i que va fer que l'organització de la flama intentés 
que els petits atletes sortissin de la comitiva, cosa 
que no van aconseguir. 

Tantes i tantes imatges ens vénen a la memòria, 
de tots per els fets viscuts al llarg dels 25 anys que 
celebrem, que seria impossible anomenar-los tots 
en aquest escrit, però segur que estan molt presents 
en el cor de tots els socis, amics i simpatitzants de 
la nostra Penya Apa Anem-hi. 

Aquests 25 anys són un començament. La Penya 
Apa Anem-hi té un futur esperançador, un futur 
amb il·lusió i moltes ganes de continuar treballant 
perquè l'atletisme i el nom d'Arenys de Mar siguin 
coneguts arreu. 

Gràcies Arenys! Des de la Penya Apa Anem-hi 
desitgem que passeu un feliç i joiós Sant Zenon 
2008! 

GLÒRIA SANT ZENON!!! 

Penya Apa Anem-hi 



A les 8 del vespre a la sala 
d'actes de la Biblioteca 

Caçadordeparaules 
a càrrec de Roger de Gracia 
Organitzat per: Biblioteca - Regidoría de Cultura 
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Ais balcons de la Riera, fins a r i 1 de setembre 

exposició fotogràfica a l'aire lliure 

UntombperArenys 
Amb aquest títol de doble sentit l'Agrupació Fotogràfica d'Arenys de Mar i 
la Regidoria de Cultura us conviden a fer un tomb per la Riera i descobrir, 
penjades als balcons, imatges de la nostra població preses per membres 
de l'AFA mentre feien un tomb per la vila. 

Passejar a poc a poc, fixant-nos en els petits detalls o en els paisatges que 
e'ns dibuixen davant nostre. Pujar fins a dalt de tot del cementiri o ambar 
tocar el mar. 

En aquest particular tomb per la vila passarem per indrets que ens han 
cridat l'atenció o per aquells on trobem petits detalls arenyencs, com per 
exemple les sabatetes d'Arenys. Contemplarem el Mediten-ani des del camí 
de Mar i caminarem pels rials de pas, amb les seves fiortes. Passejarem 
pel port, i ho farem amb la visió més tradicional i alguna de més actual. Ens 
enfilarem a les torres, o a la part més alta dels carers per captar els nostres 
terrats i teulades... Ens agradaria donar-vos una altra visió d'Arenys de 
Mar. 

El recorregut de l 'exposició el trobareu a la pàgina 30 

Organitzat per: AFA i Regidoría de Cultura 
Hi col·labora: Impremta Graupera 

A 2/4 de 6 de la tarda a la plaça de l'Església 

"Fotomatón" 
Geganter 
Fes-te una foto amb cos de gegant. 
Preu: 3 euros 

També els dies 6, 7, 8 i 9 de juliol 
^ ^ Organitzat per: L'Ull Distret i Estudi Fotogràfic Mireia 

hi col·labora: Regidoria de Cultura 
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A les 7 de la tarda al Museu Marés de la 
Punta 

ContesalMuseu 
a càrrec d'Albert Estengre 
Organitzat per: Museu d'Arenys - Regidoría de Cultura 

A les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament 

Concertdebanda 
a càrrec de la banda de l'Escola de Música 
Organitzat per: EMA i Regidoria de Cultura 

A les 8 del vespre a la Sala Lloverás 
inauguració de 

l 'Exposic ió 
d'oiisiaquarel-les 
d'Antoni Mas Gregori 
Fins al 27 de juliol de 2008 

Horari: Dissabtes d'11 a 2 del migdia i 
de 5 a 9 del vespre 
Diumenges d'11 a 2 del migdia 

Organitzat per: Regidoria de Cultura 

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

1' I^reg ód e Fes ta M aj o r 
a càrrec de la Penya Apa Anem-hi, que 
enguany celebra els 25 anys d'existència 
Organitzat per: Regidoria de Cultura i Penya Apa Anem-hi 



Seguidament 
BrindisdeFestaMajor 
Es podrà adquirir una copa commemorativa 
de Sant Zenon 08 pel preu de 3 euros 
Organitzat per: Regidoría de Cultura 

A 2/4 de 12 de la nit a la Riera, davant el Xifré 

BalldeFesta Major 
amb l'orquestra Privada 

El ball de nit de La Privada comença amb uns Entrants Variats de 
Bon Gust, música de tota la vida ben an-anjada per atraure a la pista 
els indecisos i obrir la gana rítmica al personal més estàtic. Ja entrats 
en sintonia i en un ambient de bon humor, servirem el Salpicó de 
Sabors Tropicals amb el notabilíssim Pastisset de Txa-txa-txàs, 
salpebrat de Merengues gustosos i Guamició de Cúmbies saltejades 
amb Boleros al vapor. Amb tota la intencionalitat. La Privada posa 
sobre l'escenari el seu famós assortit de melodies calentes per 
acabar d'estovar ies llonzes, les mongetes tendres, les faves 
catalanes i les bledes amb cansalada poc airejada. Producte 
d'aquestes incitants propostes musicals, és possible que a la pista 
de ball s'acabi coent un impactant estofat de bolets a la galta del 
porc que li agafa l'empanada durant el remogut dels boleros al 
vapor. 

Organitzat per: Regidoría de Cultura 

A les 10 del matí a la platja de la Picòrdia 

TorneigVòleiPlatja 
4x4 
Organitzat per: Associació Vòleí Arenys 



A les 11 del matí al Club Nàutic 
d'Arenys de Mar 

IIRegataínterescolar 
perequips 
CEIP Joan Maragall, CEIP Sinera, Escola La 
Presentació I Els Tres Turons 
Organitzat per: Club Nàutic Arenys de Mar 

A 2/4 de 6 de la tarda al pati del C.C.Calisay 

"Fotomatón" 
Geganter 
Fes-te una foto amb cos de gegant. 
Preu: 3 euros 
Organitzat per: L'Ull Distret i Estudi Fotogràfic IVlireia 
Hi col·labora; Regidoría de Cultura 

A 2/4 de 7 de la tarda a la Riera davant del 
Calisay 

TrobadadeGegants 
amb les colles convidades de Canet de Mar, 
Arenys de Munt, Caldes d'Estrac, Vilanova 
del Vallès, Cardadeu, Premià de Mar i Girona. 

Recorregut: Calisay, Riera, placeta de 
l'Església, pas de Sota Estudi, rial de Sa 
Clavella i Riera fins al C.C.Calisay. 
Organitzat per; Regidoría de Cultura i 
Geganters d'Arenys de Mar 



M i f q e c i o u i c a 

N'tdecIgOji^c^^ebílM 

A les 8 del vespre a la plaça de l'Ajuntament 

JoanManuelSerrat 
a càrrec de l'arenyenc Jordi Puigvert 

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

Beatles 
càrrec de Beaties 

A les 10 de la nit ai pati dei C.C.Caiisay 

RollingStones 
a càrrec de Smoking Stones 

Organitzat per: Regidoría de Cultura 

A les 10 de la nit al Teatre Principal 

Teatre: Poifticamen t 
incorrecte 
a càrrec del Grup de Teatre del Centre Moral 
d'Arenys de Munt 
Preu: 5 euros 
Venda anticipada al C.C.Caiisay 
Organitzat per: SC L'Esperança i Regidoría de Cultura 



A 2/4 de 12 de la nit a la Riera davant el Xifré 

BalldeFestaMajor 
amb el grup Cimarrón 
Ara fa més de trenta anys que aquesta formació es passeja pel panorama 
musical del món de ball. Més de 4,000 actuacions avalen aquesta prestigiosa 
formació. Cimarrón és una de les orquestres de més èxits en les festes 
majors d'arreu del pais. Amb una formació de set músics i dos cantants 
de gran professionalitat, ens ofereixen un gran bal! de luxe, amb els temes 
més ballables, des dels més clàssics fins als de més actualitat. 

Organitzat per: Regidoría de Cultura 

A les 10 del matí al pati del C.C.Calisay 
Inici de la 
Gimcanafamníar 
Les bases les trobareu a la pàgina 31 

Organi tzat per: Regidoría de Cultura 

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

XXXIVConcursinfantil 
ïjuvenildepesca 
Categories: infantil fins a 12 anys i juvenil de 
13 a 16 anys. 
Organitzat per: Club de Pesca IVIar Sport 

A les 7 de la tarda a la plaça de l'Església 

TardadeCastells 
amb la Colla Capgrossos de ÍVlataró 



Tot ¡ no ser, el Maresme, comarca tradicionalment castellera, el projecte 
de crear una colla castellera a Mataró va agafar força dins el marc de la 
denominada 2a Època d'Or. Ja feia temps que hi havia el caliu suficient 
com per tirar endavant aquesta idea, tan sols calia veure com s'omplia la 
plaça quan hi havia alguna actuació i les ganes amb què les colles venien 
a tirar els seus castells, coneixedores de l'entrega i entusiasme de l'afició 
mataronina, sempre disposada a col·laborar en les pinyes. 

Del 1996 ençà, la colla de Mataró ha viscut amb entusiasme, any rere any, 
alguns dels millors castells (quatre de nou amb folre, tres de nou amb folre, 
torre de nou amb folre i manilles, pilar de vuit can-egat, quatre de nou net 

'̂ t^an·egat) i la satisfacció de veure, durant Les Santes 2002, el primer castell 
de nou can-egat per la colla local, els Capgrossos. 

Organitzat per: Regidoría de Cultura 

A les 7 de la tarda al Teatre Principal 

Teatre: Eisopardeis 
idiotes 
a càrrec de l'Agrupació Teatral de Calaf 
Preu: 5 euros 
Venda anticipada al C.C.Calisay 
Organitzat per: SC L'Esperança i Regidoría de Cultura 

A les 9 del vespre a l'església de Santa Maria 

ConcertdeSant 
Ze n o n: Petitemesse 
soienneiie 
de Rossini a càrrec del Cor l'Aixa 
Preu: 10 euros 
Organitzat per: Cor l ' A i x a 



J / i 

Vespremàgic 
A les 9 del vespre a la plaça Ajuntament 

Magikissimz. 
amb Sergi Buka 

Sergi Buka (Barcelona 1974) Des de molt jove va evidenciar la seva afició 
per la màgia, als 14 anys va tenir els seus primers contactes amb mags 
professionals. 

Debuta com a artista en l'especialitat de màgia de prop, en un conegut 
cafè-teatre, d'on surt la seva afieló per la màgia escènica, definint el seu 
treball amb el llenguatge visual que el caracteritza. 
La seva màgia i els seus espectacles han estat presents en diversos països, 
sent mereixedor del premi Arts Afins en el Congrés Màgic Nacional de 
l'AFAP, (París, 2000) amb el seu treball d'ombres xineses. 
Aconsegueix el Gran Premi Extraordinari en el Congrés Màgic Nacional de 
Sant Sebastià 2002, amb Quimera, un acte clàssic d'il·lusionisme portat 
als temps actuals. 

Especialista prodigiós, crea una màgia plena de sensibilitat i força que fan 
d'aquest artista un creador d'il·lusions. 

Sergi Bul<a sempre sorprèn, potser aquest és el seu gran secret... 

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

Fracmàgic 
amb Enric Magoo 

Fa 25 anys el que va començar com una afecció i, una temporada de circ, 
va esdevenir la seva feina i la seva vida. Enric Magoo va descobrir que la 
màgia és un mitjà de comunicació i expressió fascinant 1 atractiu per ell 
mateix. 

Durant aquests 25 anys ha fet una mitjana de 200 actuacions a l'any 
repartides en espectacles per a infants, per adults o per a tota la família en 
festes majors, convencions, festes d'empreses, celebracions diverses i un 
llarg etcètera. 



A les 11 h nit al pati del C.C.Calisay 

Màgia 
a càrrec d'Alis Kim & Luna 

Proposen grans il·lusions, grans efectes. Màgia de format 
espectacular per ocasions especials com la nostra Festa 
Major. 

Organitzat per: Regidoría de Cultura 
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Al Museu Marés de la Punta, fins al 25 de 
juliol 

Seminarideretfí 
Organitzat per: Museu d'Arenys 

A les 8 del vespre a la Riera, del Calisay a la 
plaça de l'Església 

^spectacledecarrer: 
LesEnfants 
a càrrec de Traüt Cia 
Sis soldats de l'exèrcit de Mapoleó patrullen pels carrers tocant música 
alegre i an-ossegant un canó que dispara confeti i altres efectes. "La troupe", 
a les ordres de Monsieur le Connmandant, són uns personatges esbojan-ats 
que mostren irònicament una parodia de les guerres i deis exèrcits. 

Organitzat per: Regidoría de Cultura 
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A les 10 de la nit a la Riera, del Calisay a la 
plaça de l'Església 

Espectacledecarrer: 
TheMacKensy's 
a càrrec de Traüt Cia 

Un grup d 'escocesos excèntr ics esvaloten el carrer amb 
gaites i tambors. Potser s'han perdut? No, senzillament volen 
passar-s'ho bé a la nostra Festa Major amb la seva marxeta 
i ?! Sf W PSIS tif Çiíiíi Y?yr® ®® espectacle; són atrevits 

i esbojarrats però alhora tendres i amb un bon sentit de 

l 'humor, 

Organitzat per: Regidoría de Cultura 

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

Audiciócurtade 
sardanes 
amb la Selvatana Cobla-Orquestra 
Organitzat per: Regidoría de Cultura 

A les 7 de la tarda a la plaça de l'Església 

Balli nf a ntl I: Pujaaquí 
daltiballa 
amb Pep López i Sopars de Duro 

Espectacle de ball per a infants plantejat sempre sobre la participació directe 
del públic des del primer moment tot i seguint les directrius marcades des 
de l'escenari. L'espectacle pretén divertir el públic infantil sense oblidar que 
gairebé sempre aquest ve acompanyat d'adults. El tractament de l'espectacle 
fuig d'infantilismes i fórmules tòpiques. El repertori és inèdit, de creació 
pròpia, i en alguns casos adapta temes tradicionals en balls, danses, etc... 

Organitzat per: Regidoría de Cultura 



A 2/4 de 9 del vespre a la Riera, davant el 
Xifré 
ConcertdeFestaMajor 
a càrrec de la Selvatana Cobla-Orquestra 
Organitzat per: Regidoría de Cultura 

A les 10 de la nit a l'església de Santa Maria 

Completesenhonoral 
nostreSantPatróicant 
derhímneaSant 
Zenon 

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 tant 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... 

Organitzat per: Pan-òquia de Santa Maria 



A 3/4 d'11 de la nit a la Riera, del Mercat a 
l'Ajuntament 
Encesadelatracadecolors 
a càrrec de la Pirotècnia Igual 
Organitzat per: A juntament d 'Arenys de Mar 
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A les 11 de la nit a la plaça de l'Església 

Nitjove 
Concert amb Miquel del Roig i Reig Bord 
Organitzat per: Regidoría d'Infància i Joventut i 
Consel l de Joves 

A 2/4 de 12 de la nit a la Riera, davant el Xifré 

BalldeFestaMajor 
amb la Selvatana Cobla-Orquestra 
L'Orquestra-Cobla Internacional Selvatana és la formació ideal que no pot 
faltar en una festa major de prestigi, ja que ofereix un ampli ventall de 
possibilitats musicals i d'espectacle, que van des del concert clàssic fins 
al ball de gala. 

L'ànim de renovació constant d'aquesta formació de Cassà de la Selva 
(Girona) ha comportat la incorporació de joves intèrprets i cantants amb 
una gran preparació musical que, al costat de noms de prestigi que ja 
formen part de la història de la SELVATANA, fan que dia a dia la formació 
cassanenca, que ja té més de 90 anys d'experiència i segueix assolint èxits 
en cada actuació, sigui una de les punteres de les comarques gironines i 
imprescindible en les grans festes. 

Organitzat per: Regidoría de Cultura 



A les 10 del matí al passeig de Ronda i la 
plaça Lloverás 

Inici de la 

Cercavilamusical 
a càrrec de la xaranga Los Labradores 

Música alegre, desimbolta, simpàtica, espectacular, atractiva... Ritmes plens 
de jovialitat, de dinamisme... Amb els seus sons alegres i desimbolts donen 
vitalitat als carrers i places dels pobles, i són con un sinònim estrident, 
clamorós i cordial d'anunci de festa, de divertiment!!! 

Organitzat per: Regidoria de Cultura 

A les 10 del matí a la sala d'actes de la 
Biblioteca i a la Riera, davant la plaça de 
l'Església 

MaratóBancdeSang 
Organitzat per: Regidoria d'Acció Social, Banc de Sang i 
UBICA 

A les 12 del migdia al parc de Lurdes 

Baixadadecarretons 
Recorregut: plaça de la Sardana, baixada del 
parc de Lurdes, C/ Santa Clara, fins a la Riera, 
davant del Xifré. 

Els carretons són de construcció pròpia i es poden passar 
a recollir les bases i les inscripcions a l'Espai Jove en el seu 
horari habitual. 

Tota la informació la trobareu a la pàgina 31/32 

Organitzat per: Regidoria d'Infància i Joventut i Consell de 
Joves 



A 2/4 de 7 de la tarda a la Riera, davant del 
C.C.Calisay 
Inici de la 

cercaviladeis 
gegants,nansiel 
dracArenyot 
Recorregut: Calisay, Riera, plaça de l'Església, 
carrer de l'Església, carrer de la Torre, Josep 
Barait i travessera de la Mina. 
Organitzat per: Regidoría de Cultura i 
Geganters d'Arenys de Mar 

O 
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A les 8 del vespre a l'església de Santa Maria 

Oficisolemne 
en honor a sant Zenon, patró d'Arenys de Mar 
Organitzat per: Parroquia de Santa Maria 

A les 8 del vespre a la Riera, davant el Xifré 

Ballinfantil: 
FestaMajor 
amb el Grup Sapastres 
Organitzat per: Regidoría de Cultura 

A les 9 del vespre al pati del C.C.Calisay 

ConcertdeBanda 
a càrrec de Kettiethorpe High School 

Organitzat per: Regidoría de Cultura i Goes Travel 



A les 11 de la nit a la platja de la Picòrdia 

Castelldefocs 
artificials 
a càrrec de la Pirotècnia Igual 
Organitzat per: Ajuntament d'Arenys de Mar 

A 2/4 de 12 nit a la platja de la Picòrdia 

Nitsjoves 
23:30 h. The pepper potts 
01:00 h. Love of lesbian 
02:30 h. Rauxa 
Hi haurà barrakes a càrrec de les entitats 
col·laboradores 

- H Organitzat per: Regidoría d'Infància i Joventut i entitats 
col·laboradores 

Durant tot el dia al carrer d'Avall/plaça Flos 
Calcat 
Festadecarrer 
Organitzat per: Comissió de festes del carrer d'Avall 



A les 10 del matí a la Sala Noble C.C.Calisay 

Jornades: 
Dona i vulnerabilitat laboral 
En aquesta jomada es farà un recorregut historie per la invisibilitat del treball 
femení i alhora s'analitzarà si el treball submergit femení continua existint i 
si realment s'han superat les barreres laborals en qüestió de gènere. 

Preu: El preu per a residents d'Arenys de Mar 
i d'Arenys de Munt és de 36 euros 
Organitzat per: Associació de Dones per la Igualtat, Universitat 
Ramon Llull i Regidoría de Cultura 

A les 10 del matí al CE Fondo de les Creus 

VIITorneigBàsquet 
SantZenon: 
fase prèvia 
El diumenge a partir de les 4 de la tarda es 
farà la fase final 
Organitzat per: Club Bàsquet Sinera 

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

Mostradedansa 
Organitzat per: Escola de Dansa Sinera i Regidoría de Cultura 

A 2/4 de 12 de la nit a la platja de la Picòrdia 

Nits Joves 
23:30 h. dj Taberna 
01:30h. Revolution 80 
03:30 h. dj Kamu 

Barrakes a càrrec de les entitats col·laboradores 
^ Organitzat per: Regidoría d'Infància i Joventut 
• entitats col·laboradores 
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A les 11 del matí a la plaça de l'Església 

Llopinada 
Pro campaments Toses 2008 

Organitzat per: Unitat de Llops i Daines de l'Agrupament 

Flos i Calcat 

A les 12 del migdia al Museu Marés de la 
Punta 

Inauguraciódelanova 
exposiciópermanentArenys 
deMar, unahistòria 
Els primers intents per fer un museu van tenir lloc a principis del segle XX 
quan un grup d'arenyencs van organitzar una exposició sobre la història 
d'Arenys de Mar i van intentar, així, crear un museu per a la nostra vila. 
Anys més tard, el 1957, renaixia la idea de dotar Arenys de Mar d'un museu 
en el qual poder mostrar el seu passat, del més llunyà al més proper. 
Instal·lat en unes dependències annexes a la Casa de la Vila, aquell museu 
tancà les portes definitivament l'any 1977. Bona part del valuós fons 
arqueològic i artístic que contenia s'ha mantingut guardat durant molts anys 
en els magatzems municipals, i moltes són les persones que no han anibat 
a veure mai aquestes peces. 

Coincidint amb els primers vint-i-cinc anys de la fundació del Museu Marès 
de la Punta, moltes d'aquestes peces tomen a exhibir-se a tothom i ho fan 
de manera permanent. L'objectiu d'aquesta exposició és mostrar l'evolució 
d'Arenys de Mar com a poble, com a comunitat, dels seus inicis, a les 
dan-eries del segle XVI, a l'entrada de l'actual mil·lenni. Tant els arenyencs 
com els visitants de la nostra vila podran gaudir a partir d'ara d'aquest nou 
espai a les dependències del Museu Marès de la Punta. 

Entrada gratuïta fins al 31 de juliol 

Organitzat per: Museu d'Arenys - Regidoría de Cultura 

A les 8 del vespre al Teatre Principal 

Concertdebressolí 
dansaaèríaiTMPSSS 

a càrrec de la Companyia Cercle 
2 de Sons 



Volem proposar-vos d'aturar el temps amb un repertori de 
bressol i que us permeteu gronxar-vos...oblidar el dia a dia 
apressat i no pensar... 

Rosa M® Campasol, soprano 
José Antonio Cabo, violoncel 
Blanca Soler, piano i direcció musical 
Mònica Alsina, teles, trapezi i... direcció dansa 
aèria 
David Pintó, director artístic 
Equip tècnic: ACCIALT 
Llums: Toni Riba 
Preu: 10 euros 

Venda anticipada al C.C.Calisay 

Organitzat per: Companyia Cercle de Sons 

LaComissIódefestes 
noparaü 
Sant Zenon, Sant Roc, els espais florits amb 
la mostra de titelles, el carnaval., són algunes 
de les cites al calendari festiu arenyenc entre 
moltes d'altres.... Que ningú es pensi que els 
actes que s'hi programen van sols. Els actes 
que trobareu en el programa de la nostra festa 
major han estat pensats, organitzats i han 
comptat amb la col·laboració d'un bon grapat 
de gent anònima, que col·labora amb l'equip 
humà de la Regidoría de Cultura que compta 
també amb el suport dels diferents serveis 
municipals en l'organització dels actes 
(la brigada municipal, la Policia local, els 
Bombers d'Arenys, l'ADF, o el CC Calisay). 



Són el col·lectiu de la Comissió de Festes, 
gent engrescada, solidària, treballadora que 
canalitza aquest altruisme de forma totalment 
desinteressada, perquè les festes i les cites 
multitudinàries funcionin com cal. Són gent 
que aporta les seves idees, els seus 
suggeriments, que fa veritables exercicis de 
contenció pressupostària per obtenir els millors 
resultats que es puguin. Són gent que ara fa 
xocolata desfeta, ara fa de patge a la 
cavalcada, plega cadires o es posa rere la 
barra del bar. 

q . 

Som que us volem convidar a participar i a 
viure la festa amb nosaltres, segurs que de 
l'altre costat de la barrera també ens ho 
passem bé. Som gent oberta a la crítica, al 
suggeriment i a la col·laboració. 

Si teniu ganes de col·laborar-hi, de fer 
aportacions... de fer més nostra la festa: us 
hi esperem! 

Comissió de Festes de la Regidoría de Cultura 

Informaciód'interès: 

o 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 de la web de l'Ajuntament 
d'Arenys de Mar. 



El dia 4 de juliol el carrer Ample estarà tancat 
a la circulació a partir de les 6 de la tarda pel 
concert de banda, el pregó i el brindis. 

O Els dies 4, 5, 8 i 9 de juliol, la Riera, davant 
del Xifré, estarà tancada al trànsit i serà prohibit 
aparcar-hi per la realització dels concerts i 
balls de Festa Major. 

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

O El dia 9 de juliol, durant la baixada de 
carretons, estarà tancat a la circulació i prohibit 
l'aparcament de la plaça de la Sardana a la 
Riera, passant per la baixada de Lurdes i el 
carrer Santa Clara. 

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

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

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

O 

O 



o ArenysdeMar 
O Activitats 

5 
A les 10 del matí a la plaça de les Palmeres, 
fins al 30 d'agost 

OberturadelaBiblioplatja 
Llibres, revistes, diaris, contes, conferències, 
cursets... 

Horari: 
Matins: de dimarts a dissabte de 10:00 h. a 
13:30 h. 
Tardes: de dilluns a divendres de 17:30 h. a 
20:00 h. 
Organitzat per: Biblioteca - Regidoría de Cultura 

17 
A 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioplatja 

Horadelconteltallerpera 
infants 
Organitzat per: Biblioteca - Regidoria de Cultura 

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

DijousSardanes 
a càrrec de la cobla Marinada 
Organitzat per: Regidoria de Cultura i Secció Sardanista 
de l'Ateneu Arenyenc 



A les 4 de la tarda al C.C.Calisay 

Jornades:L'homeiel mar 
al Maresme 
El termini de matriculació és fins al 4 de juliol 
a la Regidoría de Cultura, de 9 a 2 del migdia, 
de dilluns a divendres. El preu per a residents 
d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt és de 
36 euros 

També el 19 de juliol de 10 a 14 hores 
Organitzat per: Aula d'Extensió Universitària, 
Universitat d'Estiu Ramon Llull i Regidoria de Cultura 

A les 7 de la tarda a la Biblioplatja 

DemostraciódeCuina 
d'Estiu 
a càrrec de Rosario Montoza 
Organitzat per: Biblioteca - Regidoria de Cultura 

r A les 6 de la tarda al Port 

FestadelaMaredeDéudel 
Carme 
A les 6, sortida de les barques en processó 
A les 7, missa 

Tot seguit, sardinada 
Organitzat per: Branca de Dones Anna Sàez, Confraria 
de Pescadors, Club de Pesca Mar Sport i Regidoria 
de Cultura 



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

Horadelconteitallerpera 
infants 
Organitzat per: Biblioteca - Regidoría de Cultura 

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

DijousSardanes 
a càrrec de la cobla Marinada 
Organitzat per: Regidoría de Cultura I Secció Sardanista 
de l'Ateneu Arenyenc 

A les 11 del matí a la Biblioplatja 

TallerdeCuinad'Estiupera 
infants 
a càrrec de Rosario Montoza 
Organitzat per: Biblioteca - Regidoría de Cultura 

2/4 de 9 del vespre al Port 

Contesalagolondrina 
amb rUII Distret 
Preu: 10 euros 
Inscripcions a la Biblioteca o a la Biblioplatja 
Organitzat per: Biblioteca - Regidoría de Cultura 



1 
A 2/4 de 7 de la tarda a la Biblioplatja 

Horadelconteitallerpera 
infants 
Organitzat per: Biblioteca - Regidoria de Cultura 

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

Dijous 
Sardanes 
a càrrec de la cobla Marinada 
Organitzat per: Regidoria de Cultura i Secció 
Sardanista de l'Ateneu Arenyenc 
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UntombperArenys 
Recorregut de l'exposició: 

Pujant, a mà dreta: 

1. Riera Bisbe Pol, 26: El nom d'Arenys de Mar al 
port 

2. Riera Bisbe Pol, 42: El Turó 
3. Riera Bisbe Pol, 80: El Pas sota Estudi 
4. Riera Bisbe Pol, 112: Capellans 
5. Riera Pare Fita (cantonada amb Vilà Mateu): 

Les sabatetes d'Arenys 
6. Riera Pare Fita, 12: Torres i campanars 
7. Riera Pare Fita, 58: Passeig de mar 
8. Riera Pare Fita, 68: Rial 
9. Riera Pare Fita, 82: Mas 
10. Riera Pare Fita, 100: Horta 
11. Riera Pare Fita (Sagrada Família): El campanar 

dins el mercat 
12. Riera Pare Fita (Joan XXIII): Dins el mercat 

Baixant per l'altra banda: 

13. Riera Pare Fita, (cantonada amb Montalt): 
Les gambes d'Arenys 

14. Riera Pare Fita, 77: El port en una caixa 
15. Riera Pare Fita, 65: El Calvari de nit 
16. Riera Pare Fita, 55: El llagut 
17. Riera Pare Fita, 31: El port 
18. Riera Pare Fita, 15: Sinera 
19. Riera Bisbe Pol, 87: Estàtua 
20. Riera Bisbe Pol, 75: Mesón del Mar 
21. Riera Bisbe Pol, 51: Vista d'Arenys. 
22. Riera Bisbe Pol, 41: Girona-Barceiona 
23. Riera Bisbe Pol (cantonada amb Sa Clavella): 

Camí de Mar 
24. Riera Bisbe Pol, 9: vies 

Volem agrair molt sincerament a tothom, veïns i 
veïnes, que ens ha deixat els seus balcons per poder-
hi col·locar les fotografies d'aquesta exposició. 
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Gimcanafamiliar 
BASES 1a GIMCANA DE FESTA MAJOR 

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 (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 es tancaran el 4 de juliol. Hi ha dues maneres de 
fer la inscripció: 

-Emplenant el formulari que trobareu al C.C. Calisay 
-Emplenant el formulari que trobareu al web 
municipal (arenysdemar.cat) 
En tots dos casos cal retornar el formulari a la 
bústia del C.C.Calisay. 

FUNCIONAMENT 
-La Gimcana és celebrarà el diumenge 6 de juliol de 2008, 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 instnjccions. 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 radio portàtil per 
poder sintonitzar Radio Arenys, doncs algunes indicacions i enigmes 
a resoldre només és diran en antena. 
-La gimcana s'acabarà quan l'equip hagi superat totes les proves 

0 bé superat el temps límit de la 1 del migdia. 

PUNTUACIÓ 
La superació o resolució de les 5 proves centrals, els petits controls 

1 els enigmes us donaran diferents punts que sumats donaran la 
classificació final. 
En cas de que hi hagi empat de punts, es decidirà el guanyador 
segons: 

a)requip que més controls i enigmes ha resolt. 
b)requip que més puntuació a tret a les 5 proves, 
cjj'originalitat de la indumentària que porti el grup. 
d)l'equip que s'havia inscrit abans. 



Baixadadecarretons 
B A S E S P E R A L S P A R T I C I P A N T S : 

Per poder participar a la baixada de carretons, s'ha de complir els 
següents requisits: 

-La baixada de carretons no és una cursa ni cap competició sinó una 
manera de divertir-se i fer espectacle. 

-Podrà participar tothom, individualment o per grups. 

-Per als participants menors d edat: 
Fins a 12 anys. han d'anar acompanyats d'un adult 
De 13 a 17 anys. han de portar l'autorització signada pel pare/mare o 
tutor/a legal. 

-Les persones participants hauràn de presentar-se 15 minuts abans de 
l'inici de la baixada als organitzadors i col·lat>oradors. 

-Obligatori que els participants vagin amb roba que els protegeixi el cos 
i casc. Es recomana dur colzeres i genolleres. 

-És obligatori que els participants vagin disfressats d'acord amb la 
temàtica del carretó. 

No S'han de fer maniobres que puguin posar en perill la seguretat del 
altres participants i la del públic. 

-Els responsables de la baixada de carretons es reserven ei dret de 
prohibir la participació a totes aquelles persones que no compleixin la 
normativa. També podran intervenir en qualsevol incident que pugui 
haver-hi al llarg de la baixada. 

•Igualment, es reserva el dret de modificar les bases segons la neces-
sitat de la cursa 

R E Q U I S I T S P E R E L S C A R R E T O N S : 

-Ha de ser de construcció pròpia. 

-No motoritzat i sense pedals. 

-No pot portar cap mena de sistema de propulsió, i no es pot utilitzar en 
la seva construcció la base d'un automòbil. 

-Minim 3 rodes. 

-Obligatori portar frens i direcció i opcionalment un clàxon o tx)tzina. 

-Suport per ser remolcat tant pel davant com pel darrera 

-L'estructura del canetó ha d'ésser adequada de manera que no sobre-
surtin els elements perillosos (barres de ferro, fustes, canyes, objectes 
punxants i que tallin, etc ...) que puguin penudicar als e s p ^ a d o r s i/o 
als propis participants. 

-El carretó serà revisat per t'organítzació i col·laboradors abans de sortir 
i si es considera serà retirat de la participació. 

-Al finalitzar la baixada, el carretó serà retirat de la via pública per tal de 
no obstaculitzar el pas d'altres carretons i/o la circulació dels vehicles. 

Premi al carretó i vestimenta més original adequat amb el invent. 

Premi sorpresa 

L organitzaao i col taboradors no es fan responsables de les conseqüèn-
cies que pugin succeir en el transcurs de la baixada de carretons dels 
participants que no compleixin aquesta normativa 

Si per algun rrtotiu alie s ha de suspendre la baixada o modificar alguns 
dels requisits. 1 organitzaaó i col·laboradors tirKjran el dret de decidir se-
gons ies circumstànaes. 

El fet d inscriure s a la baixada suposa racceptaciO i «>neixements 
d aquestes bases 
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