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Benvolguts convilatans,

Un any més i una nova festa major. Arenys de Mar enceta el seu estiu, sempre viu, 

amb els focs de Sant Joan i, no cal dir, amb el seu sant patró, Sant Zenon, sempre 

disposat –com diu el seu himne– a confondre els nostres enemics i a fer-nos la 

vida més tranquil·la. Amb el tradicional brindis a la plaça de la Vila, donarem el tret de 

sortida a una llarga setmana de celebracions –balls, concerts, teatre, gimcanes...– pre-

parades des de fa temps perquè tots els arenyencs, de totes les edats, de tots els colors, 

puguem festejar per carrers i places, de dia i de nit, el goig i la fortuna de ser d’on som.

Ja són moltes les festes majors que portem a les espatlles. Res millor que fer una ullada 

als més de 100 programes de Festa Major, digitalitzats i disponibles a la xarxa des de 

començaments d’any, per conèixer com hem celebrat a través dels anys, les festes en 

honor del nostre sant. Quedarem ben sorpresos, amb un somriure a la cara, de com ha 

anat canviat la societat en què vivim.

Qui d’aquí a uns anys fullegi, en paper o per Internet, aquest programa, sabrà que 

l’Arenys del 2014 ha viscut immers en la commemoració dels 300 anys de la fi de la 

Guerra de Successió, reivindicant amb tot un seguit d’actes el retorn de les llibertats 

perdudes. No us perdeu l’exposició del Museu –Arenys de Mar, 1714. Un poble en peu 

de guerra– ni les altres activitats programades per a la resta d’aquest any que ha de 

ser tan transcendental per a la nostra història. 

No oblidem tampoc que enguany l’Escola de Música Carles G. Vidiella compleix 30 anys; tres 

dècades dedicades a la formació musical dels arenyencs, petits i grans. Són mals moments 

per a l’ensenyament musical al nostre país, però l’Ajuntament dóna suport, i n’hi seguirà 

donant, a aquest equipament i el seu funcionament, una aposta clara i segura per la cultura 

i la formació de la nostra gent, punts bàsics per a l’assoliment d’aquella societat millor que 

tots desitgem.

Que tingueu molt bona Festa Major! Honor i Glòria a Sant Zenon!

Estanis Fors Garcia

Alcalde d’Arenys de Mar

Podeu consultar els programes digitalitzats de Sant Zenon escanejant aquest codi 

QR o a la següent adreça web: http://www.arenysdemar.cat/santzenon

Salutació de l’Alcalde
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Fa 300 anys, mentre Barcelona patia un 
setge ferotge, diversos pobles catalans 
es van veure implicats d’una manera o 
una altra en la guerra. Arenys de Mar, 
a pocs quilòmetres de la guarnició bor-
bònica de Mataró, havia de tenir un pa-
per destacat en la lluita a la rereguar-
da. El gener de 1714, el coronel Amill 
rebia l’ordre de continuar els atacs al 
territori i passar a la Marina de Llevant. El 30 de gener d’aquell any, el Regiment de 
Fusellers d’Ermengol Amill va desembarcar entre Arenys i Canet; el llibre de defun-
cions de l’Arxiu Parroquial recorda la mort d’un dels membres de la companyia d’Amill 
a l’antic Hospital, avui seu del Museu. 
Amb l’arribada d’Amill s’inicien els 
combats per foragitar les tropes bor-
bòniques. Voluntaris d’Arenys de Mar, 
juntament amb els d’altres pobles 
com Caldetes o Canet, van lluitar en 
diverses ocasions al costat d’Amill i en 
conseqüència el poble va patir tres sa-
quejos. Acabada la guerra, Arenys de 
Mar va refer la seva activitat, malgrat 
les dificultats, i es va convertir en una 
de les poblacions més pròsperes de la 
Costa de Llevant.

Aquest 2014, 300 anys després 
d’aquests fets, Arenys de Mar vol re-
cordar el valor i el coratge dels seus 

avantpassats i com es van enfron-
tar a tantes dificultats. L’Ajunta-
ment d’Arenys de Mar i diverses 
entitats locals han organitzat 
actes culturals, lúdics i de difu-
sió per commemorar aquest Tri-
centenari. El mes de gener es va 
inaugurar al Museu Marès de la 
Punta l’exposició Arenys de Mar, 
1714. Un poble en peu de guerra, 
comissariada per la historiadora 
arenyenca Montserrat Rodríguez 

UN POBLE EN PEU DE GUERRA



5

Fita, que podeu visitar al 
llarg d’aquest any, i s’han 
programat cursos, con-
ferències i visites en col·la-
boració amb la Biblioteca 
Pare Fidel Fita. Un dels ac-
tes més concorreguts va ser 
l’escenificació del primer 
desembarcament del coro-
nel Ermengol Amill, que es 
va fer amb la col·laboració 
de Miquelets de Catalunya 
i diverses entitats locals.

A més d’aquests actes, més 
visibles, s’han realitzat i es 
realitzen treballs d’investi-

gació que ens permeten aprofundir en els fets que es van produir fa 300 anys i la so-
cietat d’aquell període. Per 
encàrrec de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar, David 
Castañeda ha inventariat 
tots els escuts de panys que 
representen l’àliga bicèfa-
la, símbol dels austriacistes 
i la flor de lis, símbol dels 
borbònics, i que es conser-
ven a les cases de la nostra 
vila. Des del Museu d’Aren-
ys de Mar, i amb el suport 
de la Universitat de Bar-
celona, s’investiguen les 
restes trobades l’any 2001 

als terrenys de Can Mils i 
que podrien explicar un 
dels escenaris bèl·lics a 
la nostra vila. Aquestes 
activitats també tenen la 
voluntat d’estendre’s a al-
tres poblacions. Arenys de 
Mar participa en els actes 
de commemoració del Tri-
centenari al Maresme i el 
Museu d’Arenys de Mar, 
juntament amb altres mu-
seus de la Xarxa de Museu 



6

Locals de la Diputació de Barcelona, col·labora en el projecte Què ens queda del 
1714?

Tot plegat, un programa extens d’activitats, estudis, debats, en un any en què volem 
aprofundir i conèixer millor la nostra història com a país i com a poble.

Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Dipòsit Legal:B-15966-2013
Disseny i impressió:Edicions Mic
Fotografia portada: Ajuntament d’Arenys 
de Mar

Les activitats d’aquest programa poden 
patir variacions d’última hora. Per a més 
informació i dades actualitzades, consulteu 
l’agenda del web municipal a 
www.arenysdemar.cat
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Dimarts 1 de juliol

Durant tot l’any, Museu Marès de la Punta
“Arenys de Mar, 1714. Un poble en peu de guerra”
Exposició de commemoració del Tricentenari a Arenys de Mar.
Entre 1702 i 1714 tot Catalunya es va veure afectada per la 
Guerra de Successió de la Corona espanyola. L’exposició vol 
explicar com van afectar aquests fets als habitants d’Arenys 
de Mar i de l’entorn, i les conseqüències que es van produir 
a partir d’aquest conflicte.
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i Museu d’Arenys de Mar

12 del migdia, davant del C.C. Calisay
Diada del Soci
Missa i dinar
Preu: 20€ socis, 25€ no socis
Organitzat per Vocalia de Jubilats

Dijous 3 de juliol

7 de la tarda, Esplai de la Gent Gran
Visita nocturna a Girona
Preu: 42 euros
Organitzat per Esplai de la Gent Gran

Divendres 4 de juliol 

Fins al 13 de juliol, Platja de la Picòrdia
Fira d’atraccions de Festa Major
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

6 de la tarda, Esplai de la Gent Gran
Partides al Quinto
Organitzat per Esplai de la Gent Gran

7 de la tarda, Teatre Principal
Presentació dels llibres de Ventura Pons: 54 dies i 
escaig i Els meus (i els altres) 
Amb la presència de l’autor
Acte emmarcat en la jornada de celebració de l’Orgull Gai
Organitzat per Regidoria de Cultura

8 del vespre, Sala de les Bótes del C.C.Calisay
“10 Anys de L’Agenda”
Exposició que recull una pinzellada de la dècada de 
portades, acudits i fotografies d’aquesta publicació.
Durada: Fins al 20 de juliol
Organitzat per L’AIA - L’Agenda
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8 del vespre, Sala d’exposicions del C.C. Calisay
“Factasmagòric. Arenys. Grafies i altres històries”
Inauguració de l’exposició de Bernardo Facta
Durada: Fins al 27 de juliol
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

A 1/4 de 9 del vespre, Teatre Principal 
Projecció de la pel·lícula: “Ignasi M.”, de Ventura Pons
Amb la presència del director
Acte emmarcat en la jornada de celebració de l’Orgull Gai
Organitzat per Regidoria de Cultura

Dissabte 5 de juliol 
A les 5 de la tarda, al carrer d’Avall
Festa del carrer d’Avall
Guarniment del carrer
A les 10 de la nit, sopar i ball
Diumenge 6 de juliol: A les 7 de la tarda, 
havaneres
Organitzat per Comissió de festes del carrer d’Avall

10 de la nit, Església de Santa Maria
Concert de Sant Zenon: “Utrecht Jubilate 
Deo – 1714” de G.F. Händel
A càrrec del Cor l’Aixa i l’Orquestra Barroca 
Catalana
Preu: 10 euros
Organitzat per Cor l’Aixa

Diumenge 6 de juliol
10 del matí, Riera, davant l’Ajuntament
Fira d’artesania
Venda de productes artesanals, fets a mà. Inclou fusta, 
ferro, vidre, puntes de coixí, manualitats, joguines, joies, 
essències, sabons, espelmes, etc.
Organitzat per Associació Col·leccionisme Nou i Vell (Crisàlide)

10 del matí, Club de Pesca Mar-Sport
40è Concurs infantil i juvenil de pesca
Concurs de Sant Zenon
S’establiran dues categories:
- CATEGORIA A : fins a 12 anys
- CATEGORIA B : de 13 a 16 anys
Sorteig de llocs 1 hora abans al Club.
Inscripcions al 93 792 23 63 / 93 795 72 95
Preu: gratuït
Organitzat per Club de Pesca Mar-Sport

7 de la tarda, Plaça de l’Església
Ballada de country
Demostració de l’activitat de country de l’Esplai de la Gent Gran.
Organitzat per L’Esplai de la Gent Gran
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PROGRAMA D’ACTES SANT ZENON 2014
Dilluns 7 de juliol 

6 de la tarda, Plaça de l’Església
Enramada de la plaça
Guarnim la plaça en honor a Sant Zenon!
Organitzat per Cau Sant Francesc, Cau Flos i Calcat, Tres- A, 
Patronat de Sant Roc, Associació del Pubillatge i Regidoria de 
Joventut

Dimarts 8 de juliol

5 de la tarda, Riera, davant del C.C. Calisay
Campanya de donació de sang especial de Sant Zenon
Amb ball country per a tothom!
Vine a ballar country i a donar sang al davant del Calisay. T’ho passaràs bé i, alhora, 
ajudaràs a salvar vides
Durada fins les 9 del vespre
Organitzat per Banc de Sang i Teixits

3/4 de 8 de la tarda, Plaça de l’Ajuntament
Sorteig de la litografia de l’obra “Salvador Espriu-Bronze”
Fins al mateix moment del brindis es vendran números per 
aconseguir la litografia del bust de Salvador Espriu de Manel 
Cusachs. Sorteig amb la finalitat d’aconseguir fons perquè el 
bust pugui quedar-se a Arenys de Mar
Organitzat per Associació Amics de la Puntaire

8 del vespre, Plaça de l’Ajuntament
Concert de banda
A càrrec de l’Escola Municipal Carles G. Vidiella
Organitzat per Escola Municipal Carles G. Vidiella i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

2/4 de 9 del vespre, Plaça de l’Ajuntament
Pregó de Festa Major i brindis popular
A càrrec de Roger Pou i la secció de Teatre dels Seràfics
Preu de la copa: 3€
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 9 del vespre, Plaça de l’Església
Botifarrada de Festa Major
Com cada any l’AEiG Flos i Calcat organitza la Botifarrada 
de Festa Major
Preu: 4€ (inclou botifarra, pa, vi o aigua)
Organitzat per Agrupament Escolta Flos i Calcat amb la 
col·laboració de les entitats de Barraques
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9 del vespre, de la Plaça de l’Ajuntament fins a la Plaça de l’Església
Espectacle de carrer
A càrrec de Les Enfants
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

10 de la nit, Església de Santa Maria
Completes en honor del nostre Sant patró
Organitzat per Parròquia de Santa Maria

3/4 d’11 de la nit, a la Riera
Encesa de la traca de colors
A càrrec de la Pirotècnia Zaragozana
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

11 de la nit, Plaça de l’Església
Concert a la Plaça: Barraques 2014
Amb Miquel del Roig i Pirats Sound System
Organitzat per Agrupament Escolta Flos i Calcat, Tres- 
A, Patronat de Sant Roc, Associació Pubillatge, Cau 
Sant Francesc i Regidoria de Joventut

Dimecres 9 de juliol 

9 del matí, entre la Plaça de l’Església i el C.C. Calisay
Matí de Festa Major
Despertada de Festa Major amb jocs populars i aperitiu musical
Organitzat per Federació d’Entitats per a la Cultura Popular i Tradicional d’Arenys de Mar i 
Ajuntament d’Arenys de Mar

5 de la tarda, Plaça de l’Església
Lliurament de xumets als gegants
Dóna-li el xumet al teu gegant favorit!
Durant una hora els més menuts podran lliurar el seu xumet per 
deixar-lo definitivament enrere!
Organitzat per Associació de Geganters

6 de la tarda, Plaça de l’Església
Cercavila de gegants i nans
Els gegants sortiran de la Plaça de l’Església en direcció Pas 
sota Estudi, Rial Sa Clavella, Riera i la Plaça de l’Ajuntament, 
on es recolliran les autoritats i, junts, pujaran la Riera fins la 
Plaça de l’Església
Organitzat per Associació de Geganters i Ajuntament d’Arenys de Mar

7 de la tarda, al carrer Josep Anselm Clavé (Ample)
Audició de sardanes
A càrrec de la Cobla-Orquestra Montgrins
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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8 del vespre, Pati del C.C.Calisay
Espectacle infantil: L’Ot, Lou i el noi de la mandolina
A càrrec de la Cia. El dit al nas
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

8 del vespre, Església de Santa Maria
Ofici Solemne en honor del nostre patró Sant Zenon
Organitzat per Parròquia de Santa Maria

3/4 de 9 del vespre, Riera, davant de l’edifici Xifré
Concert de Festa Major
A càrrec de la Cobla-Orquestra Montgrins
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

11 de la nit, Platja de la Picòrdia
Focs artificials
A càrrec de la Pirotècnia Zaragozana
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 12 de la nit, Riera, davant de l’edifici Xifré
Ball de Festa Major
A càrrec de la Cobla-Orquestra Montgrins
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 12 de la nit, Plaça de l’Església
Concert de versions
A càrrec de The Soultans
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Dijous 10 de juliol 

8 del vespre, Pati del C.C.Calisay
Espectacle de màgia
A càrrec de l’Enric Magoo
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

8 del vespre, Església de Santa Maria
Missa de difunts
En record dels arenyencs traspassats el darrer any
Organitzat per Parròquia de Santa Maria

10 de la nit, Platja de la Picòrdia
Barraques 2014- Concurs de Talents
Amb l’actuació de Quimera i Estrip
Organitzat per Patronat de Sant Roc, Associació Pubillatge, Cau Sant Francesc, Agrupament 
Escolta Flos i Calcat, Tres- A i Regidoria de Joventut
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10 de la nit, a la Riera, davant de l’edifici Xifré
Musical: “Chocolat!”
a càrrec de Divinas
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Divendres 11 de juliol 

6 de la tarda, Baixada del parc de Lurdes
IV Baixada de Carretons
Torna aquesta divertida prova per a andròmines de tot 
tipus!
Inscripcions i més informació a l’Espai Jove
Organitzat per Associació de Pubilles i Hereus d’Arenys de 
Mar

6 de la tarda, Parc Asil Torrent
Taller de festa pel ball infantil
A càrrec del Floc
Prepara la teva corbata i posa’t guapo per al ball infantil
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 8 de la tarda, Ateneu Arenyenc
Conferència: “Catalunya, el país ocult d’Europa. 
La percepció que es té de Catalunya a la resta 
d’Europa”
A càrrec de l’escriptor Matthew Tree
Organitzat per Ateneu Arenyenc i ANC-Territorial Arenys de 
Mar

8 del vespre, Plaça de l’Església
Ball infantil
A càrrec de Pep López
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

9 del vespre, Pati del C.C.Calisay
Concerts de l’Estudi 3
A càrrec de Carlos Sadness, Joana Serrat i 
Els Ray Dibaum
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i 
Ràdio Arenys

2/4 de 12 de la nit, Platja de la Picòrdia
Barraques 2014
Amb l’actuació de Roleman Smile, Pullup Orchestra, Space 
Invaders i Dj
Organitzat per Tres- A, Patronat de Sant Roc, Associació Pubillatge, Cau Sant Francesc, 
Agrupament Escolta Flos i Calcat i Regidoria de Joventut
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Dissabte 12 de juliol 

6 de la tarda, Riera, davant del C.C. Calisay
Trobada de gegants
Començarem al Calisay per pujar per la Riera, Santa Clara, 
Doedes, Arxipreste Rigau, Horta Matanzas, Pompeu Fabra, Sant 
Gabriel i Professor Castelló per acabar al Calisay.
Organitzat per Associació de Geganters i Ajuntament d’Arenys de Mar

6 de la tarda, Pati del C.C.Calisay 
5è Correbars d’Arenys de Mar
Cercavila acompanyats de la “Zebrass Marching Band”
Preu: 13€ (talonari de 10 cerveses)
Més informació al facebook: Correbars d’Arenys de Mar
Organitzat per TRES-A i Arenys Esport

7 de la tarda, Riera, davant de l’edifici Xifré
Concert de Festa Major
A càrrec de la Cobla Selvatana
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

8 del vespre, Plaça de l’Església
Espectacle de titelles: “Rita, la Rínxols i els tres ossos”
A càrrec de Binixiflat Teatre
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

9 del vespre, Pati del C.C.Calisay
Audició de sardanes
A càrrec de la Cobla Selvatana
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

10 de la nit, Casal de Joventut Seràfica 
Teatre: “Mòdul 3. Rusiñol”, de Roger Pou
En el marc de l’any Rusiñol, la Generalitat vol fer arribar la cultura a les presons. 
L’experiment es porta a terme en el mòdul 3 d’una presó de 
dones. Un grup de recluses, cadascuna amb el seu passat, 
coincideixen amb un filòleg per fer un taller de teatre. Els 
assajos comencen tot i la desconfiança del director de la presó, 
que veurà com la disciplina del centre se’n ressent, i molt...
Preu: Socis, 7€. No socis, 10€
Organitzat per Grup Artístic Carles Xena dels Seràfics

2/4 de 12 de la nit, Riera, davant de l’edifici Xifré
Ball de Festa Major
A càrrec de l’Orquestra Selvatana
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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12 de la nit, Platja de la Picòrdia
Barraques 2014
Amb l’actuació de Motherfucker, KOP I Ebri Knight
Organitzat per Associació Pubillatge, Cau Sant Francesc, 
Agrupament Escolta Flos i Calcat, Tres- A, Patronat de 
Sant Roc i Regidoria de Joventut

Diumenge 13 de juliol 

10 del matí, Riera, del Xifré cap amunt
Fira de Brocanters
Venda de productes usats per a decoració, gaudiment personal o col·leccionisme, on 
s’hi podrà trobar tot tipus de curiositats i tresors.
Organitzat per Associació Col·leccionisme Nou i Vell (Crisàlide)

10 del matí, Pati del C.C.Calisay i diversos indrets de la vila
7a Gimcana familiar
Gaudeix d’un matí molt agradable participant i fent proves de 
les de tota la vida
Més informació i butlleta d’inscripció a la pàgina 23
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i Floc Centre d’Esplai

1 del migdia, davant del CC. Calisay
Festa de l’escuma
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

7 de la tarda, Teatre del Col·legi La Presentació
Musical “Sonrisas y lágrimas”
A càrrec dels alumnes de 6è de primària del centre
Preu: 3 €
Organizat i dirigit per mares i pares de 6è de La Presentació

7 de la tarda, Casal de Joventut Seràfica
Teatre: “Mòdul 3. Rusiñol”
Segon passi d’aquesta divertida obra.
Preu: Socis, 7€. No socis, 10€
Organitzat per Grup Artístic Carles Xena dels Seràfics

8 del vespre, Pati del C.C.Calisay
Tarda de castells
Amb els Capgrossos de Mataró
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

9 del vespre, Riera, del Calisay a la platja de la Picòrdia
Batucada final de festa
A càrrec de la Batuaixa de l’Escola Municipal Carles G. Vidiella
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i Escola Municipal Carles G. Vidiella

10 de la nit, platja de la Picòrdia
Pirotècnia final de Festa Major
A càrrec del Grup Crema de la Bóta
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i Grup Crema de la Bóta
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Dimarts 15 de juliol 

10 de la nit, Platja de la Picòrdia
Cine Pícnic a la platja
Projecció del film Els Croods
Un any més, la Plataforma per la Llengua us convida a un nou cicle del
“Cine Pícnic” a la Platja de la Picòrdia per gaudir d’una pel·lícula 
mentre sopeu i us relaxeu aprofitant la brisa que ens porta el mar.
Organitzat per Plataforma per la Llengua

Dimecres 16 de juliol 

10 del matí, Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Obertura de la Biblioplatja
Horari:
De dilluns a divendres:
 - matins de 10 a 13,30h
 - tardes de 17,30 a 20h
Fins al divendres 29 d’agost
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

Dijous 17 de juliol

2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Hora del conte i taller per a infants
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

2/4 de 8 de la tarda, Plaça de l’Església
Dijous sardanes
A càrrec de la Cobla Premià
Un estiu més, organitzem el cicle “Dijous Sardanes”, que durant el mes de juliol i 
agost us convida a ballar aquesta dansa catalana.
Organitzat per Ateneu Arenyenc i Regidoria de Cultura

Divendres 18 de juliol

6 de la tarda, El Casalet (Riera del Bisbe Pol, 71-73)
Inscripcions de Macipets!
Per participar a les Festes de Sant Roc 2014
Per formalitzar la inscripció, consulteu els requisits al web de 
l’entitat: www.macips.cat
També es faran els dies 19 i 20 de juliol, de 6 a 8 del vespre
Preu: 5 euros
Organitzat per Patronat de Sant Roc
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Dissabte 19 de juliol 

Al carrer Bisbe Vilà i Mateu
Festa del carrer Bisbe Vilà Mateu
Organitzat per Comissió de festes C. Bisbe Vilà i Mateu

7 del matí, Esplai de la Gent Gran
Viatge a Irlanda
Viatge de set dies organitzat pels estudiants d’anglès.
Organitzat per Esplai de la Gent Gran

9 del matí, davant la plaça Mare Paula
Visita de la deixalleria mòbil
Podeu portar els vostres residus de 9 del matí a 2 del 
migdia
Materials que s’hi recull:
Pneumàtics, fluorescents i làmpades de vapor de mercuri, 
bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, radiografies, 
tòners, olis minerals i usats, olis vegetals i usats, ferralla i 
metall, tèxtils, mobles petits, electrodomèstics, ferralla i electrònica 
Organitzat per Àrea de Medi Ambient

9 del matí, Fondo de les Creus
Torneig 24 Hores de bàsquet
Els equips poden ser masculins, femenins o mixtes, però jugaran tots 
en una mateixa categoria. L’edat mínima per participar en el torneig és 
de 16 anys. Les inscripcions es fan del 19 de maig al 7 de juliol al web 
del Club Arenys Bàsquet (www.arenysbasquet.net) o a l’oficina del club en el 
complex esportiu municipal Fondo de les Creus
Per a més informació, cal posar-se en contacte amb els responsables del Club:
Telèfon: 93 795 97 41
Correu: arenysbasquet@hotmail.com
Organitzat per Arenys Bàsquet i Regidoria d’Esports

6 de la tarda, Port d’Arenys
Festa de la Mare de Déu del Carme
Processó de barques a les 6 de la tarda
Missa a les 7 de la tarda
A continuació, sardinada popular
Organitzat per Branca de Dones Anna Sáez, Confraria de Pescadors Sant Elm, 
Club Nàutic i Club de Pesca Mar-Sport. Col·labora: Ajuntament d’Arenys de 
Mar

7 de la tarda, Sala d’Actes de la Biblioteca
“Charrada” occitana
A càrrec de Patrici Pojada, professor de la Universitat de Perpinyà
Organitzat per Biblioteca, Regidoria de Cultura i Cercle Occità dels dos Arenys



17

9 del vespre, Plaça de les Palmeres
Cursa Sant Zenon
Circuit 5k Maresme - Curses Nocturnes
Més informació i inscripcions a www.gesport.cat/maresme5k/
Preu: Consultar al mateix web
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i GESPORT

2/4 de 10 del vespre, Club de Pesca Mar-Sport
Cantada d’havaneres a càrrec del grup Montjuïc
Amb motiu de la festa de la Mare de Déu del Carme
A càrrec del grup d’havaneres Montjuïc. Amb rom cremat per als assistents
Preu: gratuït
Organitzat per Club de Pesca Mar-Sport

10 de la nit, Plaça de l’Església
22a Mostra de Dansa
Organitzat per Regidoria de Cultura i Estudi de Dansa Sinera

Diumenge 20 de juliol 

9 del matí, Riera, davant del C.C. Calisay
Fira del Col·leccionisme
Punt de trobada de col·leccionistes i particulars
Organitzat per Associació Llebeig

6 de la tarda, Edifici Xifré
Festa d’inflables i jocs gegants
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Dimarts 22 de juliol 

10 de la nit, Platja de la Picòrdia
Cine Pícnic a la platja d’Arenys
Projecció del film Un amic per a Frank
Ambientada en un futur proper, explica la història sobre la memòria i 
la identitat, la família i l’amistat. Frank Weld és un ancià que va tenir 
una peculiar feina com a lladre de joies de la que ja s’ha jubilat. 
Organitzat per Plataforma per la Llengua

Dimecres 23 de juliol 

8 del vespre, Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Arenys de Contes 2014 - XI Festival de Narració Oral
Passejada i contes a la golondrina
Preu: 10€ 
Inscripcions a la Biblioteca i/o a la Biblioplatja (places limitades)
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura
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10 de la nit, Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Arenys de Contes 2014 - XI Festival de Narració Oral
La Mujer esqueleto y otras mujeres del mundo
A càrrec de Carlos Sáez
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

Dijous 24 de juliol 

2/4 de 7 tarda, Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Hora del conte i taller per a infants
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

2/4 de 8 de la tarda, Plaça de l’Església
Dijous sardanes
Amb la Cobla Marinada
Organitzat per Ateneu Arenyenc i Regidoria de Cultura

Divendres 25 de juliol 

Al carrer de la Torre
Festa del carrer de la Torre
Durada fins al diumenge 27 de juliol
Organitzat per Associació Veïnat de la República del Carrer de la Torre

10 de la nit, jardins del Xifré
Concert de The Hat Hausen Elastic Band
23è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
També els dies 1, 8, 15 i 22 d’agost
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar, Penya Apa Anem-hi i OCR

2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré
Big Band Arenys & Josep M. Farràs
23è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
Més informació i compra d’entrades a www.jazzarenys.cat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar, Penya Apa Anem-hi i OCR

Dissabte 26 de juliol 

9 del matí, Plaça de l’Església
Visita de la deixalleria mòbil
Podeu portar els vostres residus de 9 del matí a 2 del migdia
Organitzat per Àrea de Medi Ambient
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10 del matí, platja de la Picòrdia
Torneig 4X4 Vòlei Platja
Torneig popular per fomentar el vòlei platja per a aquelles 
persones que s’estan iniciant en aquest esport o que fa poc 
que el practiquen.
Inscripcions i més informació: www.facebook.com/
voleiplatjaarenys
Preu: 8€
Organitzat per Club Vòlei Platja i Regidoria d’Esports

Diumenge 27 de juliol 

10 del matí, platja de la Picòrdia
Torneig Vòlei Platja Xics
Torneig de vòlei adreçat als més menuts.
Inscripcions a la mateixa platja durant la tecnificació de vòlei platja, els dimarts i dijous 
del mes de juliol, de 16.30 a 18.30 h
Preu: 8€
Organitzat per Club Vòlei Platja i Regidoria d’Esports

10 del matí, a la Riera
Fira de l’Euro
Fira on podreu trobar tot tipus d’objectes al preu d’un euro!
Organitzat per Associació Col·leccionisme Nou i Vell (Crisàlide)

7 de la tarda, pati del Xifré
Contes musicats i música de contes 
A càrrec de Ricard Ferran
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Dilluns 28 de juliol

7 del matí, Esplai de la Gent Gran
Viatge al Pirineu Aragonès i tren d’Artouste
Fins al 30 de juliol
Organitzat per Esplai de la Gent Gran

Dimarts 29 de juliol 

7 de la tarda, Biblioplatja (platja de la 
Picòrdia)
Demostració de cuina d’estiu
A càrrec de Rosario Montoza
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura
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10 de la nit, platja de la Picòrdia
Cine Pícnic a la platja d’Arenys
Projecció del film El metge
Ens explica la història d’un jove aprenent de metge amb un do 
per curar mai vist abans que recorrerà la Europa fosca del segle 
XI fins arribar a la fascinant Pèrsia, on trobarà el millor mestre 
imaginable: el mític Ibn Sina.
Organitzat per Plataforma per la Llengua

Dimecres 30 de juliol 

2/4 de 7 de la tarda, Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Taller de música en família amb nens i nenes de 2 a 5 anys
A càrrec de Laia Torres
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

10 de la nit, Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Arenys de Contes 2014 - XI Festival de Narració Oral 
300 contes per a un Tricentenari
A càrrec d’Albert Estengre
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

Dijous 31 de juliol 

2/4 de 7 tarda, Biblioplatja (platja de la Picòrdia)
Hora del conte i taller per a infants
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

2/4 de 8 de la tarda, Plaça de l’Església
Dijous sardanes
A càrrec de la Cobla Iluro
Organitzat per Ateneu Arenyenc i Regidoria de Cultura

Descompte per veure l’obra “Mòdul 3. 
Rusiñol”, de Roger Pou

Presentant aquest val tindràs 3 euros de descompte per veure l’obra de 
teatre “Mòdul 3. Rusiñol”, de l’arenyenc Roger Pou, que es representa al 

Teatre dels Seràfics els dies 12 i 13 de juliol.
Preu amb aquest val: 7 euros (no acumulable a la tarifa de socis).
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Butlleta d’inscripció

Gimcana de Festa Major
No us perdeu aquesta tradicional activitat de Festa Major!

Diumenge 13 de juliol
A les 10 del matí
Pati del C.C. Calisay

Aquest estiu... ens vestim 
de Festa Major!

Enguany amb dos models 
a escollir: Sant Zenon o 
Barraques. No et quedis 

sense la teva!

Presenta aquest val al C.C. 
Calisay i compra la teva 

samarreta amb descompte
Diferents talles a escollir. 

Existències limitades!

Decora la teva nevera... amb 
les puntes d’Arenys!

Aconsegueix els 
nous imants del 
Museu Marès de la 
Punta d’Arenys de 
Mar
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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 members 
del grup

Telèfon mòbil per contactar durant la 
gimcana

Gimcana de Festa Major
Butlleta d’inscripció

Samarreta 
Barraques: 7€ 
si presentes 

aquest val! (Preu 
normal 10€)

Samarreta Sant Zenon: 6 € si presentes aquest 
val! (Preu normal 10€)

3x2!!!
Presenta aquesta butlleta de descompte 
al Museu d’Arenys (c. de l’Església, 43) i 
aconsegueix els 3 imants per només 2 euros.

Decora la teva nevera... amb 
les puntes d’Arenys!
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ELS EQUIPS
Els equips han d’estar formats per un mí-
nim de 4 persones i un màxim de 6 sense 
límit d’edat. Fins a 13 anys cal anar acom-
panyat d’un adult, i de 14 a 17 s’ha de 
portar una autorització del pare o mare 
que, si voleu, podeu descarregar-vos al 
web municipal.

Cada equip ha de tenir un nom de grup, i 
portar un distintiu o indumentària origi-
nal que es presentarà a l’inici de la gim-
cana a la taula central de l’organització.

INSCRIPCIONS
La inscripció a la gimcana és gratuïta.

Les inscripcions estan obertes fins al 10 de 
juliol i cal emplenar i enviar el formulari 
que trobareu al web municipal.

FUNCIONAMENT
La gimcana se celebrarà el diumenge 13 
de juliol de 2014, entre les 10 del matí i la 
1 del migdia.

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

S’hauran de realitzar 5 proves obliga-
tòries 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 reproduc-
tor de ràdio portàtil per poder sintonit-
zar Ràdio Arenys, ja que algunes indica-
cions i enigmes a resoldre només es diran 
per antena.

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

En acabar la gimcana cada grup podrà 
prendre un refrigeri davant al C.C. Cali-
say.

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

En cas que hi hagi empat de punts, es de-
cidirà el guanyador segons:

a) l’equip que més controls i enigmes 
hagi resolt.

b) l’equip que més puntuació hagi tret a 
les 5 proves.

c) l’originalitat de la indumentària que 
porti el grup.

d) l’equip que s’hagi inscrit abans.

Aquesta és una activitat organitzada per 
la Regidoria de Festes de l’Ajuntament 
d’Arenys de Mar i el FLOC.

BASES DE LA GIMCANA 
FAMILIAR 2014

7a Gimcana per a famílies i colles d’amics


