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Ramon Vinyes i Vilà 
Alcalde 

V\sa S^nf Zíinon! 

Arenyencs I arenyenques, 

Un any més arriba el mes de juliol, i amb ell la nostra festa major. 
Sant Zenon ens crida per sentir-nos part de la nostra vila, el nostre 
Arenys de Mar. Cada any arriba Sant Zenon, però cada any arriba en un 
context diferent, abraçat per les circumstàncies del nostre dia a dia. 

El 13 d'abril de 1599 el consell dels caps de casa es va reunir a l'església 
nova en construcció per dissenyar la forma de procedir per triar els 
càrrecs de l'Arenys de Mar ja separat d'Arenys de Munt. El 3 de maig, 
diada de la Santa Creu, es va celebrar la primera reunió, a la plaça 
pública, avui Flos i Calcat, i es varen escollir els primers jurats, el clavari 
i els membres del consell. D'això fa 410 anys. Des d'aleshores ha plogut 
molt i les hem vist de tots colors, de bones i de dolentes. Moments de 
puixança i moments de crisi. 

Bona part del recorregut de la nostra història l'hem fet des del governs 
municipals amb la ciutadania i amb les valuoses entitats. Una d'elles 
excel·leix per la seva llarga història i pel gran actiu que ha representat 
per a la vila. L'Ateneu Arenyenc, amb els seus 125 anys, ens pot explicar 
com va sorgir del no-res en uns moments de davallada de la vila (en 
20 anys s'havia passat de 6.000 a 5.000 habitants, de cinc drassanes 
només en quedava una i havien desaparegut els col·legis de batxillerat). 
Ho he dit en altres ocasions, l'Ateneu va ser una de les figures del 
ressorgiment de l'Arenys preocupat per la cultura, per la formació i pel 
futur dels vilatans. L'Ateneu va plantar cara a la realitat i se'n va sortir. 
Li hem d'estar agraïts per la gran tasca que ha fet i que li desitgem 
llarga i profitosa. 

Estem avui en dia immersos en una altra crisi que afecta moltes llars 
arenyenques, tant de bo tinguéssim el desllorigador per resoldre la 
situació. Situació que ens ha fet reflexionar sobre el que podem oferir 
a la Festa Major i com ho podem fer, però sempre pensant en poder 
gaudir plegats de grans moments on el millor no és l'acte en si, sinó el 
fet de compartir la festa comuna. 

El programa que us presentem no seria possible sense la implicació 
d'associacions, entitats, clubs esportius, persones a títol individual, 
formant part de la Comissió de Festes i el Consell de Joves o altres 
entitats. Sense aquest valor afegit, la nostra festa major no seria el 
mateix. 

Bona Festa Major! 
Honor i Glòria a sant Zenon! 
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125 anys d'entitat 
implicada amb la vila 

X J Ateneu Arenyenc és una de les entitats més antigues de la 
nostra vila. Es va fundar el 1884, arran del moviment ateneista 
que va sorgir a Catalunya i Europa ben entrat el s. xix. Els 
ateneus van néixer com a associacions científiques i literàries 
que tenien la finalitat d'elevar el nivell intel·lectual de qui 
s'hi associés a través de trobades, conferències, discussions, 
cursos de tota mena, concerts, 
exposicions, certàmens literaris 
i altres activitats de divulgació 
cultural. Els primers socis 
de l'Ateneu van començar a 
trobar-se en un local del carrer 
Ample massa petit per a les 
activitats que es duien a terme 
i per això van decidir-se a 
comprar un casal de la família 
noble dels Lligada, també al 
carrer Ample, núm. 22, amb 

L'Ateneu va ser 
inaugurat ellO de 
juliol de 1888 al 
núm. 22 del carrer 
Ample, que fins 
aleshores havia estat 
una fàbrica de taps 
de suro 
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un pati que donava al passeig Xifré i que fins alesiiores havia 
estat una fàbrica de taps de suro. Aquest és l'emplaçament 
que ha tingut l'Ateneu des d'aleshores, inaugurat el 10 de 
juliol de 1888, i on s'han anat fent obres a mesura que han 
passat els anys per adaptar l'edifici a les necessitats de cada 
moment. 

Avui, l'entitat, que 
compta amb més 
de 500 socis, té 
diferents seccions 
i dóna acollida a 
nombroses activitats 

El pas del temps ha fet 
que l'Ateneu passés per 
situacions ben diverses, 
de bracet amb la història 
del nostre país, i s'ha anat 
adaptant als nous temps 
en la mesura que li ha estat 
possible. Un bon exemple de 
la modernització que està 
començant a dur a terme és 

l'espai que l'Ateneu té a la xarxa (www.ateneuarenyenc.org) i 
que us convidem a visitar, on trobareu amplíssima informació 
sobre la història de l'entitat i fotografies dels seus 125 anys, a 
banda de moltes altres informacions. 

Des del 1884, amb els seus alts i baixos i els canvis que el pas 
del temps ha anat imposant, l'Ateneu Arenyenc ha mantingut 
la seva vitalitat fins als nostres dies, mercès a l'esforç d'una 
llarga llista de gent d'Arenys que ha fet possible arribar a 
aquest 125è aniversari que avui commemorem. 

Avui, l'entitat, que compta amb més de 500 socis, té diferents 
seccions i dóna acollida a nombroses activitats. 

Una de les seccions de l'Ateneu és la Sardanista, que té cura, 
des de l'any 1991, de l'organització de l'Aplec Sardanista 

Antic escut de l'entitat 

Diada de l'Onze de setembre 

La terrassa del 
passeig, l'any 1950 
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1949. Dansa d'Arenys a l'envelat 

La biblioteca de l'Ateneu 
l'any 1927 

Els balls dels 
dissabtes a la nit 
són un dels puntals 
de la vida social de 
l'Ateneu 

d'Arenys de Mar, així com de 
diferents audicions que es 
celebren a la vila, organitza 
amb l'Ajuntament d'Arenys de 
Mar les sardanes d'estiu a la 
plaça de l'Església cada dijous 
i fa classes, per a tothom que 
en vulgui aprendre, durant tot 
l'any, a l'Ateneu. 

Les puntaires també tenen 
el seu espai a l'Ateneu, on es 
troben, fan puntes, n'ensenyen 
a fer i organitzen exposicions. 
Conviuen a l'Ateneu amb les 
classes de dibuix i pintura, 
adreçades a infants i adults, que durant el curs escolar treballen 
per acabar, al mes de juny, mostrant-nos els treballs que han 
fet. I no podem oblidar els radioaficionats, també aixoplugats 
sota el paraigües de l'Ateneu. 

Els escacs i el billar són els 
protagonistes esportius de 
l'entitat, amb les trobades 
setmanals, l'ensenyament 
de l'esport i la celebració 
de campionats socials, de 
billar, i els d'estiu, d'escacs. 
La simultània d'escacs, per 
exemple, és un dels clàssics 
de les festes de Sant Roc a 
Arenys de Mar. 

Els balls dels dissabtes a la nit 
són un dels puntals de la vida 
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social de l'Ateneu. Des del 
mes de setembre i fins a final 
de juny, dissabte rere dissabte, 
la música en directe omple 
la sala de ball de l'Ateneu de 
dansaires i gent de tota mena 
que vol passar una estona 
agradable en companyia. 
L'última remodelació de la 
Sala de Ball va permetre que 
cada vegada siguin més íes 
persones que han descobert 
aquesta gran oferta per a 
cada cap de setmana. A més, 
entre setmana, hi ha diferents 
escoles de ball a l'Ateneu, no 
només de balls de saló, sinó 
també de country, salsa, swing... 

I ens queda encara parlar-vos de les excursions que 
s'organitzen des de l'Ateneu, excursions pensades per passar-
s'ho bé. La pròxima, el dia 11 d'octubre a Montserrat, per 
recordar que fa 25 anys, amb motiu del centenari de l'Ateneu, 
una delegació de socis i sòcies van anar fins a la muntanya 
sagrada per lliurar, a l'abat, el banderí i la medalla de l'Ateneu. 

L'Ateneu és un espai obert a tothom i a tota mena de 
propostes que ens vulgueu fer arribar. Actualment treballem 
per celebrar aquests 125 anys d'existència i tenim en marxa 
diferents projectes, com el de catalogació del fons de la nostra 
biblioteca, que si bé avui no té la importància que tingué anys 
enrere, conserva una interessant col·lecció, especialment 
en obres d'autors locals —d'ahir i d'avui—, així com un 
interessant fons documental, tant de l'entitat com de la vila. 

Acostar-se a l'Ateneu per passar una bona estona és molt fàcil 
i fer-se'n soci, també. Només són 44 euros l'any per a tota la 
família! 

No volem acabar sense desitjar-vos que passeu una molt bona 
festa major de Sant Zenon, i encoratjar-vos a venir a l'Ateneu. 
Segur que hi ha un lloc per a vosaltres! 

La façana de l'Ateneu Arenyenc que dóna al carrer Ample tal com era 
l'any 1926 i avui dia 

Acostar-se a 
l'Ateneu per passar 
una bona estona és 
molt fàcil i fer-se'n 
soci, també 

Glòria a Sant Zenon! 
La Junta de l'Ateneu Arenyenc 
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© Biblioteca 
carrer Bonaire, 2 

© a les 8 del vespre 

Presentació del llibre 

Versos de vi novell 
de M. Teresa Bertran i Enric Maass 

Presentació a càrrec dels escriptors August Bover i Lluïsa Julià 

Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

Festa al carrer d'Avall 
Diverses activitats durant el dia i sopar i revetlla tradicionals a la nit. 

Organitzat per la Comissió de festes 
del carrer d'Avall 

Torneig 
Vòlei-platja 4x4 
Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el Club Vòlei Arenys 

Taller d'aprenentatge 
Cantem un Himne 
a sant Zenon 
Assaig previ de l'himne a sant Zenon, per a totes aquelles persones 
que col·lectivament o individual vulguin acabar de conèixer la lletra, el 
to i la melodia dels nostre himne. El pare caputxí Mateu Sanclimens 
dirigirà el taller acompanyat de música en directe. Tots els participants 
rebran la lletra de la cançó, per anar seguint l'evolució. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

@ Pàg. l l 

Torneig 
Tres Turons de petanca 
Hi participarà el Club Petanca Sinera, el Club de Sant Vicenç de Montalt 
i el Club de Mataró 

Organitzat pel Club Petanca Sinera i l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
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Festa del soci 

de la Penya Barca 
Sopar de celebració del tricampionat del Barca 2009 

Inscripcions al local de la Penya Barça els dies 29 I 30 de juny, de 7 de la 
tarda a 2/4 de 9 del vespre. Més informacio trucant als tel. 93 792 22 35, 
93 79214 55 i 93 795 80 35. Places limitades (150 places). 

Organitzat per la Penya Barça d'Arenys de Mar 

Concert del Cor FAixa 
Haendel i les Reines 
acompanyat per la Camerata l'Aixa 
Programa: 
• Obertura i minuet de l'òpera 

Rodelinda Reina de Lambogardi de G.F. Haendel.'-'I 
• Entrada de la Reina de Saba de l'òpera^ I 

Salomon de G.F. Haendel. 
• Anthems del funeral de la Reina Carolina 

de G.F. Haendel. 

Organitzat pel Cor d'Aixa 

Torneig d'escacs 
Partides ràpides entre els equips de Canet 
de Mar, Mataró, Arenys de Munt i de 
l'Ateneu Arenyenc. 

Organitzat per l'Ateneu Arenyenc 

d'Arenys de Mar 

(Bases de participació i butlleta d'inscripció a les pàgines 28 i 29). 

El jovent arenyenc tornarà a rendir homenatge a sant Zenon amb la 
2a Baixada de carretons d'Arenys de Mar. Amb el mateix recorregut 
de l'any passat, s'ha treballat amb la intenció que sigui un acte del qual 
tothom se senti part, tant qui hi participi directament com qui passi a 
veure la baixada, per passar-ho bé plegats. 

Un cop acabada la 2a Baixada de Carretons en honor a sant Zenon, el 
Cau Sant Francesc organitza un dinar popular per a tothom que vulgui 
continuar amb la festa. 
Podeu comprar els tiquets del dinar a l'Espai jove! 

Organitzat pel Consell de Joves i l'Ajuntament d'Arenys de Mar ^ ^ 

@ Sala Polivalent 
^ del C.C. Calisay 
© a 2/4 de 10 del vespre 

Socis: gratuït. 
No socis: cal tiquet 

2a Baixada de Carretons O 

^ Església de Santa Maria 
© a les 10 de la nit 

^ Cal tiquet 

29 
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© Teatre Principal 
carrer de l'Església, 45-47 

© a les 7 de ia tarda 

Concert d'estiu 
de la Coral TEsperanca 
Hi participaran la coral Estel de Gironella i la Coral l'Esperança 
d'Arenys de Mar. 

Ens oferiran un repertori popular molt variat, en el qual algunes peces 
aniran acompanyades amb piano, harmònica i guitarra. 

Organitzat per la S.C. L'Esperança m 

® Biblioteca 
carrer Bonaire, 2 ' 

© de 3 a 2/4 de 6 de la tarda 

Cursos d'informàtica ^ 
Eines informàtiques bàsiques i Eines per a l'ocupació 

També el dies 7,8 i 10 de juliol 
Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar, la Biblioteca P. Fidel Fita, 
el s o c (Servei d'Ocupació de Catalunya) i la Diputació de Barcelona 

© Biblioteca 
carrer Bonaire, 2 

© a les 8 del vespre 

"Una persona, una experiència" 

Conferència amb Joan Corbella 
Organitzat per la Biblioteca P. Fidel Fita i l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

© Plaça de l'Ajuntament 
^ riera Bisbe Pol, 8 
© a les 8 del vespre 

Concert de Banda ^ 
a càrrec de l'Escola Municipal de Música 
Per tercer any consecutiu, la Banda de l'EMA ens presentarà 
el seu repertori a la plaça de l'Ajuntament amb 
sorpresa final inclosa. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar, 
la Comissió de Festes i l'EMA 

o Plaça de l'Ajuntament 
^ riera Bisbe Pol, 8 
© a 2/4 de 9 del vespre 

SANT ZENON 2009 2 5 

Pregó de Festa Major 
a càrrec de l'Ateneu Arenyenc 
L'Ateneu Arenyenc enguany celebra els seus 
125 anys d'existència. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
I l'Ateneu Arenyenc 

@ Pàg.4 

' ü p , ^ 

125è aniversari 



Brindis de Festa Major 
Aixecarem les copes per celebrar plegats l'aniversari de l'entitat 
arenyenca i brindarem un any més per una bona Festa Major. 
Honor i Glòria a Sant Zenonü! 

Es podrà adquirir una copa commemorativa 
de la Festa Major 09. ' " 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

Solemnes 
Completes 
en honor al nostre 
sant Patró 
Completes i cant del tradicional 
himne a sant Zenon. 

Organitzat per la Parròquia de Santa Maria 
d'Arenys de Mar 

© Pàg.8 

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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® Riera d'Arenys 
del Mercat a l'Ajuntament 

© ¡ ' s^d ' l l de la nit 

Encesa de la traca de colors 
a càrrec de la Pirotècnia Igual 
Al lateral de la Riera comprès entre 
el Mercat Municipal i l'Ajuntament 
amb espetec final a la part central • 
de la Riera a tocar de l'entrada 
a la població. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

@ Plaça de l'Església 

© a Íes 11 de la nit 

Bòtifarrada i concert amb 
El Balda i el conjunt Badabadoc 
i Miquel del Roig 

35 E L B E L D A I EL CONTUNT BADABADOC 
El Belda és un element que canta i toca l'acordió 
i que juntament amb Lo Mante, baixista de 
la Terra Ferma, en Marc Serrats, coànima de 
Xerramequ Tiquismiquis i guitarrista de Dijous 
Paella, i l'Eric Barrut, bateria militant del hard-bop i 
exmembre de la reraguarda de Dr. Calypso, formen 
el conjunt Badabadoc. 

(l lElll 
III iiiiiii i i i i t i i i e 
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Plegats refan a ritme caribeny els grans èxits de la nostra música: 
L'Empordà, de Sopa de Cabra esdevé un ska saborós; la Vall del Riu 
Vermell, un reggae eurovisiu, la Catximba d'Umpa-pah, un contratemps 
petaner; i un S'ha acabat dels Pets, una rumba lacrimògena. Una festa. 

M z q U E L DEL R0I6 HiOUt̂ R̂OIG 
www.myspace.com/xmiqueldelroigx 

Miquel del Roig no és un 
cantautor intel·lectual de 
paraules rebuscades i místics 
missatges sinó que la seva 
música i les seves lletres, 
sempre naturals i espontànies, 
són la seva principal virtut. 

Un crit a la injustícia de 
forma planera i senzilla 
fan del mestre del popurri 

musicocultural català tot un espectacle que farà embogir el públic més 
fidel i noctàmbul. En definitiva, Miquel del Roig és un home d'esperit 
juvenil que fa dels concerts una reivindicació ludicofestiva que no 
deixa ningú indiferent. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el Consell de Joves amb la col·laboració 
l'A.E. Flos i Calcat, el Cau Sant Francesc, Tres-A, JERC i Africània Grup Solidari 

http://www.myspace.com/xmiqueldelroigx


18è Festival de Jazz d'Arenys de Mar 
Concert de Jazz 
A tribute To RayBrown 
amb Manel Àlvarez Trio 
A Tribute To Ray Brown és un homenatge a l'extraordinari contrabai-
xista Ray Brown, peça clau durant més de deu anys en el trio d'Oscar 
Peterson, a més de compositor, lider, 
arranjador, mestre i descubridor de grans 
talents com Monty Alexander, Gene Harris, 
John Clayton o Christian Mc Bride. 

Manel Àlvarez, contrabaix 
Gerard Nieto, piano ^ ^ 
Esteve PI, bateria ( ¿ J pag-31 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i l'OCR 

Tour de Franca 
El Tour de França treu el cap per la vila en la seva 6a etapa 

Cercavila de gegants 
Recorregut: sortida del davant del 
C.C. Calisay, Riera, rial de sa Clavella, 
carrers de la Revolució, de la Torre, 
Anna M. Ravell i d'Auterive. 

Organitzat per Comissió de Festes, 
l'Associació de Geganters ^ 
i l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

Espectacle 
itinerant al carrer 
El somni d'Alicia 
a càrrec del Teatre Nu 
Aquest espectacle recrea un somni, 
el somni d'una nena que s'estira i 
s'arronsa, i que camina entremig d'un 
món fantàstic que, a la vegada, se 
sorprèn també amb la seva presència. 

Recorregut: Xifré, carrers Anna M. 
Ravell, de la Torre, Revolució, rial de 
Sa Clavella i plaça de l'Església. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i 
la Comissió de Festes 

\ 
> t 
V ' 

\ 
Plaça de 

• 
. l'Església 
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I 
• F ® Església de Santa Maria 

a les 8 del vespre 

Plaça de l'Església 

© a 3/4 de 12 de la nit 
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Ofici Solemne 
en honor a sant Zenon, patró d-Arenys de Mar 

Presidit pel bisbe de Girona, monsenyor Francesc Pardo i Artigas. 

Organitzat per la Parròquia de Santa Maria 

Concert de veus blanques ^ 
a càrrec dels Nens de Caterham 
El Cor de l'escola de Caterham, de la població de Surrey, 
situada al sud-est d'Anglaterra, està formada per nens i 
nenes d'edats compreses entre 9 i 13 anys que han estat de 
gira en diverses ocasions per poblacions europees. El seu 
repertori es basa en música sacra i secular. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar, el Teatre Principal 
i Goes Travel 

Castell de focs articials 
a càrrec de la Pirotècnia Igual 

•'lOrgamtzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

Cançons de la cançó. D'un temps, d'un país 

Orquestra de Cambra 
de l'Empordà i Joanjo Bosk 
Aquesta és l'única orquestra professional i estable de corda de 
Catalunya que commemora, ara, el seu 20è aniversari, amb un seguit 
d'espectacles musicals realitzats especialment pera l'orquestra. 
Cançons de la cançó. D'un temps, d'un país és un espectacle que 
homenatja les cançons i els músics de la Nova Cançó. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Comissió de Festes 



La Cuina al Mercat O 
a càrrec del cuiner del Restaurant Pòsit 
d'Arenys de Mar, que farà verat en escabetx . 

Un cop acabada la demostració, s'oferirà un tastet del plat acompanyat 
d'una copa de cava Juvé i Camps a totes les persones que presentin un 
tiquet de compra de la plaça del Mercat superior ais 15 euros, gastats 
a partir del dilluns de la mateixa setmana. Tots els productes utilitzats 
per a l'elaboració del plat han estat cedits per les parades del Mercat. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el Mercat Municipal 

Missa de difunts 
Organitzat per la Parròquia de Santa Maria 

-Tarda de Circ. 
Inici de l'espectacle de carrer 
Pista que vinc 
a càrrec de Tot Circ 

En "Rodetes" és un microcotxe de reduïdes dimensions acompanyat 
per un pallasso. Espectacle itinerant, per a totes les edats, de petites 
dimensions per colar-se on els grans no hi caben, divertit, curiós i 
engrescador. 

Organitzat per Comissió de Festes 

Espectacle d'equilibris sobre rodes, sobre rodet, sobre cable... però 
sobretot amb humor i participació. 

Espectacle de Circ 
Caravan 
a càrrec de Tot Circ 

El senyor i la senyora Tot ens convi-
den a la seva caranava i de ben segur 
podrem descobrir la dèria del seu 
fill Tasta per convertir-se en un gran 
artista de circ. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
i la Comissió de Festes 
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L'Orquestra Volcán ens ofereix un concert de tarda amè i divers. Un 
espectacle on hi poden conviure la formulitat de la música clàssica 

Riera Pare Fita amb la frivolitat del músic hall, o la popularitat de la sarsuela amb els 
entre els carrers Montserrat musicals de Broadway. Un espectacle que no deixa indiferent perquè 

està concebut des de l'entusiasme per l'emoció. 
© a les 8 del vespre 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Comissió de Festes 

Concerts de les Nits Joves 

Concert de Festa Major 
amb rorquestra Volcán 

amb Donan, Eina i Soweto 
D O R I A N 
www.myspace.com/dorian_pop 

Formació a cavall entre Barcelona i Madrid, 
Dorian apareix a l'escena musical amb el seu 
disc 10.000 metrópolis el 2004 i el 2006 surt 
El futuro no es de nadie, àlbum que ha consa-
grat la banda dins l'escena musical i que els ha I I ^ ^ B ] l U V à ^ ^ I 

U J l U U « / l i 1 1 " ^ tingut 2 anys de gira a l'espera del seu tercer • ^ à ^ í J I M r ^ i i 
l 3 f A I i l disc, que sortirà aquest mes de setembre. 

© Platja de la Picòrdia combinació de pop fresc i bases electròniques fan del seu directe 
/ un espectacle amb cançons com A cualquier otra parte o Más problemas, 
® que els han portat a ser un grup de referència en el seu àmbit i a actuar 

a festivals amb renom internacional com el FIE de Benicàssim. 

E I N A 
www.myspace.com/einappcc 
Eina és el nom que els membres d'Inadaptats han triat per emprendre 
una nova etapa en la seva carrera. L'Art de la Guerra és el títol del seu 
primer àlbum, basat en l'obra del militar xinès Sun Tzu. 

Grup combatiu i amb un passat important, enceten nova etapa amb el 
seu discurs contundent i incorporant bases electròniques al seu rock 
fan d'aquest nou projecte musical una defensa dels seus ideals amb la 
mateixa fermesa i convicció de sempre. 

SOWETO 
www.myspace.com/soweto6o 
Soweto neix a la vila de Gràcia l'any 1998, quan un grup d'amics 
influenciats per la música jamaicana i els sons tradicionals de la música 
negra pren la iniciativa de trobar temps per reunir-se i reproduir tota la 
música que fins al moment només escoltaven i admiraven. 

Actualment, Soweto està formada per 7 membres i té l'objectiu de re-
vifar l'oblidat i sovint desconegut estil de la música jamaicana dels 60, 
amb una clara influencia del jazz i el rythmdíblues americà. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el Consell de Joves amb la col·laboració 
de l'A.E. Flos i Calcat, el Cau Sant Francesc, Tres-A, JERC i Africània Grup Solidari 
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Ball de Festa Major 
amb rOrquestra Volcán 
El 1991 es produeix l'erupció de l'Orquestra Volcán en el món de 
l'espectacle revolucionant el concepte d'orquestra de ball. L'Orquestra 
Volcán ofereix un repertori meticulosament escollit, que 
per la seva varietat i originalitat conquista el públic 
més exigent. Sens dubte, és l'elecció més encertada 
per a una bona Festa Major. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
i la Comissió de Festes 

Trobada de gegants 
Els nostres gegants i els seus 
convidats d'Arenys de Munt, Caldes 
d'Estrac, Canet de Mar i Girona faran 
una volta pels carrers de la nostra vila. 

Recorregut: 
sortida del davant del 
C.C. Calisay, Riera avall 
rial de Sa Clavella, 
carrer de Bonaire, 
carrer d'Andreu Guri 
i Riera amunt fins al 
Calisay. 

Organitzat per l'Ajuntament 
d'Arenys de Mar, la Comissió de 
Festes i i l'Associació de Geganters 
d'Arenys de Mar 

Concert de Festa Major 
amb rOrquestra 
La Principal de la Bisbal 
Aquesta famosa formació empordanesa fou creada l'any 1888 a la Bisbal 
d'Empordà, recollint la saba i l'experiència de cobles més antigues. 

Ha estat guardonada en tots els certàmens en els quals a pres part. Cal 
destacar els premis obtinguts en els concursos de Barcelona (1892,1909), 
Girona (1906,1912,1916) i Sant Feliu de Guíxols (1932) on va rebre el títol 
de Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya, el qual li fou restituït el 8 
de setembre de 1978 a través d'una Ordre del president Josep Tarradellas. 

De sempre, La Principal de la Bisbal s'ha caracteritzat per donar a 
conèixer la nostra cultura fora del país. Durant els primers cent anys, va 
fer sentir la música catalana en les ciutats més importants de l'Estat i a 
moltes capitals europees. També els anys 1974 i 1975 va viatjar a Caracas 
(Veneçuela) i l'any 1981, al nord d'Àfrica (Tunísia). 

La festa major de Sant Zenon és una de les seves cites habituals. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Comissió de Festes 

® Riera Pare Fita 
entre els carrers Montserrat 
i Arxiprest Rigau 

© a íes 7 de la tarda 
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Íi amb la Cobla La Principal 
de la Bisbal 

Vespre de castells 
amb la Colla Capgrossos de Mataró 
Tot ¡ no ser, el Maresme, comarca tradicionalment castellera el projecte 
de crear una colla castellera a Mataró va agafar força ara fa més de 
dotze anys. Els Capgrossos de Mataró han actuat a gairebé tots els 
barris de la ciutat i a les festes de molts dels pobles del Maresme. Els 
castells també els han portat arreu dels Països Catalans on han pogut 
participar en les places més històriques i de més prestigi del món 
casteller, però també més enllà del Principat. 

A Arenys de Mar, per Sant Zenon, ja han consolidat la nostra plaça, i els 
esperem amb ganes que tirin molts castells. Amb entrega i entusiasme, 
l'afició arenyenca, estarà disposada a col·laborar en les pinyes. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Comissió de Festes 

Audició curta de sardanes 

La Cobla La Principal de la Bisbal, ha optat per una línia molt clara: 
joventut i qualitat. Amb una mitjana d'edat força baixa i amb 
l'experiència que ja tenen tots, volen elevar el seu llistó i contribuir no 
solament a dignificar la sardana i la música per a cobla, sinó també a 
intentar augmentar la qualitat cultural del nostre país. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Comissió de Festes 

Concerts de les Nits Joves 
Barraquesrlfffl 
amb Formula Revolution i DJ s 
F O R M U L A REVOLUTION 
www.myspace.com/revolution8oband  
www.formularevolution.com/ 

Grup musical que es dedica a fer revival dels 80 amb 
tot el mosaic d'estils que van ser presents en aquella 
dècada, des de el heavy més glam al funky i la música 
disco dels 80. Una posada en escena divertida i 
original que ens farà gaudir d'una bona nit de festa major. 

Dfs 
La música electrònica també tindrà el seu pes en les Nits joves i per 
als més noctàmbuls la sessió de DJ's que s'instal·laran a la platja en 
un espai amb carpes per poder tancar la nit i les barrakes fins a l'any 
q̂ue ve. 

^ Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el Consell de Joves amb la col·laboració 
de l'A.E. Flos i Calcat, el Cau Sant Francesc, Tres-A, JERC i Africània Grup Solidari 
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Ball popular de Festa Major 
Orquestra la Principal 
de la Bisbal 
Si el ball i les cançons han passat de generació en generació, si avui 
continuen tenint sentit, és perquè són portadores vives de la festa. 

Són poques les orquestres que estan reconegudes pel gran públic d'una 
manera regular, i la Principal porta més de cent anys presents en totes 
les grans festes del país. 

La Mercè de Barcelona, Les Fires de Sant Narcís a Girona, Santa Tecla 
a Tarragona, Sant Anastasi de Lleida, Les Santes de Mataró, Les Fires 
de la Santa Creu a Figueres, La Festa Major de Vic, Manresa, Perpinyà, 
Olot, Besalú, Cardona... 
Si hi ha la Principal a Arenys, hi ha festa. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Comissió de Festes 

XXXV Concurs O 
infantil i juvenil de pesca 
Concurs de Festa Major 

Organitzat pel Club de Pesca Mar Sport 

Gimcana familiar M 
Després de l'èxit de convocatòria de la primera edició l'any passat de 
la gimcana familiar de Festa Major, aquest any us proposem de nou 
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, amics i amigues o 
tothom que tingui ganes de passar-s'ho bé. 

Hi ha proves obligatòries i un munt de petits controls optatius per 
passar-s'ho de meravella. Només cal llegir les bases i posar-se en marxa! 

(Més informació i butlleta d'inscripció a les pàgines 28129) 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar, la Comissió de Festes i el FLOC ^ ^ p à g . 28 

Fira del col·leccionisme O 
Exposició, intercanvi, compra i venda de productes de col·leccionisme 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
i l'Associació d'Amics del Col·leccionisme d'Arenys 

Campionat llampec 
de billar 
En el decurs del campionat es farà el repartiment de trofeus. 
Organitzat per l'Ateneu Arenyenc 
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Convent dels Pares 
Caputxins 
carrer Sta. Maria, s/n 

Concert coral O 
a càrrec del Cor de Noies de l'Escola de 
Música d'Arenys de Mar i el Cor Nàides, 
cor de noies de Manlleu 
Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar r l'Escola de Música d'Arenys de Mar 

Tres músics us conviden a una experiència festiva única, l-a fórmula és 
ben simple: a partir de la participació del públic -cantant, ballant, rient, 
escoltant i picant de mans- fan néixer tota una gama de colors musicals 
que Inunden l'espai de festa, de vida, d'harmonia. 

Vador Boix, mandolina 
i flauta travessera 

Eugeni Gil, acordió 
Noè RIvas 

Organitzat per per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Comissió de Festes 

Concurs de ball i cant lliure 
II Festa de Talents 
Per segon any consecutiu el jovent que integra el projecte PIDCES, que 
es fa conjuntament entre l'IES Els Tres Turons i la Regidoría d'Infància i 
Joventut, ens portaran la II Festa de Talents. Si l'any passat van omplir la 
Sala Polivalent del C.C. Calisay, aquest any ompliran la platja de la Picòrdia. 

Com l'any passat, el concurs de talents consta de dues disciplines, la mo-
dalitat de ball lliure i la modalitat de cant lliure. El concurs està destinat a 
menors de 18 anys, i els premis seran per als guanyadors de les dues mo-
dalitats, que tindran l'oportunitat d'enregistrar una maqueta musical per la 
modalitat de cant lliure i la filmació d'un videoclip en la modalitat de ball. 

© Platja de la Picòrdia Psi" s "^és informació i inscripcions dirigiu-vos a l'Espai Jove qualsevol 
^^ : : : tarda de dilluns a dissabte. 
© a les 7 de la tarda 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el Consell de Joves 

Entrada anticipada 
al C.C. Calisay 

Antologia de la Sarsuela 
Companyia d'Helena Bayo 
Un magnífic recull dels millors fragments de les sarsueles més popu-
lars: La verbena de la Paloma, La canción del olvido, El huésped del sevi-
llano, La tabernera del puerto, Doña Francisquita, Marina, Pel teu amor, 
Cançó d'amor i de guerra... Venda anticipada d'entrades al C.C. Calisay. 

Rut Nabal, soprano Helena Bayo, 
Gabriel Blanco, tenor piano i direcció 
Cristóbal Viñas, baríton 
Organitzat per la S.C. L'Esperança-Teatre Principal 
i l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
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Titelles/Ombres Xineses 
Mans lliures 
a càrrec de Valeria Guglietti 
Amb el contrast simple de llum I ombra, Valeria Guglietti es val de la 
capacitat gestual de les seves mans per crear un espectacle d'ombres 
xineses on es troben els titelles i la música, transportant-nos a un món 
màgic per gaudir de ple dels seus personatges i històries. 

Organitzat per per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
i la Comissió de Festes ^ 

Fent filigranes per la festa grossa 
en temps de crisi •. 
Evidentment que eis temps de crisi que 
estem vivint no ens deixaran sense la Festa 
Major de Sant Zenon, però sí que ens han 
portat a filar molt prim i fer veritables 
exercicis de contenció pressupostària per 
obtenir els millors resultats que s'ha pogut... 

Des de la Comissió de Festes, ens 
hem obligat a no gastar ni un euro 
més del pressupostat, que s'ha reduït 
considerablement respecte al de les darreres 
edicions. Hem aportat idees, suggeriments 
i grans dosis d'imaginació per seguir oferint 
un programa d'actes que combini la tradició 
i la novetat, i perquè tothom, des del més 
petit al més gran, des dels joves, al públic 
familiar, als de fora que ens acompanyaran 
aquests dies, hi puguin trobar el seu espai, i 
fer-se seva la festa... 

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 Regidoria 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, la Creu Roja...). Una 
menció molt singular també per a tota 

la gent que hi ha ai darrere d'entitats i 
associacions, col·lectius i altres serveis i 
equipaments municipals, que fan possible 
que Sant Zenon, sigui la festa de tothom. 

Som gent engrescada, solidària, 
treballadora, que canalitza aquest 
altruisme de forma totalment 
desinteressada, perquè les festes i les cites 
multitudinàries funcionin com cal. Som gent 
que ara plega cadires, ara es posa rere la 
barra del bar, i ara fa la xocolatada desfeta... 

Som qui 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. 

La Festa Major ja és aquí. Han arribat 
els dies en què Arenys es transforma i la 
manera de viure canvia. Sortim al carrer, 
motivats per aquest ambient tan especial 
de la nostra festa, i mantenim un any més 
aquesta cosa tan arenyenca que ens uneix, i 
deixem empeltar-nos per la il·lusió i l'emoció 
de fer poble, tot i que estiguem en temps de 
crisi... 

Honor i Glòria a sant Zenon! 

Comissió de Festes de la Regidoria de Cultura 
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Una festa major jove i activa! 
Per segon any consecutiu, el Consell de 
Joves, com a representant actiu de les 
diverses entitats juvenils i culturals de la 
vila, ha elaborat un cartell engrescador amb 
diversos estils musicals amb l'objectiu de 
promoure una festa major àmplia i per a tots 
els gustos, potenciant així la diversitat i la 
pluralitat dels col·lectius i persones que a 
títol individual col·laboren activament en la 
planificació i execució de la festa. 

Un treball que des de la Regidoría d'Infància 
i Joventut s'està portant a terme durant tot 
l'any i que obre les portes a totes aquelles 
persones que volen col·laborar amb els 

Informació d'interès 

diversos col·lectius. El resultat d'aquest 
treball i esforç queda plasmat en el cartell 
de Barrakes i en els diversos actes que es 
faran durant la nostra Festa Major. 

Així doncs esperem que gaudiu de la feina « 
que entre tots plegats hem tirat endavant . 
i volem desitjar-vos una molt bona Festa • 
Major 09!!! 0 

Honor i Glòria a sant Zenonü! 

Consell de Joves 

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

I El dia 5 de juliol, durant la 
2a Baixada de Carretons, 
estarà tancat a la circulació 
1 prohibit l'aparcament 
de la plaça de la Sardana 
a la Riera, passant per 
la baixada de Lurdes i el 
carrer de Santa Clara. 

I El dia 8 de juliol el carrer 
Ample (Anselm Clavé) 
estarà tancat a la circulació 
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 restaurants que 
tanquin els para-sols 
de les terrasses i que 
avisin la clientela de 
l'esdeveniment. 

I Els dies 9,10,11 i 12 de 
juliol, la Riera, entre els 
carrers Arxiprest Rigau i 
Montserrat, estarà tancada 
al trànsit i estarà prohibit 
aparcar-hi per la realització 
dels concerts i balls de 
Festa Major. 

I El dia 10 a la tarda, la Riera 
davant del Xifré estarà 
tancada al trànsit i estarà 
prohibit aparcar-hi per la 
realització dels espectacles 
de circ. 

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

I 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. 

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 Zenonü! 
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Altres activitats del mes de juliol 
Cursos d'informàtica 
Eines informàtiques bàsiques i Eines per a l'ocupació 

Biblioteca 

© a les 3 de la tarda 
i 

També el dies 14,15 i 16 de juliol 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar, la Biblioteca P. Fidel Fita, 
el SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya) i la Diputació de Barcelona 

Concert de Banda 
amb la Highgate Wood School Orchestra 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i Goes Travel 

El port d'Arenys 

Exposició d'aquarel·les 
de Salvador Castellà 

P Pati del C.C. Calisay 

© a les 9 del vespre 

(2) Ateneu Arenyenc 

i 

• i 

Organitzat per l'Ateneu Arenyenc 

Obertura de la Biblioplatja 
Fins al 31 d'agost 

Horari: 
de dimarts a dissabte de 10 a 1 del matí 
de dilluns a divendres de 2/4 de 6 a 8 del vespre. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Biblioteca P. Fidel Fita @ Biblioplatja 
platja de la Picòrdia 

© a les 10 del matí 

Dijous sardanes 
a càrrec de la Cobla Marinada 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Secció Sardanista de l'Ateneu Arenyenc 

Fent empresa 

Vespres digitals 
amb Fede Castelló 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar, la Biblioteca P. Fidel Fita i Arenys.Org 

Concert d'orquestra 
amb The Bromley Youth Chamber Orchestra 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

P Plaça de l'Església 

© a 2/4 de 8 de la tarda 

@ Biblioplatja 

platja de la Picòrdia 
© a 2/4 de 8 de la tarda 

P Pati del C.C. Calisay 

© a les 8 del vespre 
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Carrer Bisbe Vilà i Mateu Festa al carrer 
Bisbe Vilà i Mateu 
Organitzat per Comissió de Festes del carrer Bisbe Vilà i Mateu 

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

Organitzat per la Branca de Dones Anna Sáez, la Confraria de Pescadors 
i el Club Pesca Mar Sport 

XIV Milla Urbana 
d'Arenys de Mar 

En aquesta prova popular poden participar-hi atletes federats/ades i no 
federats/ades. 

Les inscripcions es poden realitzar fins a les 8 de la tarda del dimecres 
15 de juliol i el dia de la cursa, però com a mínim amb 30 minuts 
d'antelació a la cursa que correspongui. 

Més informació i butlleta d'inscripció a les pàgines 29 i 30. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 

0 pàg.30 

Mostra professional de Dansa 
Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i l'Estudi de Dansa Sinera 

Cantada d'havaneres 
a càrrec del grup MAR I VENT 

Organitzat pel Club Pesca Mar Sport 
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Torneig de billar interclubs 
Enfrontarà el Calella i l'Ateneu Arenyenc 
Organitzat per l'Ateneu Arenyenc 

Mostra d'Escoles de Dansa 
Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i l'Estudi de Dansa Sinera 

Festival d'Estiu "Arenys de Contes" 

Contes al Museu 
a càrrec d'Alfredo Becker 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
i el Museu d'Arenys 

Taller de Circ 
a càrrec de Circ Menut 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Biblioteca P. Fidel Fita 

Dijous sardanes 
a càrrec de la Cobla Marinada 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Secció Sardanista de l'Ateneu Arenyenc 

Festa al carrer de la Torre 
Diverses activitats durant els dies 24,25 i 26 de juliol. 

Organitzat pels Amics del carrer de la Torre 
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@ Biblioplatja 
platja de la Picordia 

© a 2/4 de 9 del vespre 

Cuina per a infants 
Taller a càrrec de Rosario Montoza 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Biblioteca R Fidel Fita 

Cuina d'estiu 
Demostració a càrrec de Rosario Montoza 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Biblioteca P. Fidel Fita 

O 

Festival d'Estiu "Arenys de Contes" 

Passejada i contes 
a la Golondrina 
a càrrec d'Albert Estengre 

Per participar-hi serà Imprescindible realitzar les inscripcions i adquirir 
el tiquet a la Biblioteca o a la Biblioplatja. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar 
i la Biblioteca P. Fidel Fita 

Cal tiquet per participar-hi 

Festival d'Estiu "Arenys de Contes" 

Contes al Museu 
a càrrec de Jordina Biosca 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i el Museu d'Arenys 

(L 
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Hora del Conte i taller 
a la Biblioplatja 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar ¡ la Biblioteca P. Fidel Fita 

Dijous sardanes 
a càrrec de la Cobla Marinada 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i la Secció Sardanista de l'Ateneu Arenyenc 

Compartint informació 

Vespres digitals 
amb Montse Galopa 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar, la Biblioteca P. Fidel Fita 
i Arenys.Org 

18è Festival de Jazz 

Pegasus 
El concert és un recorregut pels temes més carismàtics de la 
discografia del grup, recuperant el més espectacular i estèticament 
més representatiu. Aquests temes, adaptats al llenguatge actual de 
la banda —enriquit i perfeccionat per l'evolució particular de cada 
component—, i amb l'afegit dels recursos 
que les noves tecnologies aporten, sonant 
absolutament moderns i desbordant energia 
i sensacions. El discurs es pot clarament 
definir com una barreja d'estils i paràmetres, 
entre els quals destaquen la improvització en 
clau jazzística, els arranjaments acurats, la 
melodia, la potenciació de la personalitat de 
cada component, el treball de grup o la més 
espontània de les fusions. 

Organitzat per l'Ajuntament d'Arenys de Mar i OCR 

@ Biblioplatja 
platja de la Picòrdia 

© a 2/4 de 7 de la tarda 

Plaça de l'Església 

© a 2/4 de 8 de la tarda 

@ Biblioplatja 
platja de la Picòrdia 

La Fira d'atraccions 
durant les festes 
Entre els dies 8 i 12 de juliol 

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 
platja de la Picòrdia. 
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2a Baixada de carretons d'Arenys de Mar 
BASES PER ALS PARTICIPANTS 

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

Requisits per als participants 
• l.a baixada de carretons no és 
una cursa ni cap competició sinó 
una manera de divertir-se i fer 
espectacle. 
• Podrà participar tothom, indivi-
dualment 0 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 legal. 

• Les persones participants 
hauran de presentar-se 15 minuts 
abans de l'iniciï de la baixada als 
organitzadors i col·laboradors. 

• 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 posaren perill la seguretat 
del altres participants i la del 
públic. 
• Els responsables de la baixada 
de carretons es reserven el 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 
necessitat de la cursa 

Requisits per els carretons 
• 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. 
• Mínim 3 rodes. 
• Obligatori portar frens i direcció 
i opcionalment un clàxon o 
botzina. 
• Suport per ser remolcat tant pel 
davant com pel darrera 
• L'estructura del carretó ha 
d'ésser adequada de manera 
que no sobresurtin els elements 
perillosos (barres de ferro, fustes, 
canyes, objectes punxants i que 
tallin, etc.,...) que puguin perjudi-
car als espectadors i/o als propis 
participants. 

• El carretó serà revisat per l'orga-
nització i col·laboradors abans de 
sortir i si es considera serà retirat 
de la participació. 

II Gimcana de Festa Major 
BASES PER ALS PARTICIPANTS 

Els equips 
• Els equips han d'estar formats 

per un mínim de 4 persones 
i un màxim de 6 sense límit 
d'edat. Fins als 13 anys cal anar 
acompanyat d'una persona 
adulta, 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 al començament 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 3 de 
juliol. Hi ha dues maneres de fer 
la inscripció: 

• Emplenant el formulari que 
trobareu en aquest programa 
i dipositar-lo a la bústia que 
trobareu al C.C. Calisay. 

• Emplenant i enviant el formu-
lari que trobareu en el web 
(www.a renysdema r.cat) 

Funcionament 
• La Gimcana se celebrarà el 

diumenge 12 de juliol de 2009, 
entre les 10 del matí i la 1 del 
migdia. 

• Tots els equips hauran de 
passar pel C.C. Calisay abans 
de les 11 del matí per recollir les 
seves instruccions. 

I Si un equip no es presenta 
abans d'aquesta hora, 
l'organització entendrà que no 
participa en la gimcana. 

I S'hauran de fer 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. 

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

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

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

L'organització i col·laboradors 
no es fan responsables de les 
conseqüències que pugin succeir 
en ei transcurs de la baixada de 
carretons dels participants que no 
compleixin aquesta normativa. 
Si per algun motiu aliè s'ha de 
suspendre la baixada o modificar 
alguns dels requisits, l'organització 
i col·laboradors tindran el dret de 
decidir segons les circumstàncies. 
El fet d'inscriure's a la baixada 
suposa l'acceptació I coneixements 
d'aquestes bases. 

• 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 con-
trols i els enigmes us donaran 
diferents punts, que sumats 
donaran la classificació final. 

• En cas que hi hagi empat de 
punts, es decidirà l'equip 
guanyador segons: 
a) L'equip que més controls i 

enigmes hagi resolt. 

b) L'equip que més puntuació 
hagi tret en les 5 proves. 

c) L'originalitat de la indumen-
tària que porti el grup. 

d) L'equip que s'havia inscrit 
abans en la gimcana. 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ 

diumenge, 12 de juliol, 
a les 10 del matí ^ • 
^at ide lC .C.OBl isat-

W 

XIV Ml LLA 
M R B A N A 
D^ARENYS DE MAR 
dissabte, 18 de juliol, a les 7 de la tarda, a la Riera 

B U T L L E T A D ' I N S C R I P C I Ó 

Aienys es vesteix de Festa Major 
3 euros de descompte 

entregant aquest tiquet 
al C.C. Calisay 

quan compris la 

Samarreta 
de la Festa Major 

(TIRADA LIMITADA) 

HONOf^ 
¡6Lòp^ 

TIQUET DE DESCOMPTE DE 3 EUROS 



I B U T L L E T A D ' I N S C R I P C I Ó J 

Diposita aquesta butlleta a les bústies de l'Espai Jove 
del Calisay o a la recepció de l'edifici. 

Nom Cognoms: 

Data de naixement: 

Participació individual 

Tel. Contacte: 

Participació en grup 

Adjuntar autorització en el cas dels menors de 18 anys. 

n Gimcana de Festa Major 
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ 

Nom del grup Adreça de contacte 

Nom i cognoms del portaveu del grup 

Telèfon de contacte 

DNI del portaveu del grup Correu electrònic de contacte 

Noms i cognoms dels altres membres del grup Mòbil per contactar 
diuant la gimcana 

Les persones participants accepten en el momehyi'enliegrar el formxüari d t ^ i n s c r i p d ó totes les r d e n u de funciona-
ment de la Gimcana, així com qualsevol modiñcaeió que en pugui fer la C o m f l ^ de Festes, organitBfkBa de l'activitat. 

XIV Ml LLA 
URBANA 
D^ARENYS DE MAR 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ 

N O M I C O G N O M S 

DATA DE NAIXEMENT 

CLUe i/o ENTITAT 

TELÈFON DE CONTACTE 

AUTORITZACIÓ PATERNA/MATERNA 
(SI ÉS MENOR DE 1 8 ANYS ) 

Arenys es vesteix de Festa Major 
Guanyem el carrer, fem-nos veure, gaudim de la festa, 

i celebrem plegats l'honor i glòria al nostre patró. 
3 euros de descompte 

entregant aquest tiquet 
al CC. Calisay 

quan compris la 

•Samarreta 
lela Festa Majoi 

(TIRADA LIMITADA) 

HO/>JOi^| 
i G l o m I 
G S A N T Z E N O N T 

XIV Milla 
urbana 
d'Arenys de Mar 

En aquesta prova popular poden 
participar-hi atletes federats/ades i 
no federats/ades. Les categories en 
què s'han d'inscriure segons any de 
naixement són les següents: 

• Benjamí femení i masculí: del 2000 
i 2001. 

• Aleví femení i masculí: del 1998 i 1999. 
• Infantil femení i masculí: del 1996 i 1997. 
• Cadet masculí i femení: del 1994 i 1995. 
• Juvenil masculí i femení: del 1992 i 1993. 
• Júnior masculí i femení: del 1990 i 1991. 
• Promeses masculí i femení: del 1987, 

1988 i 1989. 
• Sèniors masculí i femení: del 1975 al 

1986. 
• Veterans A masculí: del 1965 al 1974. 
• Veterans B masculí: abans del 1965. 
• Veteranes femení: abans del 1975. 

Les inscripcions seran gratuïtes. Es 
realitzaran per escrit a les oficines 
de la Regidoría d'Esports, per fax 
(93 795 73 46) o bé per correu 
electrònic esports@arenysdemar.cat. 
En el cas d'una inscripció amb dades 
no completes o incorrectes, aquesta 
s'anul·larà i l'atleta quedarà sense el 
dorsal que dóna dret a participar en 
la cursa. 

Les inscripcions es poden realitzar a 
partir del dia 22 de juny i fins a les 8 
de la tarda del dimecres 15 de juliol. 
També es podran realitzar el dia de la 
cursa, però amb 30 min. d'antelació 
a la cursa que correspongui. 

i 
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18è 
f ^ À FESTIVAL DE 

m J A Z Z f m 

. Hfc 

d'ArenyS de Mar 

Divuit anys fent jazz català 
L'any 1992 la Regidoría de Cultura 
de l'Ajuntament d'Arenys de 
Mar, després de diversos anys 
programant actuacions puntuals 
de jazz en dates assenyalades, 
es planteja la possibilitat 
d'organitzar el 1r Festival de Jazz. 

Aquest festival s'ha consolidat en 
l'actualitat com una de les cites 
musicals més prestigioses de la 
comarca i un referent entre els 
professionals d'aquest gènere 
gràcies a la seva aposta decidida 
per les formacions i els solistes 
del país. 

En aquests divuit anys d'existència 
han passat pels escenaris del 
Festival personalitats del món del 
jazz català com: Carles Benavent, 
jorge Pardo, Carme Canela, 
Laura Simó, Txell Sust, Josep M. 

Farràs, August Tharrats, Oriol 
Bordas, Ignasi Terraza, Lucki Guri, 
Lluís Coloma, Llibert Fortuny, 
Kathy Autrey... i formacions com 
La Vella Dixieland, Barcelona 
Jazz Orquestra, After Hours, 

Barcelona Hot Àngels, La Jubilee 
Jazz Orquestra, The Back and 
White Gospel Singers, Estamos 
Reunidas, London Community 
Gospel Choir, La Portena Jazz 
Band... 

Dimecres 8 de juliol Manel Àlvarez Trio 
A les 23:30h davant dea Xifré 

Divendres 31 de juliol P e c a S U E 
A les 23h al Pati. del C.C.Calisay ^ 

Divendres 7 d'agost Alex Ventura Latin Band 
A les 23h al Pati del C.C.Calisay 

Divendres 14 d'agost Z Í O I I G O S p e l S p i r i t 
A les 23h al Pati del C.C.Calisay ^ 

Divendres 21 d'agost Txell SuSt + 
A les SU al pati del C.C.Calisay A U g l i S t T l i a T r a t S T t l O 

Divendres 28 d'agost FÏIÍTN'HO .TS-T!? 
A les 23h al pati del C.C.Calisay U I I l J J t . J U r l A A 

Arenys es vesteix de Festa Major 

Vine a compiai la teva 
samarreta al C.C. Calisay 
i beneficiat de 3 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 2009, 
amb un lema "Honor i Glòria a 
sant Zenon" que ens és tan propi 
com una part de la tornada del 
nostre himne, que ens reafirma 
com a comunitat i que aporta tanta 
identitat a la nostra festa grossa. 

I pensant que és una novetat de 
la festa major, i que no sabíem 
massa com ens en sortíriem, 
n'hem fet una tirada limitada de 
totes les talles (de la mida petita 
d'infant fins a la XXL d'adult), amb 
dos colors ben estiuencs com el 
vermell o el carbassa, convençuts 

que serà tot un èxit, i qui sap si 
crearà tendència. 

Ja teníem la copa commemorativa, 
el programa, i ara la samarreta 
per vestir-se de festa!!! Es posa 
a la venda el proper 1 de juliol 
al C.C. Calisay, al preu únic de 
8 euros, tot i que si veniu amb el 
tiquet de descompte adjunt al 
programa, la trobareu per 5 euros. 
Ja veieu que no és qüestió de fer 
calaix, sino de fer una mica més 
de festa. 

Guanyem el carrer, fem-nos 
veure, gaudim de la festa, i 
celebrem plegats l'honor i glòria 
al nostre patró. 
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Troba la Festa 

0 Plaça de l'Ajuntament 

Q Centre Cultural Calisay 

Q Plaça de l'Església 

O Església de Santa Maria 

Q Teatre Principal 

O Biblioteca P. Fidel Fita 

Q Ateneu Arenyenc 

Q Baixada de Lurdes 

O Platja de la Picòrdia 

® Riera Bisbe Pol 
( ¡ ) Riera Pare Fita 

(davant del Xifré) 

0 Placeta del Xifré 

( D Plaça del Mercat Municipal 

Plaça de la Mare Paula Montalt 

0 Riera Pare Fita 
(entre els carrers Montserrat 
i Arxiprest Rigau) 

© Parc Asil Torrent 

Q Club de Pesca Mar Sport 

© Convent dels Pares Caputxins 

© Carrer d'Avall 

® Biblioplatja 

® Carrer Bisbe Vilà i Mateu 

@ Zona portuària (llotja) 

@ Museu Marès de la Punta 

® Carrer de la Torre 

© Fira d'atraccions 
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