
Festa Major d’Arenys de Mar

https://arenysdemar.cat/stzenon2020

Del 8 al 12  
de juliol de 2020
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Un Sant Zenon diferent

Una Festa Major atípica, com moltes coses d’aquest any que la Covid-19 
ens ha trastocat. D’un dia per l’altre hem canviat hàbits i maneres de 
fer per intentar resoldre una situació que no havíem viscut mai abans. 
Una situació excepcional que hem resolt amb mesures excepcionals i, 
sobretot, amb la responsabilitat i el compromís col·lectiu.

La Festa Major també se n’ha vist afectada i hem reaccionat per poder 
programar-la d’acord amb les mesures i les normatives vigents però 
amb l’objectiu de poder-nos retrobar al carrer. Conscients de la situació 
complicada del món cultural, s’ha apostat per una Festa Major de Km0 
i els espectacles i concerts seran amb artistes i músics que són veïns i 
veïnes d’Arenys de Mar.

Els protocols sanitaris ens obligaran a mantenir aforaments controlats 
i per això caldrà reservar les invitacions gratuïtes. Considerem-ho un 
mal menor i esforcem-nos a mantenir, també durant aquests dies, les 
distàncies de seguretat i l’ús de mascaretes.

Agraïm novament al personal municipal, empreses de serveis, 
voluntariat i entitats per haver fet possible aquesta Festa Major i tot 
el seguit d’activitats culturals i altres programacions que tindran lloc 
durant l’estiu.

Cuidem-nos!

HONOR i GLÒRIA A SANT ZENON! 

Annabel Moreno
Alcaldessa d’Arenys de Mar
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Recomanacions pel públic dels actes de Sant Zenon 2020
El Sant Zenon d’aquest any serà un pèl diferent al dels anys anteriors. La situació sanitària 
actual marcarà la forma de viure’l i per això us presentem un seguit de recomanacions per 
gaudir la festa amb intensitat.

ESPECTACLES INFANTILS  
I ESPECTACLES DEL C.C.CALISAY

Els espectacles del Teatre Principal i del pati 
del C.C.Calisay seran amb aforament limitat.
Per això caldrà:
1.-  Treure la vostra invitació gratuïta a través 

del portal web del Teatre Principal  
(https://teatreprincipal.cat).

 •  Si és possible no imprimiu el tiquet, 
porteu-lo descarregat en el vostre telèfon 
mòbil.

 •  Només podreu reservar 4 invitacions per 
família.

 •  Si no teniu internet podeu acostar-vos i 
aconseguir les vostres invitacions a:

  >  l’Oficina de Turisme de dimarts a 
diumenge de 10 a 14h (dijous 9 de juliol 
tancat).

  >  al C.C.Calisay de dilluns a divendres de 
10 a 14h (dijous 9 de juliol tancat).

2.-  Quan arribeu al l’espai de l’actuació, si 
hi ha cua, mantingueu la distància de 
seguretat amb la persona del davant.

3.-  Haureu d’accedir amb mascareta 
i mantenir-la posada durant tot 
l’espectacle. Sobretot no us la oblideu, que 
no podreu entrar!

4.-  A l’accés a l’espai us demanaran el 
tiquet d’entrada i us haureu d’aplicar gel 
hidroalcohòlic a les mans. Si us plau, si 
creieu que teniu símptomes quedeu-vos 
a casa i no assistiu a l’espectacle. Podreu 
mirar-lo per streaming.

5.-  Un cop dins l’espai trobareu les cadires a 
la distància de seguretat permesa. Si us 
plau, no les mogueu del seu lloc.

6.-  No es podran utilitzar els WC.
7.-  No hi haurà servei de bar, per això si ho 

creieu convenient porteu-vos la vostra ampolla 
d’aigua.
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ESPECTACLES A LA RIERA  
ZONA NOVA COBERTA

Els espectacles es portaran a terme a la riera 
(zona nova coberta) i tothom haurà d’estar 
assegut a la distància de seguretat permesa 
per la normativa del moment.
1.-  Quan arribeu al l’espai de l’actuació, 

mantingueu sempre la distància de 
seguretat amb la resta de persones.

2.-  Haureu de portar la mascareta 
i mantenir-la posada durant tot 
l’espectacle. Sobretot no us la oblideu, 
que no podreu gaudir de l’espectacle!

3.-  Escolliu la cadira desitjada. No podeu 
moure-la del lloc on està atès que estan 
col·locades a la distància permesa.

4.-  No hi haurà WC.
5.-  No hi haurà servei de bar, per això si ho 

creieu convenient porteu-vos la vostra 
ampolla d’aigua. 

PASSEJADA DE GEGANTS

Aquest any la passejada de gegants serà ben 
especial i per això es demana a tot el públic 
assistent que NO els acompanyi en el seu 
recorregut. Saludem-los quan passin per da-
vant nostre i mantinguem la distància de se-
guretat amb els gegants i la resta de públic. 
La Flor d’Alba, en Tallaferro, en Roc, la Maria, 
la Carmeta i l’Elm us ho agrairan! 

COMPLETES I HIMNE A SANT ZENON

Tots tenim ganes de cantar l’Himne a Sant 
Zenon, però aquest any us demanem que 
seguiu les Completes per streaming i que el 
canteu des del balcó de casa vostra. Tot i que 
estem tornant a una certa normalitat hem 
d’evitar les aglomeracions.

TRONADA AÈRIA

Hem trobat en el programa de Sant Zenon 
de l’any 1900 que ja es feia una tronada, com 
la que recuperem enguany, per començar la 
Festa Major. No cal que ens concentrem a 
cap lloc determinat per sentir-la, ho podrem 
escoltar tranquil·lament des de casa.

STREAMING  
TRANSMISSIÓ D’ACTES EN DIRECTE

El Pregó, les Completes, els espectacles in-
fantils (Teatre Principal), l’actuació d’en Mi-
quel del Roig i els espectacles del pati del 
C.C.Calisay es podran veure per streaming a 
través del Facebook de l’Ajuntament i el ca-
nal de Youtube de Ràdio Arenys.
Us agraïm la vostra col·laboració i la vostra 
paciència i demanem a tots la màxima res-
ponsabilitat per poder gaudir de la Festa.

Moltes gràcies.
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Divendres  
3 de juliol 
6 h tarda > Les Clarisses

Introspectiva amb grafit i carbó
Obres de Joan Manel Salichs
Durada: Fins al 26 de juliol de 2020
Horari de visites:
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
Organitza: Regidoria de Cultura

6 h tarda > Sala Exposicions del C.C.Calisay

20 20. 40 anys d’exposicions
Recull d’obres de Jordi Coll Alzina
Durada: Fins al 26 de juliol de 2020
Horari de visites:
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
Organitza: Regidoria de Cultura

Dimecres  
8 de juliol 
1 h migdia > Església de Santa Maria 

Repic general de campanes
anunciant la solemnitat  
de Sant Zenon
Organitza: Parròquia de Santa Maria d’Arenys

7 h tarda > Teatre Principal

Contes per a nadons:  
Miqueló el mariner
a càrrec de Marta Catalan

Miniespectacle (1-3 anys). Amb en Miqueló i la 
seva capseta de música farem un viatge musical 
amb l’ajuda d’un Kamishibai, l’acordió i petits 
instruments de joguina. Viatjarem per la història 
d’en Miqueló el mariner que navega acompanyat de 
la seva capseta de música.

Cantarem cançons de mariners, de bressol, balls 
manetes… En una sessió tranquil·la i musical plena 
de descobertes i complicitats.
Guió i cançons: Marta Catalan
Aforament limitat. Accés amb invitació.
Organitza: Regidoria de Festes

(*)   Aconseguiu les invitacions gratuïtes  
a través del portal web del Teatre Principal  
https://teatreprincipal.cat. 

També podeu aconseguir les vostres 
invitacions de forma presencial a: 
OFICINA DE TURISME  
de dimarts a diumenge de 10 a 14h 
CENTRE CULTURAL CALISAY  
de dilluns a divendres de 10 a 14h. 

El dijous 9 de juliol ambdós espais 
romandran tancats.

Invitacions gratuïtes 
en alguns espectacles

Eviteu les aglomeracions.  
Porteu mascareta i mantingueu la distància de seguretat.

Alguns actes es poden seguir en streaming o a les xarxes socials a través  
del Facebook AjArenys i pel Youtube Ràdio Arenys.
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10 h nit > Església de Santa Maria 

Rés de la pregària de Completes
Completes i cant de l’Himne 
a Sant Zenon

 Les podeu seguir en streaming. 
i cantar l’Himne des del balcó de casa 

Tots tenim ganes de cantar l’Himne a Sant Zenon, 
però aquest any us demanem que seguiu les 
Completes per streaming i que el canteu des del 
balcó de casa vostra. Tot i que estem tornant a una 
certa normalitat, hem d’evitar les aglomeracions.

Completes i cant de l’Himne a Sant Zenon 
(lletra de Joan Draper i música de Xavier Maimí). 
Hi predicarà Mn. Joan Soler, rector de la nostra 
parròquia.
Aforament del temple limitat.
Organitza: Parròquia de Santa Maria

3/4 d’11 nit > Sentim-la des de casa

Tronada aèria
a càrrec de la Pirotècnia Tomàs
Hem trobat en el programa de Sant Zenon de 
l’any 1900 que ja es feia una tronada, com la que 
recuperem enguany, per començar la Festa Major. 
No cal que ens concentrem a cap lloc determinat 
per sentir-la, la podrem escoltar tranquil·lament 
des de casa.
Organitza: Regidoria de Festes

11 h nit > Un terrat qualsevol

Miquel del Roig des del terrat
Festa Major Jove

El podeu veure per streaming
i gaudir des del vostre terrat  

Organitza: Cau Flos i Calcat, Patronat de Sant Roc, 
Associació Pubillatge, Entitat Tropical d’Arenys 
i Regidoria de Joventut
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Eviteu les aglomeracions.  
Porteu mascareta i mantingueu la distància de seguretat.

Alguns actes es poden seguir en streaming o a les xarxes socials a través  
del Facebook AjArenys i pel Youtube Ràdio Arenys.

2/4 de 9 vespre > Emissió virtual

Pregó virtual de Festa Major 
a càrrec del personal sanitari  
del CAP d’Arenys de Mar

El podeu trobar a les xarxes socials 

Organitza: Regidoria de Festes  
i CAP d’Arenys de Mar

9 h vespre > Per la Riera

Música de carrer
a càrrec de Swing Engine

Swing Engine és un grup de dixieland i swing que 
animarà les terrasses de la Riera el dia de la vigília 
de Sant Zenon. Sonaran els temes més alegres dels 
anys 20 i 30 del segle passat.
Organitza: Regidoria de Festes
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Dijous  
9 de juliol 
7 h tarda > Pels carrers de la vila

Passejada de gegants
Recorregut: per la Riera  
des de l’Ajuntament fins al C.C.Calisay.

 Us demanem que NO acompanyeu la passejada
dels gegants i que els saludeu quan passin 
per davant vostre, mantenint la distància 
de seguretat amb ells i entre vosaltres.
  La Flor d’Alba, en Tallaferro, en Roc, la Maria, 
la Carmeta i l’Elm us ho agrairan!

Organitza: Regidoria de Festes  
i Associació de Geganters

8 h vespre > Teatre Principal

Contes per a infants:  
Cap de pardals
a càrrec de la Cia. Ulldistret

Les paraules són ànimes sonores, vives, 
il·lustratives i juganeres i l’Ulldistret adapta 
diversos relats i maneres de contar en aquest 
espectacle-monòleg que beu de la picaresca popular 
i refresca l’enteniment.

Si la Paraula és l’empremta de l’ànima, disculpin 
que els hi posi el dit a l’orella. 

Aforament limitat. Accés amb invitació.
Organitza: Regidoria de Festes

8 h vespre > Església de Santa Maria 

Ofici solemne en honor  
a Sant Zenon
Hi predicarà  
fra Jacint Duran, caputxí.
Aforament del temple limitat.
Organitza: Parròquia  
de Santa Maria

Eviteu les aglomeracions.  
Porteu mascareta i mantingueu la distància de seguretat.

Alguns actes es poden seguir en streaming o a les xarxes socials a través  
del Facebook AjArenys i pel Youtube Ràdio Arenys.
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2/4 de 10 vespre > Pati del C.C.Calisay

Concert d’havaneres
amb el grup La Vella Lola

El podeu seguir en streaming 

Una mostra d’havaneres  
i valsets mariners on  
podreu escoltar en directe 
La noia de Sinera.
Aforament limitat.  
Accés amb invitació.
Organitza: Regidoria de Festes

11 h nit > Riera, zona nova coberta

Música amb la Dolo Beltran

So de Club, Pop i Electrònica caminen junts al 
projecte de Dolo, després d’haver passat pel grup 
Pastora, segueix treballant amb la seva gran aposta, 
el seu projecte en solitari, acompanyada de la 
seva banda. Junts duen a escena una col·lecció de 
cançons on es fusiona les ganes de ballar amb les 
ganes de comptar, autèntics “trencapistes” sonors. 
Una vegada més ens conquesta amb les seves 
metafòriques rimes, lletres plenes de quotidianitat, 
acompanyades d’estructures de Pop proper.

Dolo ja té preparat el seu segon disc en solitari, 
amb la producció dels Paris.Texas, que es publicarà 
al setembre d’aquest any 2020.

Aforament limitat.  
Organitza: Regidoria de Festes
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10 de juliol 
3/4 de 7 tarda > Església de Santa Maria 

Missa de difunts 
en record dels arenyencs traspassats 
del juliol del 2019 al març del 2020
Aforament del temple limitat.
Organitza: Parròquia de Santa Maria

7 h tarda > Teatre Principal

Titelles: 7 ratolins
a càrrec de la Cia. Petit Bonhom

Un temporer rodamón, acompanyat de la seva 
guitarra, us explicarà el conte d’uns ratolins 
que els ha arribat el moment de marxar de casa 
i trobar un nou lloc on viure.

El més petit d’ells aviat descobrirà que la vida fora 
del cau familiar és plena de perills i dificultats.
Aforament limitat. Accés amb invitació.
Organitza: Regidoria de Festes

Eviteu les aglomeracions.  
Porteu mascareta i mantingueu la distància de seguretat.

Alguns actes es poden seguir en streaming o a les xarxes socials a través  
del Facebook AjArenys i pel Youtube Ràdio Arenys.
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2/4 de 9 vespre > Pati del C.C.Calisay 

Música amb Naima Trio

El podeu seguir en streaming 
 

Naima Trio us proposa un concert amb un repertori 
de peces originals en el qual es barregen tots 
aquells estils que més s’estimem, com és ara el 
folk, el jazz o la música contemporània amb la 
improvisació com a element conductor. Tot plegat fa 
que la formació tingui una sonoritat única.
Aforament limitat. Accés amb invitació.
Organitza: Regidoria de Festes
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9 h vespre > Camió musical  
pels principals carrers del poble

Star 3 Itinerant
Versions en moviment
Organitza: Cau Flos i Calcat, Patronat de Sant Roc, 
Associació Pubillatge, Entitat Tropical d’Arenys 
i Regidoria de Joventut

2/4 d’11 nit > Riera, zona nova coberta

Concert de Festa Major
a càrrec de l’Orquestra Exel

Us convidem a escoltar una col·lecció de cançons 
melòdiques que hem escollit per a tots vosaltres, 
cançons que formen part de la nostra memòria 
col·lectiva i que avui interpretem per tal que us 
retorni un bell record, un perfum nostàlgic, una 
tonada adormida…
Repassaren alguns clàssics del cinema i temes que 
tenen la Mediterrània com a fil conductor. Amb el 
desig que passeu una bona estona, us donem les 
gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut 
musical i esperem que sigui tan plaent per vosaltres 
com ho ha estat per nosaltres quan l’hem preparat.

Aforament limitat. 
Organitza: Regidoria de Festes

Eviteu les aglomeracions.  
Porteu mascareta i mantingueu la distància de seguretat.

Alguns actes es poden seguir en streaming o a les xarxes socials a través  
del Facebook AjArenys i pel Youtube Ràdio Arenys.
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Dissabte  
11 de juliol 
7 h tarda > Pels carrers de la vila

Passejada de gegants
Recorregut: pel lateral de la Riera,  
des de la plaça Mare Paula Montalt fins a la Riera 
davant l’edifici Xifré.

 Us demanem que NO acompanyeu la passejada
dels gegants i que els saludeu quan passin 
per davant vostre, mantenint la distància 
de seguretat amb ells i entre vosaltres.
  La Flor d’Alba, en Tallaferro, en Roc, la Maria, 
la Carmeta i l’Elm us ho agrairan!

Organitza: Regidoria de Festes  
i Associació de Geganters

8 h vespre > Teatre Principal

Titelles: Jai el mariner
a càrrec de Zipit Company

JAI, EL MARINER és una història d’amor entre en 
Jai i Marie Claire, una noia que viu dalt d’un far. 

Tres comediants que van de port en port explicant 
aventures de mar, arriben per narrar la història 
de Jai el mariner i el seu viatge cap a l’amor de la 
bonica Marie Claire, la noia del far que eleva els 
seus sentits amb el seu bell cant.
Aforament limitat. Accés amb invitació.
Organitza: Regidoria de Festes

2/4 de 10 vespre > Pati del C.C.Calisay

Música: La derrota
a càrrec de Dídac Rocher.  
Presentació del seu nou disc

El podeu seguir en streaming 
 

LA DERROTA és principi o final? Tot acaba o tot 
comença en la derrota? És potser origen, el punt des 
d’on tot és de nou possible? 

Dídac Rocher torna als escenaris per presentar el 
seu nou disc ‘LA DERROTA’ (Au! Records, 2020). 

Un grapat de cançons que transiten per zones 
frontereres de clarobscurs, i amb l’estranya 
propietat de semblar que han estat escrites per a 
aquest temps que ens ha tocat viure.

Aquest disc ha estat concebut com a projecte de 
banda. És per això que a l’escenari hi trobem tot un 
conjunt de músics que acompanya Dídac Rocher, 
aconseguint un so èpic, contundent i profund.

Dídac Rocher, veu i guitarra acústica
Jordi Solans, guitarra elèctrica i acústica, 
ordinador i cors
Xavi Molero, bateria
Marc Prat, baix i cors
Narcís Corominas, teclats
Albert Freixas, guitarra elèctrica i acústica i cors
Didier Richard, tècnic de so

Aforament limitat. Accés amb invitació.
Organitza: Regidoria de Festes

Eviteu les aglomeracions.  
Porteu mascareta i mantingueu la distància de seguretat.

Alguns actes es poden seguir en streaming o a les xarxes socials a través  
del Facebook AjArenys i pel Youtube Ràdio Arenys.
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11 h nit > Riera, zona nova coberta

Música amb Fèlix Cuc
FèLIX CUC (Fèlix Cucurull, Arenys de Mar 1978), 
compositor, cantant i guitarrista. Va començar 
sent un jove “cuc” entre les sorres del Maresme 
i les terres fosques del Montnegre, excavant a cops 
de guitarra pels subterranis musicals, a la recerca 
de sons i paraules amb les que expressar-se.

Artista en transformació constant, reuneix 
l’essència de tot un viatge de metamorfosis 
musicals.

Aforament limitat. 
Organitza: Regidoria de Festes

D
is

sa
bt

e 
11

 d
e 

ju
lio

l Diumenge  
12 de juliol 
7 h tarda > Teatre Principal

Titelles:  
Els viatges d’en Filalici
a càrrec de la Cia. Dit al Nas

ELS VIATGES D’EN FILALICI és l’adaptació amb 
titelles, ombres sobre projeccions i música en viu, 
del còmic de culte francès PHILÉMON.

Al fons de tot d’un pou s’hi amaga la porta 
cap a un altre món:l’univers màgic de les lletres 
d’Oceà Atlàntic. És un indret que no existeix on 
tot és possible. En Filalici descobreix l’entrada 
cap aquest món. Allà hi coneix en Bartomeu, un 
nàufrag del temps. Junts viatgen d´un món a l´altre 
travessant els límits entre la realitat i la imaginació. 
Però tot joc té unes regles, i trencar-les pot tenir 
conseqüències imprevisibles...
Aforament limitat. Accés amb invitació.
Organitza: Regidoria de Festes

Eviteu les aglomeracions.  
Porteu mascareta i mantingueu la distància de seguretat.

Alguns actes es poden seguir en streaming o a les xarxes socials a través  
del Facebook AjArenys i pel Youtube Ràdio Arenys.
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2/4 de 9 vespre > Pati del C.C.Calisay 

Contes:  
La gran pesta
a càrrec d’ES-BO Teatre

El podeu seguir en streaming 
 

La pesta del segle XIV va ser la més gran mai 
viscuda i la raó de ser d’un dels reculls de contes 
més famós de tots els temps: EL DECAMERÓ de 
Boccaccio. “La Gran Pesta” és la recreació d’alguna 
d’aquelles històries i la evidència que els contes, en 
la seva mesura, ajuden a combatre epidèmies.
Aforament limitat. Accés amb invitació.
Organitza: Regidoria de Festes
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2/4 d’11 nit > Riera, zona nova coberta

Concert de música  
dixieland
a càrrec de The Flood Dixie Band

THE FLOOD DIXIE BAND és una formació creada 
a principis de 2019 per gaudir i fer gaudir de la 
música popular afro-americana, que va des del 1900 
fins als anys 30: dixieland, swing, second line, etc. 
amb temes propis del mateix estil i adaptacions 
d’altres.

Memi Sillah, veu i trompeta
David Xiberta, veu i banjouke
Cesc Montmany, saxo i coros
Pep Moliner, tuba
Mariona Xiberta, washboard i coros

Aforament limitat. 
Organitza: Regidoria de Festes

Eviteu les aglomeracions.  
Porteu mascareta i mantingueu la distància de seguretat.

Alguns actes es poden seguir en streaming o a les xarxes socials a través  
del Facebook AjArenys i pel Youtube Ràdio Arenys.
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Divendres  
17 de juliol 
De 8 h vespre a mitjanit >  
Riera d’Arenys de Mar

La nit del comerç
NIT DEL COMERç a la Riera d’Arenys de Mar: 
Música, Animació infantil, Tapes, Photocall  
i Tallers.
Organitza: Regidoria de Promoció Local i UBICA

Dissabte  
18 de juliol 
10h matí a 9h del vespre > C.C.Calisay

Vine a donar sang 
#etsIMPRESCINDIBLE
Campanya de donació de sang
Cal reservar a http://donarsang.gencat.cat.
Organitza: CAP Arenys de Mar i Banc de Sang

Eviteu les aglomeracions.  
Porteu mascareta i mantingueu la distància de seguretat.

Alguns actes es poden seguir en streaming o a les xarxes socials a través  
del Facebook AjArenys i pel Youtube Ràdio Arenys.


