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Honor i Glòria a
Sant Zenon!

a les entitats les persones que aporten la
seva empenta i esforç per fer possible una
veritable festa popular.
La celebració més tradicional amb els
gegants, diables, pubilles i hereus… enguany
farà una atenció especial als nostres
capgrossos i nans, uns personatges que
havien mig desaparegut de la nostra festa
i que esperem que retornin amb la força i
estima que els han tingut sempre els més
petits.

D’entrada el nostre desig col·lectiu i alhora
crit de festa, de salutació compartida i de bon
veïnatge. Una magnífica manera d’arrencar
l’estiu i de fer-ho de forma comunitària
entorn d’un seguit d’actes i cites esperades
durant tot l’any. A Arenys tenim la sort
d’haver-nos encomanat a Sant Zenon que,
el 9 de juliol, ens dóna el tret de sortida a
l’estiu.

Tindrem molta música. Per els petits, el més
joves i els més grans. Les barraques de la
platja i les grans orquestres a la Riera. No hi
faltaran la banda i els grups de l’Escola de
música. Teatre i circ, humor i rialles al carrer.
Completes, traca i Castell de focs i moltes
estones per gaudir i fer-la petar amb uns i
altres per celebrar un any més que són festes
i no ens cansem de dir-nos “Bona Festa
Major i Glòria Sant Zenon!”

El programa de festes de Sant Zenon és fruit
d’un treball conjunt d’entitats i els serveis
municipals que s’hi aboquen. Vull agrair de
manera especial tot l’esforç de planificació i,
tant als equips de Cultura i Festes, com als
de Joventut i Infància i els altres serveis que
estaran mobilitzats aquests dies, des de la
brigada de serveis a la policia local i equips
d’emergències.

Annabel Moreno i Noguer
Alcaldessa d’Arenys de Mar

I evidentment un agraïment absolut i total
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Salvador Torrents, 1979

Un segle de capgrossos
a Arenys de mar
Ara fa cent anys, la primavera de 1919, a
la revista “Arenys i sa Comarca” hi ha una
referéncia escrita de la preséncia de nanus
acompanyant als gegants. Segons diu la
informació eren fruit de la donació feta per
Jaume Gras Janer, patrici d’origen vallesenc.
La mateixa ressenya ja diu que estaven
malmesos i segons se sap el més probable
que fossin fets de guix, i per tant de material
molt fràgil que ràpidament s’escrostona
amb l’ús i degué donar una vida molt curta a
aquestes quatre figures.

La fada, l’indi, la iaia són alguns dels
darrers capgrossos que han acompanyat
als Gegants d’Arenys, sobretot, per la Festa
Major de Sant Zenon que és quan sortien el
gegants. Als Seràfics vells, al Forn del Vidre,
a l’Escorxador o ja, finalment, al Calisay
els capgrossos han anat acompanyant
als gegants i mica en mica han anat
desapareixent de la comitiva reial. Aquesta
Festa Major els tornarem a veure pels
carrers d’Arenys i de manera especial al
brindis que en seran els protagonistes.
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Salvador Planells, 1956

A totes les fotografies oficials de la segona
meitat del segle XX els capgrossos surten
acompanyant la parella reial. A primera línea,
posats o a la ma dels seus portadors sempre
surten mitja dotzena de capgrossos escortats
a la Flordalba i en Tallaferro.
Va ser l’any 1954 quan Joaquim Mollfulleda,
donà uns capgrossos que van servir com a
acompanyants als gegants d’Arenys.
La família de nans i capgrossos va créixer
de forma important amb diverses cessions
que va fer Manel Romans que va donar una
munió de capgrossos que encara conservem
i també amb altres aportacions puntuals,
algunes sense documentar.
Autor desconegut, 1956
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Salvador Planells, 1956

Això permet que el portador en tenir els braços
i el cos lliure, pugui representar la personalitat
del capgròs talment com si fes teatre.

Els cabuts, capgrossos, cabeçuts, caparrots,
cabets, nanos o nanets són els noms que
es fan servir a diversos punts dels Països
catalans per anomenar aquestes testes
festives, a voltes grotesques i a voltes
simpàtiques que formen part del nostre
bestiari festiu. Jan Grau en un article a
festes.org explica que hi ha dos grups ben
diferenciats: els nans i els capgrossos, encara
que ambdós tenen bàsicament la mateixa
funció dins la festa: “Els nans són els que el
portador s’hi encabeix a dins i mira per una
finestreta practicada al front o al barret i per
tant produeixen l’efecte d’un personatge
estrafet de mida reduïda”. A més quan els
nans els porta la canalla o gent menuda
encara s’accentua més l’efecte grotesc.

Les diferències físiques entre uns i altres
fa que popularment hagin pres una funció
diferent. Mentre els nans serveixen
principalment per ridiculitzar la figura que
representen, els capgrossos han arribat
al punt de tenir un sentit d’homenatge.
Els darrers anys s’han incrementat els
capgrossos que representen personatges
locals o populars. El nostre Cantinflas,
és justament un exemple d’homenatge i
presència del popular còmic mexicà de la
postguerra a la Festa major arenyenca.
Un cas apart i destacat dins d’aquesta
línia d’homenatge és Terrassa, que cada
any per votació secreta del Casinet de
l’Espardenya escull un terrassenc per ser
immortalitzat com a capgròs i per la Festa

Els capgrossos en canvi, són caps de
dimensions considerables posats damunt les
espatlles del portador, que acostuma a mirar
per la boca oberta o entreoberta del capgròs.
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Major, en descobrir-lo públicament es
converteix en un reconeixement públic a la
persona. Enguany s’ha escollit entre dotze
capdidats.

estat de conservació. Moltes d’aquestes
figures van sortir de les mans i els motlles
de la casa El Ingenio i per tant un cop
identificats alguns dels nostres capgrossos
ha permès tenir referències dels mateixos
a altres pobles de Catalunya.

L’homenatge d’enguany als capgrossos
arenyencs coincideix en la voluntat de la
Colla Gegantera de potenciar altre cop la seva
preséncia al carrer i consolidar un grup que
se’n faci càrrec i en tingui cura. Des de la
colla s’ha fet una recerca exhaustiva de tots
els capgrossos que han passejat pels carrers
d’Arenys i sumen més de quaranta figures.

La proposta de la Colla de Geganters,
que enguany celebra els seus 25 anys de
constitució com associació, és el que els
nans i capgrossos arenyencs siguin els
protagonistes del pregó de Festa Major i
que les seves petites i grans històries siguin
compartides a la Plaça de la Vila just abans
de fer el brindis d’inici de la festa.

El procés de recerca ha permès trobar
alguns nans que havien quedat oblidats en
magatzems i armaris, amb diferent sort i

Salvador Torrents, 1981
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Venda de samarretes de
Sant Zenon 2019
Dilluns 1 de juliol de 2019
fins al divendres 5 de juliol
Sala de les Bótes del CC Calisay
Horaris de venda:
de dilluns 1 al divendres 5 de juliol
d’11 a 13h i de 18 a 20h.
Preu: 6€

AGENDA D’ACTES DE
Dimarts 2 de juliol de 2019

Divendres 5 de juliol de 2019

2/4 de 6 tarda
Enramada de la Placeta
Compte enrere per l’inici de les festes
de Sant Zenon 2019 amb l’enramada
popular de la Plaça de l’Església per les
entitats que organitzen les Barraques.
(Patronat de Sant Roc, AEiG Flos i Calcat
i l’Associació de Pubillatge Arenyenc)

6 h tarda Fins al 28 de juliol
Capella del convent de les Clarisses
Exposició de pintures: In Memoriam de
Massimo Cova
Inauguració el dissabte 6 de juliol a les
12 del migdia.
Horari d’obertura sala d’exposicions.
Divendres de 6 a 2/4 de 9 del vespre.
Dissabtes i Diumenges d’11 a 1 del
migdia i de 6 a 2/4 de 9 del vespre.
Diumenge 28 de juliol visita guiada a les
7 de la tarda.
Organitza: Regidoria de Cultura
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Divendres 5 de
juliol de 2019

7 h tarda
Pati del C.C.Calisay
Arribada dels gegants al Calisay
Els gegants d’Arenys quedaran exposats
al C.C. Calisay fins a Sant Roc.

2/4 de 7 tarda
Riera zona nova coberta
Concert de Festa Major a càrrec de
l’Orquestra Montgrins
Organitza: Regidoria de Festes
7 h tarda
Fins al 28 de juliol
Sala Exposicions del C.C.Calisay
Inauguració d’exposició d’olis i
dibuixos de Francesc Casellas
Horari d’obertura sala d’exposicions.
Divendres de 6 a 2/9 del vespre
Dissabtes i Diumenges d’11 a 1 del
migdia i de 6 a 2/9 del vespre

2/4 de 8 tarda
Sortida del CC Calisay fins a la Plaça de la Vila
Anem al pregó amb la banda de l’Ema i
els gegants d’Arenys de Mar
Organitza: Regidoria de Festes,
Geganters d’Arenys de Mar i l’Ass.
Escola de Música d’Arenys de Mar
8 h vespre
Plaça de la Vila
Concert de banda, a càrrec de la Banda
de l’Escola de Música Municipal Carles
G. Vidiella
Organitza: Regidoria de Festes i l’Ass.
Escola de Música d’Arenys de Mar
2/4 de 9 vespre
Plaça de la Vila
Pregó de festes i brindis popular, 100
anys de capgrossos a Arenys, a càrrec de
l’Associació de Geganters d’Arenys de Mar
Organitza: Regidoria de Festes i
l’Associació de Geganters d’Arenys de
Mar. Amb la col·laboració de la Confraria
de Pescadors
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2/4 de 9 vespre
Pati del C.C.Calisay
10è Correbars d’Arenys de Mar
Enguany una edició especial, recorrent la
vila amb txaranga, animació i sorpreses.
Prohibida la participació a menors d’edat
Organitza: Correbars Arenys de Mar &
Arenys Esport

2/4 de 12 nit
Riera zona nova coberta
Ball de Festa Major amb l’Orquestra
Montgrins
Una de les formacions més rellevants
de la història musical del nostre país.
Fundada pel Mestre Pere Rigau l’any
1884, la Cobla Orquestra Montgrins és la
més antiga de Catalunya en actiu.
Organitza: Regidoria de Festes

1/4 de 10 vespre
A la Riera, de la plaça de la Vila a la
plaça del Mercat
Espectacle de carrer: Katapulten, a
càrrec de Cia Traüt
Uns bàrbars del nord porten una gran
catapulta medieval. Són una peculiar
tropa que mostra amb orgull les seves
habilitats disparant el gran giny, però
l´aparell no sempre funciona com ells
tenen previst.
Organitza: Regidoria de Festes

mitjanit
Platja de la Picòrdia
Barraques 2019: Sons of Aguirre,
Auxili, DJ. Hochi
Festa Major Jove
Organitzen: Cau Flos i Calcat, Patronat
de Sant Roc, Associació Pubillatge i
Regidoria de Joventut

Dissabte 6 de
juliol de 2019

1/4 d’11 nit
Inici a la porxada del Mercat municipal
Concert itinerant amb Pete’s Band
Pete´s Band, és una banda de dixieland i
jazz tradicional de Barcelona. El jazz de
New Orleans els apassiona i, per
això, volen compartir-lo amb tots
nosaltres. Son una banda totalment
acústica i de proximitat.
Organitza: Regidoria de Festes

10 h matí
Durada: De 10 a 13:30 i de 17 a 20:30
Sala Polivalent del C.C.Calisay
Campanya donació de sang especial
Festes de Sant Zenon
Organitza: Banc de Sang
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7 h tarda
A la Riera zona nova coberta
Concert de Festa Major amb
l’Orquestra Selvatana
L’ànim de renovació constant
d’aquesta formació de Cassà de la
Selva ha comportat la incorporació de
joves intèrprets i cantants amb una
gran preparació musical que, al costat
de noms de prestigi que ja formen
part de la història de la Selvatana,
fan que dia a dia d’aquesta formació
centenària segueix assolint grans
èxits en cada actuació.
Organitza: Regidoria de Festes

2/4 de 9 vespre
De la plaça de l’Església al pati del
C.C.Calisay
Música de carrer La Banda Forània, a
càrrec de Cia RovirArt
Convertir en Paco, el músic més innocent
de la banda en un ruc. Aquest és el
proposit. Ho aconseguiran? Gags teatrals
i música alegre, balcànica i circense.
Organitza: Regidoria de Festes

2/4 de 8 tarda
Plaça de l’Església
Circ: Exploradors de l’aigua a càrrec
de Pessic de Circ
El cicle natural de l´aigua ha quedat
aturat i l´equip d´exploradors té la missió
d´esbrinar-ne el motiu. Una colla de
científics desplegaran tot el seu enginy i
recursos per solucionar el conflicte.
Organitza: Regidoria de Festes

9 h vespre
Riera zona nova coberta
Audició curta de sardanes amb la
Cobla Selvatana
Organitza: Regidoria de Festes
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2/4 de 10 vespre
Pati del C.C.Calisay
Circ: Xarivari Blues, a càrrec de Circo
Los Boris Ribas i Igor Buzato, ara
acompanyats dels carismàtics i virtuosos
acròbates Roberto Carlos Ramalho i
Antonio Corretja (Firmino), ofereixen
malabares, monociclos, llit elàstic,
equilibris impossibles, vertiginoses
acrobàcies, elegància i molt humor en
una sorprenent escenografia al ritme de
la música de The Blues Brothers.
Organitza: Regidoria de Festes

2/4 de 12 nit
Riera zona nova coberta
Ball de Festa Major, amb l’orquestra
Selvatana
Organitza: Regidoria de Festes

2/4 de 12 nit
Platja de la Picòrdia
Barraques 2019: Kalisay Kids, Homes
Llúdriga, La Banda del Coche Rojo, Dj.
Sendo
Festa Major Jove
Preu: Gratuït
Organitza: Patronat de Sant Roc,
Associació Pubillatge, Cau Flos i Calcat i
Regidoria de Joventut

Diumenge 7 de
juliol de 2019
10 h matí
Durant tot el dia
Riera
Fira d’Artesania
Organitza: Associació Col·leccionisme
Nou i Vell

10 h nit
Església de Santa Maria
Concert de Sant Zenon 2019
Preu: 12 euros
Organitza: Cor l’Aixa
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10 h matí a 1 del migdia
Al Club de Pesca Mar Sport
45a Matinal de pesca amb canya
infantil i juvenil
Sorteig dels llocs una hora abans de
començar
Organitza: Club de Pesca Mar Sport

8 h vespre
Platja de l’Església
Concert, a càrrec del Grup Macedònia
Organitza: Consell dels Infants

2/4 de 5 tarda
Inici al davant del C.C.Calisay
Trobada de gegants
16:30h plantada del gegants al davant
del C.C.Calisay
A les 17.30 inici del recorregut:
C.C.Calisay, Riera, Església, pas sota
estudi, Sa Clavella, Bisbe Català, Sant
Antoni, Ample i plaça
de la Vila.
Organitza: Regidoria de Festes

2/4 de 10 vespre
A la Riera, davant la Plaça de l’Església
Correfoc per la llengua, a càrrec de la
Colla Basilisc
Recorregut: Riera del Bisbe Pol, Bisbe
Català, Sant Antoni, Anselm Clavé i Plaça
de la Vila.
Organitza: Regidoria de Festes i
Plataforma per la Llengua

7 h vespre
Teatre Principal
Il Campanello di notte. Òpera de
Somnis i Campanes entre Donizetti i
Toldrà a càrrec d´Aposta d´òpera, Òpera
Estudi i l’aula de Cant de l´escola de
música. Direcció Magdalena Campasol
Organitza: Regidoria de Festes i
associació Escola de Música d’Arenys
de Mar
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2/4 d’11 nit
Riera zona nova coberta
Concert: Viatge a Buda amb Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries
Organitza: Regidoria de Festes

3/4 d’11 nit
A la Riera i Platja de la Picòrdia
Traca a càrrec de la Pirotècnia Estalella
Organitza: Regidoria de Festes
11 h nit
Plaça de l’Església - Plaça de l’Església
Barraques 2019: Miquel del Roig,
Karamba
Festa Major Jove
Preu: Gratuït
Organitza: Associació Pubillatge, Cau
Flos i Calcat, Patronat de Sant Roc i
Regidoria de Joventut

Dimarts 9 de
juliol de 2019

Dilluns 8 de
juliol de 2019
1 h migdia
Església de Santa Maria
Repic general de campanes anunciant
la solemnitat de Sant Zenon
Organitza: Parròquia de Santa Maria
10 h nit
Església de Santa Maria
Rés de la pregària de Completes
Organitza: Parròquia de Santa Maria
2/4 d’11 nit
Església de Santa Maria
Pregó i Himne a Sant Zenon
El pregó d’enguany anirà a càrrec de
Mercè Cussó i Cervera.
Organitza: Parròquia de Santa Maria
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11 h matí
Riera zona nova coberta
Festa Holi
Es recomana que tothom porti samarreta
blanca
Organitza: Consell dels Infants

8 h vespre
Església de Santa Maria
Ofici solemne en honor a Sant Zenon
Organitza: Parròquia de Santa Maria
10 vespre
A la Riera, del CC Calisay fins a la platja.
Batucada amb la Batuaixa de l’Escola
Municipal de Música
Organitza: Regidoria de Festes i l’Ass.
escola de Música d’Arenys de Mar

12 h migdia
A la Riera zona nova coberta
Festa de l’escuma
Organitza: Regidoria de Festes
2/4 de 6 tarda
Plaça de l’Església - Plaça de l’Església
Recollida de xumets amb la Colla
gegantera
Organitza: Regidoria de Festes i
Associació de Geganters
2/4 de 7 tarda
Sortida de la Plaça de l’Església
Cercavila de gegants
Recorregut: Plaça de l’Església, pas de
sota estudi, rial de Sa Clavella, Riera
i plaça de l’Ajuntament. Tornada a la
Placeta i pel carrer de l’Església fins al
C.C.Calisay.
Organitza: Regidoria de Festes i
Associació de Geganters

11 h nit
Platja de la Picòrdia
Focs artificials, a càrrec de la Pirotècnia
Estalella
Organitza: Regidoria de Festes

Dimecres 10 de
juliol de 2019

8 h vespre
Porxada del Mercat Municipal
Concert de versions amb Los Sarita
El grup arenyenc sorgit de l´Escola de
Música presenta el seu repertori de
versions, sempre acompanyades de molt
bon humor.
Organitza: Regidoria de Festes i l’Ass.
Escola de Música d’Arenys de Mar

8 h vespre
Església de Santa Maria
Missa de difunts en record dels
arenyencs traspassats el darrer any
Organitza: Parròquia de Santa Maria
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Dissabte 13 de
juliol de 2019

9 h vespre
Btakora. Contradic del port.
Btakora Swing amb Six & the guest.
Balla el swing de les onades d’Arenys
Organitza: Chickens Hoppers i
associacions amigues.

6 h tarda
Port d’Arenys. Moll pesquer.
Festa Mare de Déu del Carme
Processó de barques (18h) missa (19h) i
a continuació, sardinada i ball amb DJ
Organitza: Branca de Dones Anna Sáez,
Confraria de Pescadors Sant Elm, Club
de Pesca Mar-Sport i Club Nàutic.
Col·labora: Ajuntament d’Arenys de Mar

9 h vespre
Teatre Principal
Festival Poesia i +: El temps que se’ns
escapa amb Fèlix Cuc i Dídac Rocher.
Concert-recital de l’obra poètica de Fèlix
Cucurull.
Amb la col·laboració de Fede Marsà
(bateria), Marc Prat (baix), Narcís
Corominas (teclats), Òscar López (So),
Laura Galofré (escenografia). I dels
videoartistes: Zenon Aguiló, Joana
Bosch, Ida Cuellar, Lluís Danés, Joan
Gorro, Marc Mitjà, Pol Ponsarnau i Carlos
Rufete.
Preu: Entrada gratuïta. Aforament limitat.
Organitza: Ajuntament Arenys de MarComissió Any Cucurull, Festival Poesia i
+ i Fundació Palau

7 h tarda
Teatre Principal
Concert d’estiu
Preu: Col·laboració 3€
Organitza: Societat Coral l’Esperança
10 h nit
Club de Pesca Mar Sport
Tradicional cantada d’havaneres al
Club de Pesca Mar Sport amb el Grup
Mar Brava
Hi haurà Rom Cremat. Activitat oberta a
tothom!!
Organitza: Club de Pesca Mar Sport
mitjanit
Durada: Fins l’11 d’agost
Balcons del carrer de la Perera
Exposició fotogràfica a l’aire lliure:
Mirades i Mans a càrrec de l’Agrupació
Fotogràfica d’Arenys de Mar
Organitza: Agrupació Fotogràfica
d’Arenys de Mar. Amb la col·laboració
dels veïns del carrer de la Perera i
l’Ajuntament d’Arenys
de Mar
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Activitats de Juliol

Diumenge 14 de
juliol de 2019

Dimecres 17 de
juliol de 2019

9 h matí
Riera, davant del C.C. Calisay
Fira de brocanters i del
col·leccionisme
Organitza: Associació Col·leccionisme Nou
i Vell

10 h nit
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Arenys de Contes. 16è Festival d’estiu
de contes per a adults: Mimosa a
càrrec de Mònica Torra
Organitza: Biblioteca - Regidoria de
Cultura

Dimarts 16 de
juliol de 2019

Dijous 18 de
juliol de 2019

10 h matí
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Obertura de la Biblioplatja
Horari: de dilluns a divendres
Matins de 10.00 a 13.30h
Tardes de 17.30 a 20.00h
Organitza: Biblioteca - Regidoria de
Cultura

2/4 de 7 tarda
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Hora del conte i taller per a infants:
La meravellosa medicina d’en Jordi
a càrrec d’Ingrid Martín i taller a càrrec
d’Adrià i Víctor Ferrari i d’Ivana Ares
Organitza: Biblioteca - Regidoria de
Cultura

10 h nit
Platja de la Picòrdia
Cine pícnic: Jurasic World
Vine a la platja a gaudir d’una bona
pel·lícula de cinema!
Us hi esperem!!
Organitza: Plataforma per la llengua

2/4 de 8 tarda
Plaça de l’Església - Plaça de l’Església
Dijous sardanes amb la Cobla Premià
Organitza: Ajuntament d’Arenys de Mar i
secció sardanista de l’Ateneu Arenyenc
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Activitats de Juliol

Divendres 19 de
juliol de 2019

Dissabte 20 de
juliol de 2019

6 h tarda
Festes del carrer de la Torre
Divendres 19: Pregó
Dissabte 20: Jocs infantils i xocolatada
a la tarda i sopar popular
Diumenge 21: Puntaires. Dinar de
sobres. Havaneres amb rom cremat
Organitza: Comissió de festes carrer de
la Torre

7 h tarda
Parc de Fèlix Cucurull
Inauguració del mural amb micro
obert a càrrec d’Ull Distret, il·lustrador
Organitza: Comissió Any Cucurull 19192019
10 h nit
Plaça de l’Església
27a Mostra de dansa
Organitza: Escola de Dansa Sinera i
Ajuntament d’Arenys de Mar

7 h tarda
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Xerrada mediambiental: Biòtops,
fauna i flora marina a càrrec de Q-Star
Biòtops
Organitza: Biblioteca - Regidoria de
Cultura i Regidoria de Medi Ambient

Diumenge 21 de
juliol de 2019
6 h tarda
Riera zona nova coberta
Diumenges infantils: Art de les
bombolles i animació infantil Confetti
Express amb Mimajocs i la Companyia
Trencamandres
Horari: de 18 a 21h: Art de les bombolles
a les 19h: animació Confetti Express
Organitza: Regidoria de Festes
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Activitats de Juliol

Dimecres 24 de
juliol de 2019

8 h vespre
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Concert del Combo de l’Escola de
Música a càrrec de l’Escola Municipal
de Música d’Arenys de Mar
Organitza: Biblioteca - Regidoria de
Cultura
Dimarts 23 de juliol de 2019

8 tarda i 10 nit
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Arenys de Contes. 16è Festival d’estiu
de contes per a adults. Passejada i
contes a la golondrina: Sí, pero no
exactamente a càrrec de Sandra Rossi
Preu: 10 euros - Inscripcions a la
Biblioteca i/o a la Biblioplatja (Places
limitades)
Organitza: Biblioteca - Regidoria de
Cultura

Dimarts 23 de
juliol de 2019
10 h nit
Platja de la Picòrdia
Cine pícnic: Els increïbles 2
La mare dels increïbles, la Helen, ha de
liderar una campanya de superherois
mentre que el pare, en Bob, s’haurà
d’ocupar dels seus fills.
Quina de les dues feines serà més feixuga?
Una nova aventura de la família de
superherois.
Organitza: Plataforma per la llengua

Dijous 25 de
juliol de 2019
2/4 de 7 tarda
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Hora del conte i taller per a infants: De
conte a conte, i al món dóna la volta a
càrrec de Mercè Rubí
Organitza: Biblioteca - Regidoria de
Cultura
2/4 de 8 tarda
Plaça de l’Església - Plaça de l’Església
Dijous sardanes amb la Cobla Marinada
Organitza: Ajuntament d’Arenys de Mar i
secció sardanista de l’Ateneu Arenyenc
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Divendres 26 de
juliol de 2019

2/4 d’11 nit
Pati del Xifré
Dani Nel·lo & Los Saxofonista Salvajes
28è Festival de Jazz d’Arenys de Mar
Preu: 12€ taquilla i 10€ anticipada per
Internet a www.jazzarenys.cat
Organitza: Regidoria de Cultura

Festes al carrer de la Perera
Guarniment del carrer i havaneres
(divendres), sopar al carrer (dissabte),
guerra d´aigua, dinar al carrer i d´altres
activitats (diumenge)
Organitza: Comissió de Festes del carrer
de la Perera
Festa del carrer de la Font
Organitza: Comissió de Festes del carrer
de la Font
7 h tarda
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Passejada mediambiental: Sortida per
la platja a càrrec d’Enric Badosa, biòleg
Preu: Inscripcions a la Biblioteca i/o a la
Biblioplatja - Places limitades
Organitza: Biblioteca - Regidoria de
Cultura i Regidoria de Medi Ambient

Dissabte 27 de
juliol de 2019

8 h vespre
Mercat municipal
Wine&Tapes
Jornada gastronòmica al Mercat
municipal amb tapes, dolços, vi, cava i
cervesa a preus populars.
Organitza: Regidoria de Promoció
Econòmica

7 h tarda
Sala noble del C.C.Calisay
Charrada Occitana. La Literatura
Occitana d’avui (1970-2019) a càrrec
de la Perrine Alsina i en Jaume Figueras.
Presenten l’acte, en Xavier Majó i en
Miquel Maresma.
Organitza: Cercle Occità dels dos Arenys
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Diumenge 28 de
juliol de 2019

Vine a la platja
a gaudir d’una
bona pel·lícula
de cinema. Us
hi esperem!!
Organitza:
Plataforma per
la llengua

6 h tarda
Riera part nova coberta
Diumenges infantils: Inflables
aquàtics i Festa de l’escuma
Porteu roba de bany!
Horari:
de 18 a 21h: inflables
de 19 a 20h: festa de l’escuma
Organitza: Regidoria de Festes

Dimecres 31 de
juliol de 2019

Dimarts 30 de
juliol de 2019

10 h nit
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Arenys de Contes. 16è Festival
d’estiu de contes per a adults. Les
despentinades a càrrec de Núria
Clemares
Organitza: Biblioteca - Regidoria de
Cultura

10 h nit
Platja de la Picòrdia
Cine pícnic: Spider-man, un nou
univers

Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Dipòsit Legal: B-15966-2013

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

Maquetació i impressió: Edicions MIC
Portada: Txeni Hill
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