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Benvolguts convilatans,

Ja la tornem a tenir aquí! La nostra Festa Major, la de tots els arenyencs; la que ens 

agrada viure tan intensament cada 9 de juliol i els dies que l’envolten; la que cele-

brem en família, amb els amics i amb veïns de les poblacions de la rodalia, i que són 

sempre benvinguts.

Perquè aquest és el nostre caràcter: el d’una vila mediterrània oberta a la seva gent i 

a la de fora, que vol preservar les tradicions populars, les més antigues i les de creació 

més recent, i transmetre-les a tothom, però molt especialment a les noves generacions.

La nostra Festa Major, enguany, coincideix amb l’inici d’un nou mandat polític als ajun-

taments del país. Com a batlle d’Arenys de Mar, càrrec que tinc la satisfacció de tornar 

a ocupar, vull convidar-vos, juntament amb la resta de l’equip de govern i de tot el 

Consistori, a celebrar aquests dies de gresca, diversió i agermanament en honor de 

Sant Zenon, el nostre sant patró. En el programa que teniu a les mans trobareu tota la 

informació necessària per gaudir a fons no només aquestes festes sinó la resta del mes. 

Com diem des de fa molts anys, a Arenys, l’estiu és viu!

Enguany tornem a estar d’aniversari. Els gegants d’Arenys, els nostres gegants –la Flor 

d’Alba i en Tallaferro– celebren el seu 60è aniversari i és per això que tindran un prota-

gonisme especial durant tota la Festa Major, començant pel mateix cartell i la coberta 

d’aquest llibret, disseny de l’arenyenca Gina Cañas. Des d’aquí els desitgem que com-

pleixin molts anys més!

Arenyencs tots, Honor i Glòria a Sant Zenon!

Estanis Fors Garcia

alcalde d’Arenys de Mar

Salutació de l’alcalde

Podeu consultar els programes digitalitzats de Sant Zenon escanejant aquest 

codi QR o a la següent adreça web: http://www.arenysdemar.cat/santzenon
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Tallaferro i Flor d’Alba: 
60 anys entre nosaltres!
De posat altiu i mirada seriosa plena de solemnitat, destacant per sobre 
la gent quan fan els seus balls, aixecant les faldilles al vol en girar amb 
ganes d’encantar grans i petits les tardes de festa major. Ells són els habi-
tants més grans de la gaia vila; són els gegants d’Arenys de Mar!

En Zenon, en Xavier, la Laia, l’Elm, la Carmeta, en Roc, la Maria, la Flor 
d’Alba i en Tallaferro formen una família que tots els arenyencs coneixen 
des de ben petits.

Però d’aquesta gran família de nou membres, n’hi ha dos que són el 
segell identificador i emblema de la Colla: En Tallaferro i la Flor d’Al-
ba. Aquest 2015 es compleixen 60 anys de la seva creació i, per aquest 
motiu, la Colla Gegantera d’Arenys de Mar ha preparat un seguit d’ac-
tivitats durant els dies de Festa Major per donar més visibilitat i prota-
gonisme als nostres estimats gegants. Per exemple, l’estrena de la nova 
coreografia dels gegants. 

Però de ben segur que hi ha molts detalls que no coneixeu d’aquests dos 
grans personatges i que potser us havíeu preguntat. Aquí en teniu les 
respostes.

-  En Tallaferro i la Flor d’Alba són 
dos gegants de cartró pedra i 
cavallet de fusta estrenats el 8 
de juliol, vigília de Sant Zenon, 
de1955. Foren apadrinats per la 
família Robafaves de Mataró i, 
com a testimonis, els gegants de 
Canet de Mar i Calella.

Sabíeu que...
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-  Van ser creats per l’artesà Domènec Humbert (que també els 
restaurà el 1985) a L’Ingenio de Barcelona. El vestuari va ser obra 
de Miquel Guri i renovat per Francesc Calopa.

-  Les mides de la parella 
són de vertigen: en Talla-
ferro fa 3.85 metres i pesa 
75 quilos, mentre que la 
Flor d’Alba fa 3.82 metres 
i pesa 72 quilos.

-  Les figures representen una pare-
lla de la reialesa catalana de l’edat 
mitjana. Per modelar-ne la cara, 
el mestre geganter es va inspirar 
en dues estrelles de Hollywood: la 
guanyadora d’un òscar Grace Kelly 
i l’austro hongarès Cornel Wild.
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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 o con-
sulteu l’APP per a dispositius mòbils “Arenys 
de Mar, Fires i Festes” (descarregable a Apple 
Store i Google Play).

-  Els seus noms es troben al poe-
ma “Canigó” de Jacint Verda-
guer on s’explica la història del 
comte Bernat Tallaferro contra 
els sarraïns. Ell pren el nom del 
protagonista i ella és una adap-
tació de Flordeneu, la reina de 
les fades.

-  En Tallaferro du una vara a la mà 
dreta i un pergamí a l’esquerra. 
La Flor d’Alba du un ram de flors 
fresques a la dreta i un mocador 
de puntes fet per les puntaires 
arenyenques, a l’esquerra. Amb-
dós duen corona i el vestit farcit 
de joies, brillants i fil d’or.
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-  El tret més distintiu i el que fa quasi única la parella dins el món 
geganter són les tres capes de faldilles que, en girar prou fort, 
s’obren deixant al descobert el cavallet i el portador. La roba no 
voleiava així en el moment de la seva estrena, sinó que es va fer el 
canvi aprofitant la renovació del vestuari a mitjan anys 80.

-  Durant 60 anys la parella ha ballat per carrers i places d’arreu por-
tats primer per membres de la Brigada al so del flabiol, el tamborí 
i un violí i, anys més tard, per geganters al so de gralles i tabals. 
Fora de les nostres fronteres, les figures han viatjat per terra i mar 
a Brussel·les, Maó, Budapest, etc.

-  Els arenyencs senten una gran estima per les dues figures i prova 
d’això és que en trobem referències a tot el poble: samarretes, 
programes de festes, noms de classes de preescolar i de comerços, 
joguines, penjolls... No et sents arenyenc fins que poses les seves 
figures presidint el menjador!

Per molts anys Tallaferro i Flor d’Alba!
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Divendres 3 de juliol 

Fins al 12 de juliol, platja de la Picòrdia
Fira d’atraccions de Festa Major
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 8 de la tarda, Ateneu Arenyenc

Acte de cloenda de Debats constitucionals
Reflexions i anotacions al voltant de com volem que 
sigui la nova constitució catalana
Organitzat per ANC Arenys de Mar, Ateneu Arenyenc i
Reinicia.cat

3/4 de 8 de la tarda, Riera davant del C.C. Calisay

Baixada dels gegants
Els nostres gegants enceten la Festa Major!
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar

8 del vespre, sala d’exposicions del C.C.Calisay
Inauguració de l’exposició 60 anys de Tallaferro i Flor d’Alba
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar i Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 9 del vespre, Riera davant del C.C. Calisay

La dormida dels gegants
La família gegantera farà la primera ballada
de Sant Zenon abans de quedar exposats
a la Sala de les Bótes del Calisay durant
tota la Festa Major.
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar

Dissabte 4 de juliol 

9 del matí, plaça de l’Església

Visita de la deixalleria mòbil
Fins les 2 de la tarda
Organitzat per Regidoria de Medi Ambient

5 de la tarda, carrer d’Avall

Festa al carrer d’Avall
Organitzat per Comissió de Festes c. d’Avall

2/4 de 8 de la tarda, Sala Noble del C.C.Calisay
Presentació del llibre: Ovidi Montllor: un obrer de la paraula
Amb el seu autor Jordi Tormo i amb actuació musical
de Guima i Pol cantant cançons de l’Ovidi
Organitzat per Plataforma per la Llengua
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8 del vespre, teatre dels Seràfics

Concert: Rashmi Bhatt i Marc Egea duo
Preu: 5€
Organitzat per Seràfics

9 del vespre, platja de la Picòrdia

3a Cursa nocturna Sant Zenon
Circuit Maresme 5K
Inscripcions: www.gesport.cat/maresme5k
Organitzat per Regidoria d’Esports i Gesport

Diumenge 5 de juliol

7 de la tarda, plaça de l’Església

Festa country
Organitzat per Esplai de la Gent Gran

Dilluns 6 de juliol 

6 de la tarda, plaça de l’Església
Enramada de la plaça
Guarnim la placeta en honor a Sant Zenon!
Organitzat per Cau Sant Francesc, Sinera Borroka, 
Patronat de Sant Roc, Associació Pubillatge, Cau Flos
i Calcat i Regidoria de Joventut

7 de la tarda, sala d’actes de la Biblioteca
Presentació de la segona part del llibre 
Memòries del meu Arenys del s.XX, de Camil Mas i Pelegrí
Presentació a càrrec de Benet Maimí i amb la presència de Salvador Espriu Pons, 
Vicenç Lopez i Miquel Vila
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

Dimarts 7 de juliol

2/4 de 9 del vespre, Teatre Principal

Recital de Ferran Palau
Activitat inclosa en el Festival Poesia i +
Preu: 10€
Més informació a www.poesiaimes.cat
Organitzat per Fundació Palau,
Ajuntament d’Arenys de Mar i Centre Espriu
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PROGRAMA D’ACTES SANT ZENON 2015
Dimecres 8 de juliol

5 de la tarda, Riera davant del C.C. Calisay

Campanya especial de donació de sang de Sant Zenon
Fins a les 9 del vespre
Organitzat per Banc de Sang i Teixits

7 de la tarda, Riera davant del Xifré

Concert de Festa Major
A càrrec de l’Orquestra Montgrins
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 8 la tarda, C.C.Calisay

Cercavila dels Gegants i la Banda de l’EMA
Anem al pregó amb els gegants!
Recorregut: Del C.C.Calisay a la plaça
de l’Ajuntament
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar, 
Escola de Música i Ajuntament d’Arenys de Mar

8 del vespre, plaça de l’Ajuntament

Concert de banda
A càrrec de la Banda de l’EMA
Organitzat per Escola de Música i 
Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 9 del vespre, plaça de l’Ajuntament

Pregó de festes i brindis popular
Celebració dels 40 anys de la Penya Barça i els 60 anys 
dels gegants Tallaferro i Flor d’Alba. El pregó acabarà 
amb el tradicional brindis popular
Preu de la copa commemorativa: 3 €
Organitzat per Penya Barça. Geganters d’Arenys de Mar i Ajuntament 
d’Arenys de Mar

9 del vespre, carrer Anselm Clavé

Audició curta de sardanes
A càrrec de la Cobla Montgrins
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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9 del vespre, plaça de l’Església

Botifarrada de Festa Major
L’AEiG Flos i Calcat i les entitats
de Barraques enceten la Festa Major
amb botifarres i vi a preu popular.
Preu: 4 €
Organitzat per AEiG Flos i Calcat

10 de la nit, església de Santa Maria
Completes en honor al nostre 
Sant Patró
Organitzat per Parròquia de Santa Maria

3/4 d’11 de la nit, Riera

Encesa de la traca de colors
A càrrec de la pirotècnia Caballer
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 12 de la nit, Riera davant del Xifré

Ball de Festa Major
A càrrec de l’Orquestra Montgrins
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

3/4 de 12 de la nit, plaça de l’Església

Concert a la plaça - Barraques 2015
Amb l’actuació de Miquel del Roig, 
Josmar i Sra. Tomasa
Organitzat per Cau Flos i Calcat, 
Cau Sant Francesc, Sinera Borroka,
Patronat de Sant Roc, Associació 
Pubillatge i Regidoria de Joventut 

Dijous 9 de juliol, Sant Zenon

10 del matí, Ateneu Arenyenc
Lliurament premis de billar “Llampec 2015”
Organitzat per secció billar de l’Ateneu

2/4 d’11 del matí, Ateneu Arenyenc

Torneig d’escacs infantil i d’adults
Organitzat per secció d’escacs de l’Ateneu
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11 del matí, plaça de l’Església

Matí de Festa Major
11.00 h: Jocs populars i tradicionals catalans
12.00 h: Aperitiu musical de Festa Major
Més informació a les cartelleres i a les xarxes socials
Organitzat per Federació d’Entitats per a la Cultura Popular i Tradicional d’Arenys de Mar

4 de la tarda, pati del C.C. Calisay
Emissió en directe del programa de ràdio 
“La Tarda” 
A través de les freqüències de La Xarxa
Organitzat per La Xarxa i Ràdio Arenys

5 de la tarda, plaça de l’Església

Lliurament de xumets als gegants
Dóna-li el xumet al teu gegant favorit!
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar

6 de la tarda, plaça de l’Església

Cercavila de gegants i nans
Amb la rebuda a una família de gegants molt 
especial!
Recorregut: plaça de l’Església, Pas sota 
Estudi, rial Sa Clavella, Riera i plaça 
de l’Ajuntament, recollida de les autoritats, 
Riera i plaça de l’Església.
Organitzat per Associació de Geganters 
d’Arenys de Mar

6 de la tarda, plaça de l’Església
Emissió del programa televisiu
“País Km.0”
En directe per a tots els canals de TV 
i ràdio adherits a la Xarxa de Televisions 
Locals de Catalunya
Organitzat per La Xarxa i Ràdio Arenys

3/4 de 8 de la tarda, plaça de l’Església
Estrena del ball dels gegants 
d’Arenys de Mar
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar
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8 del vespre, plaça de l’Església
Ruta radiofònica. Projecte espiadimonis
Poseu-vos auriculars, sintonitzeu la 
ràdio i gaudiu de l’experiència amb 
una visita cultural per Arenys amb 
uns guies ben especials...
Organitzat per Cia Alambiq, Ràdio Arenys
i La Xarxa

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

2/4 de 9 del vespre, pati del C.C.Calisay
Ball infantil: Donem-li
una volta al món
Amb el grup Xiula
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

9 del vespre, pati del C.C.Calisay

La dormida dels gegants
Els gegants descansen fins a la propera cercavila!
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar

2/4 de 10 del vespre, pati del C.C.Calisay

Cercavila musical: Dixieland Brass Band
Amb Hat Hausen Elastic band
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

11 de la nit, platja de la Picòrdia

Focs artificials
A càrrec de la pirotència Caballer
Organitzat per Ajuntament 
d’Arenys de Mar

1/4 de 12 de la nit, Riera, plaça de 
l’Ajuntamnet i plaça de l’Església
Cercavila de foc: Faràndula 
ambulant
Amb Xanquiquipugui
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar



14

Divendres 10 de juliol 

5 de la tarda, baixada de Lourdes

Baixada de carretons 2015
Les inscripcions  es faran el mateix dia 
i també on-line
Organitzat per Pubillatge Arenyenc
i Ajuntament Arenys de Mar

2/4 de 7 de la tarda, jardins del Xifré

Festa infantil amb els gegants
Passa una tarda gegant! Amb inflables, activitats, jocs... 
i fins i tot us podreu fer una foto amb els gegants!
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar

7 de la tarda, plaça de l’Església

Tarda de Swing
De 19 a 20 h: Exhibició + classe oberta + ball
De 20 a 21 h: Sopar social, porteu-vos la teca
i sopem a ritme de swing
De 21 a 23 h: Ball social, vine a ballar fins a no poder més!
Organitzat per Associació de Ball Chickens Hoppers 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

2/4 de 9 del vespre, Riera davant del Xifré
Espectacle infantil: Circumloqui
Amb la Cia. Peus de Porc
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

2/4 de 10 del vespre, Riera davant del Xifré
Concert de Festa Major
A càrrec de l’Orquestra Selvatana
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

10 de la nit, platja de la Picòrdia
Barraques 2015
Concurs de talents i les actuacions
d’Insershow, Mr. Freak Ska i Juantxo Skalari
Organitzat per Cau Flos i Calcat, Cau Sant Francesc, 
Sinera Borroka, Patronat de Sant Roc,
Pubillatge Arenyenc i Regidoria de Joventut
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2/4 de 12 de la nit, Riera davant del Xifré
Ball de Festa Major
Amb l’Orquestra Selvatana
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Dissabte 11 de juliol 

9 del matí, platja del Cavaió
Torneig Volei Platja Sva Tour
També es farà el diumenge 12 de juliol
Organitzat per Club Voleibol Arenys

10 del matí, platja de la Picòrdia
Inflables a la platja
Quatre inflables gegants envairan la platja 
de la Picòrdia!
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

12 del migdia, teatre dels Seràfics

Espectacle infantil: Papirus
A càrrec de la Cia. Xirriquiteula Teatre
Preu: 5€ entrada general, 4€ socis o presentant 
el val de descompte de la pàg. 24
Organitzat per Seràfics

6 de la tarda, plaça de l’Església
Espectacle d’acrobàcies
Amb Botproject
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

6 de la tarda, pati del C.C.Calisay
6è Correbars d’Arenys de Mar
Amb la txaranga Zebrass Marching Band
Venda anticipada de talonaris 
(10 cerveses + obsequi)
Més informació al facebook 
Correbars d’Arenys de Mar
Activitat per a majors de 18 anys
Beure amb moderació és la teva responsabilitat
Organitzat per Comissió Correbars i Arenys Esport

7 de la tarda, plaça de l’Ajuntament 

Contacontes: Rondalles i cançons de la riera de Sobirans
Amb Albert Estengre i l’Ulldistret
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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8 del vespre, pati del C.C.Calisay
Espectacle de Circ
Amb Los Caneca
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

10 de la nit, església de Santa Maria
Concert coral de Sant Zenon
A càrrec de Cor l’Aixa, Vox·Art conjunt vocal i Orquestra de Cambra de Granollers
Preu: 12€
Organitzat per Cor l’Aixa i Vox·Art conjunt vocal

2/4 de 12 de la nit, Riera davant del Xifré
Ball popular
A càrrec de l’Orquestra Rosaleda
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

3/4 de 12 de la nit, platja de la Picòrdia
Barraques 2015
Amb la Banda Biruji, Doctor Prats
i la Banda del Coche Rojo
Organitzat per Patronat de Sant Roc, Associació Pubillatge,
Cau Sant Francesc, Cau Flos i Calcat, Sinera Borroka i Regidoria 
de Joventut

Diumenge 12 de juliol 

9 del matí, instal·lacions del Club de Pesca Mar-Sport
41è Concurs infantil i juvenil de pesca
Les inscripcions es faran durant la setmana 
de 9 a 14h a les oficines del club
Per a més informació: secretaria del Club 
de 10 a 13.30 h de dilluns a dissabte
Telèfon: 93 792 23 63
Organitzat per Club de Pesca Mar-Sport

10 del matí, pati del C.C.Calisay i diversos indrets 
de la vila
8a Gimcana familiar
Gaudeix d’un matí molt agradable participant i 
fent proves de tota la vida
Teniu més informació a la pàg. 23
Organitzat per Ajuntament d’ Arenys de Mar 
i Floc Centre d’Esplai

1 del migdia, Riera davant del C.C. Calisay
Festa de l’escuma
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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6 de la tarda, teatre de l’Escola de la Presentació
Sister Act
A càrrec dels alumnes de 6è de Primària
Preu: 5€
Organitzat per Escola de la Presentació

7 de la tarda, Riera davant del C.C. Calisay
Trobada de gegants
Recorregut: Riera fins a la plaça de l’Església
Amb la participació de les colles  d’Arenys de 
Munt, Arbúcies, Canet, Sitges, Les Borges Blanques, La Roca del Vallés i Girona
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar i Ajuntament d’Arenys de Mar, amb la col·laboració 
d’Estrella Damm

7 de la tarda, Teatre Principal 
Sarsuela: El duo de La Africana
El grup Aposta d’òpera de l’Escola 
de Música d’Arenys de Mar ens 
convida a gaudir d’un vespre de sarsuela
Preu: 7€ entrada general - 5€ socis 
Escola de Música (gratuït fins a 16 anys)
Organitzat per Escola de Música

2/4 de 9 vespre, plaça de l’Església
Festa d’aniversari d’en Tallaferro 
i la Flor d’Alba
Vine a celebrar el seus 60 anys!
Organitzat per Geganters d’Arenys de Mar 
i Ajuntament d’Arenys de Mar. Col·labora: 
Amics de la Crema de la Bóta

2/4 d’11 de la nit, pati del C.C.Calisay
La dormida dels gegants
Última dormida de Sant Zenon!
Organitzat de Geganters d’Arenys de Mar
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Dimarts 14 de juliol

10 de la nit, platja de la Picòrdia

Cine Pícnic a la platja
Projecció de la pel·lícula Operació cacauet
Un any més, la Plataforma per la Llengua us convida al 
cicle de Cine Pícnic 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 15 de juliol

10 del matí, plaça de les Palmeres

Obertura de la Biblioplatja
Fins al 31 d’agost (17 d’agost tancada) Horari:
De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
i de 17.30 a 20 h
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

Dijous 16 de juliol 

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 17 de juliol

8 del vespre, Mercat municipal

II Wine & Tapas
Jornada gastronòmica amb vi i tapes a preus populars
Organitzat per Regidoria de Promoció Econòmica

Dissabte 18 de juliol 

Festa al carrer Bisbe Vilà i Mateu
Organitzat per Comissió de festes c. Bisbe Vilà i Mateu

9 del matí, davant la plaça Mare Paula

Visita de la deixalleria mòbil
Fins les 2 de la tarda
Organitzat per Regidoria de Medi Ambient
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10 del matí, diversos espais de la vila

Firadansa
Gaudeix de la dansa!
De 10 a 22 h: Master class a l’Ateneu, el C.C.Calisay i la placeta de l’Església
A les 22 h: 23a Mostra de Dansa a la plaça de l’Església 
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar i Estudi de Dansa Sinera

6 de la tarda, Port

Festa de la Mare de Déu del Carme
Processó de barques, missa i sardinada popular
Organitzat per Branca de Dones Anna Sáez, Confraria de Pescadors Sant Elm, Club Nàutic i Club 
Pesca Mar-Sport amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys de Mar

10 de la nit, Club de Pesca Mar Sport

Cantada d’havaneres
Amb el grup Montjuïc
Organitzat per Club de Pesca Mar Sport

Diumenge 19 de juliol 

6 de la tarda, Edifici Xifré

Diumenges infantils
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Dilluns 20 de juliol 

6 de la tarda, plaça Mare Paula

II Torneig 3X3 de futbol indoor
Els dies del torneig són:del 20 al 25 
de juliol de 18 a 21.30h
Dirigit a infants d’entre 6 i 16 anys
Inscripcions a les oficines del Club de Futbol 
Arenys de Mar del camp municipal d’esports
Bernat Coll del 13 al 17 de juliol, de 19 a 21h
Durada fins al 25 de juliol
Organitzat per Club de Futbol Arenys de Mar, 
Temps d’Oci i Activitats i Regidoria d’Esports

Dimarts 21 de juliol

10 de la nit, platja de la Picòrdia

Cine Pícnic a la platja
Projecció de la pel·lícula La gran seducció
Organitzat per Plataforma per la Llengua
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Dijous 23 de juliol 

2/4 de 7 de la tarda, plaça de les Palmeres

Hora del conte i taller per a infants 
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

2/4 de 8 tarda, plaça de l’Església

Dijous sardanes
Amb la Cobla Iluro
Organitzat per Ateneu Arenyenc i Regidoria de Cultura

Divendres 24 de juliol 

Festa al carrer de la Torre
Dia 24: Pregó i quinto
Dia 25: Jocs infantils i sopar popular
Dia 26: Puntaires. Dinar de sobres. Havaneres amb rom cremat
Organitzat per Veïnat Carrer de la Torre

El Casalet (Riera del Bisbe Pol, 71-73)

Inscripcions de Macipets!
Consulteu els requisits al web www.macips.cat
També els dies 25 i 26 de juliol, de 18 a 20 hores
Preu: 5 euros
Organitzat per Patronat de Sant Roc

2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré

Big Band Arenys & John Dubuclet
24è Festival de Jazz
Preu: 8€ anticipada i 10€ a taquilla. 
Més informació a www.jazzarenys.cat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

Dissabte 25 de juliol 

9 del matí, CE Fondo de les Creus

24 hores Arenys Bàsquet
Edat mínima per participar-hi: 16 anys
Inscripcions a partir del 18 de maig a través de www.arenysbasquet.net
També diumenge 26 de juliol. Preu: 200€
Organitzat per Club Arenys Bàsquet i Regidoria d’Esports

9 del matí, platja de la Picòrdia
Torneig Volei Platja Xics
Inscripcions al Facebook de Volei Xics. Preu: 8€ 
Organitzat per Club Volei Platja i Regidoria d’Esports
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9 del matí, plaça de l’Església

Visita de la deixalleria mòbil
Fins a les 2 de la tarda
Organitzat per Regidoria de Medi Ambient

9 del matí, sala polivalent del C.C. Calisay

Mercat de la il·lusió 
Venda de productes de segona mà. També el diumenge 26 de juliol
Organitzat per Associació contra el càncer d’Arenys de Mar

Diumenge 26 de juliol 

9 del matí, platja de la Picòrdia
Torneig Volei Platja 4X4
Inscripcions a www.facebook.com/voleiplatjaarenys
L’edat mínima per participar-hi és de 16 anys
Preu: 10€ 
Organitzat per Club Volei Platja i Regidoria d’Esports

6 de la tarda, Edifici Xifré

Diumenges infantils
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

7 de la tarda, escales de la Plaça de la Mina

Escalada dels gegants
Per tancar les festes de Sant Zenon els gegants marxaran de 
la Sala de les Bótes del Calisay i pujaran per les escales de 
la plaça de la Mina i es guardaran al local dels geganters
Organitzat per Associació de Geganters d’Arenys de Mar

Dilluns 27 de juliol

2/4 de 7 de la tarda, platja de la Picòrdia
Taller de màgia amb el Mag Marcel
Biblioplatja 2015
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

Dimarts 28 de juliol 

8 del vespre, platja de la Picòrdia
Taller de dansa creativa per a totes les edats
A càrrec de Carla i Marta Mora
Biblioplatja 2015
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura
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10 de la nit, platja de la Picòrdia

Cine Pícnic a la platja
Projecció de la pel·lícula Mortadel·lo i Filemó contra Jimmy el Catxondo
Organitzat per Plataforma per la Llengua

Dimecres 29 de juliol

8 del vespre, platja de la Picòrdia
Arenys de contes – 12è Festival de Narració Oral “El segrest de la biblioteca”
A càrrec d’Albert Estengre (capità), Mercè Boher (bibliotecària), i Ulldistret 
(dibuixant... de lladres!)
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura 

Dijous 30 de juliol 

8 del matí, sortida des del davant del C.C. Calisay

Excursió a la Vall de Lord
Visita a St. Llorenç de Morunys i les Fonts del Cardener
Organitzat per Esplai de la Gent Gran

2/4 de 7 de la tarda, plaça de les Palmeres

Hora del conte i taller per a infants
Biblioplatja 2015
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

2/4 de 8 de la tarda, plaça de l’Església

Dijous sardanes
Amb la Cobla Premià
Organitzat per Ateneu Arenyenc i Regidoria de Cultura

Divendres 31 de juliol 

Festa al carrer de la Font
Durada fins a l’1 d’agost
Organitzat per Comissió de Festes c. de la Font

6 de la tarda, platja de la Picòrdia

Passejada mediambiental: “Sorra, plantes i animals dels rials al mar”
A càrrec de Carme Buixalleu, biòloga
Organitzat per Biblioteca i Regidoria de Cultura

2/4 d’11 de la nit, pati del Xifré

Amélie Angebault Quartet
24è Festival de Jazz
Preu: 8€ anticipada i 10€ a taquilla
Més informació a www.jazzarenys.cat
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar
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ELS EQUIPS
Els equips han d´estar formats per un mí-
nim de 4 persones i un màxim de 6 sen-
se 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, si ho voleu, podeu descarre-
gar-vos-la 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 es farà el diumenge 12 de ju-
liol de 2015, 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 apujar 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 del C.C. Ca-
lisay.

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 2015

8a Gimcana per a famílies i colles d’amics 
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Presentant aquest 
val tindràs un 

descompte de 4€ 
en la compra de la 

teva samarreta.

No et quedis sense la samarreta 
de Sant Zenon! 

Aconsegueix la samarreta d’aquest estiu 
amb els gegants d’Arenys!

(Preu normal: 10€
Preu amb 

descompte: 6€)

Unitats limitades, no et quedis sense la teva!
De venda al C.C. Calisay a partir de l’1 de juliol

Per la compra de l’entrada de l’espectacle 
infantil Papirus, de la Cia Xirriquiteula Teatre, 

que tindrà lloc el dissabte 11 de juliol al 
migdia, al Teatre dels Seràfics.

20% de descompte

Presentant aquest val a la taquilla podreu 
adquirir l’entrada al preu de 4€.

Descompte no acumulable a la tarifa de socis.


