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El Govern de la Generalitat ha declarat la 
Festa de Sant Roc d’Arenys de Mar com 
a Festa Patrimonial d’Interès Nacional,  el 
grau més alt de protecció del patrimoni 
immaterial de la cultura popular i tradicional 
catalana.
Sant Roc és una de les celebracions més 
arrelades del calendari festiu arenyenc, amb 
uns trets propis que la converteixen en una 
festa de referencia. L’arrelament de la Festa 
a la vila i la seva rellevància en la interrelació 
de persones i comunitat han estat aspectes 
valorats per rebre la distinció. 
L’origen de la celebració ens porta al segle 
XVII i, des d’aleshores, les posteriors 
generacions arenyenques han mantingut 
un seguit d’elements per garantir el 
manteniment del Vot de Vila. Un seguit 
d’elements com l’Ofrena a Sant Roc, 
la cantada dels Goigs i la Capta dels 
macips pels carrers i cases de la vila, han 
sobreviscut i consolidat amb els anys. 
Altres actes s’han incorporat amb èxit, les 

darreres dècades, com la Dansa d’Arenys, 
els gegants o la recreació de la Pesta.
Tot aquest esforç a l’entorn de la Festa 
de Sant Roc és un ingent treball col·lectiu 
i amb una gran capacitat d’organització. 
D’una manera especial, destacar i agrair 
l’esforç del Patronat de Sant Roc en el 
procés promogut  els darrers anys per 
guanyar la declaració de Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional que enguany, encara amb 
restriccions per la pandèmia, celebrem d’una 
manera especial.
Al costat d’aquesta candidatura hi ha estat 
l’Ajuntament d’Arenys de Mar. Com hi ha estat 
sempre per mantenir el compromís que els 
nostres avantpassats van contraure i que ens 
ha permès seguir creixent com a comunitat 
i fent possible que consolidéssim aquest 
orgull de sentir-nos fills i filles d’aquesta vila, 
els nascuts i els nouvinguts.

Annabel Moreno i Nogué
Alcaldessa d’Arenys de Mar

“Complirem tots la promesa!”
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DC 11 d’agost de 2021 
10 h nit
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Arenys de Contes. Festival d’estiu 
de contes per a adults: Cremar el 
riu. A càrrec de Crispetu
Cal inscripció prèvia per telèfon 
(937923253), correu electrònic 
(b.arenysma.pff@diba.cat), o bé 
presencialment a la
Biblioteca o a la Biblioplatja. Places 
limitades.
Organitza: Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

DJ 12 d’agost de 2021 
2/4 de 7 tarda
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Hora del conte: Pollets xics i 
gallines picotines, a càrrec de 
Susagna Navó
Cal inscripció prèvia per telèfon 
(937923253), correu electrònic 
(b.arenysma.pff@diba.cat), o bé 
presencialment a la
Biblioteca o a la Biblioplatja. Places 
limitades.
Organitza: Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

2/4 de 8 tarda
Balconada del Xifré
Concert de sardanes, amb la Cobla 
Ciutat de Terrassa
Organitzen: Secció sardanista 
Ateneu Arenyenc i la Regidoria de 
Cultura

L’AGENDA D’ACTIVITATS
DV 13 d’agost de 2021 
10 h matí
Fem castells de sorra
A la platja de la Picòrdia, davant 
de la Biblioplatja.
Cal portar el material necessari per 
fer la teva construcció
Cal inscripció prèvia per telèfon 
(937923253), correu electrònic 
(b.arenysma.pff@diba.cat) o bé 
presencialment a la Biblioteca o a 
la Biblioplatja. Places limitades.
Organitza: Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

7 h tarda
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Sortida: Descoberta de fauna 
litoral, a càrrec d’Enric Badosa
Preu: Cal inscripció prèvia per 
telèfon (937923253), correu 
electrònic (b.arenysma.pff@diba.
cat) o bé presencialment a la
Biblioteca o a la Biblioplatja. Places 
limitades.
Organitzen: Biblioteca - Regidoria 
de Cultura i Regidoria de Medi 
Ambient
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DV 13 d’agost de 2021 
7 h tarda
Ateneu Arenyenca
Presentació de la novel·la ‘LA IRA 
DE DÉU’, de Francesc Forn
Basada en fets i personatges 
reals, aquesta primera novel·la 
de Francesc Forn i Salvà (Arenys 
de Munt, 1954) , ens endinsa en 
un món trasbalsat per la guerra 
i la pesta de mitjan segle XVII. 
Les autoritats van desplegar 
tots els seus recursos per fer 
front al contagi, però aquell món 
que s´esfondrava només podia 
sobreviure si s´acollia amb fervor 
a la clemència divina. L´església 
catòlica s´afermava com el pal de 
paller entorn del qual la societat 
podria sobreviure, ja que només 
ella era capaç d´aplacar la ira de 
Déu.
Presentació amb l’autor a càrrec de 
la secció de cultura de l’Ateneu.
Organitza: Ateneu Arenyenc

10 h nit
Pati de l’edifici Xifré
Wax & Boogie
29è Festival de Jazz d’Arenys de 
Mar
En els últims anys Wax & Boogie 
s’ha convertit en una de les millors i 
més ben valorades formacions del 
panorama del Blues, del Rhythm 
and Blues i de el Boogie-Woogie. 
Ster Wax i David Giorcelli han sabut 
captar com pocs el veritable esperit 
de la música tradicional del poble 
afroamericà per transformar-lo en 
el seu propi mitjà d’expressió. El seu 
coneixement del llenguatge de la 
música negra és ampli, ric i variat. 
Ster i David llisquen amb serenitat 
pels corrents més variats del gènere.
No hi haurà servei de bar!
Aforament limitat. 
Entrades a www.jazzarenys.cat  
(10 euros entrades anticipades i 12 
euros a taquilla)
Organitza: Regidoria de Cultura

http://www.jazzarenys.cat
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DV 13 d’agost de 2021 
10 h nit
Pati del Centre Cultural Calisay 
Sant Roc, Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional
Celebrem que la festa de Sant Roc 
ha estat declarada com a Patrimoni 
d’Interès Nacional.
Lliurament del diploma de 
reconeixement per part del 
Departament de Cultura en un acte 
que donarà una visió global del 

conjunt d’activitats i celebracions 
que s’agrupen a l’entorn de la Festa 
de Sant Roc.
Aforament limitat. Cal treure la 
invitació a través del portal web del 
Teatre Principal. Us obligatori de la 
mascareta durant l’acte.
Organitzen: Patronat de Sant Roc i 
les Regidories de Festes i Cultura
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DS 14 d’agost de 2021 
2/4 de 10 vespre
Pati de l’Escola Joan Maragall
Festa Nocturna de Gegants. La 
cercavila nocturna
Us obligatori de la mascareta 
durant l´espectacle.
Aforament limitat. Cal treure la 
invitació a través del portal web del 
Teatre Principal. Us obligatori de la 
mascareta durant l’acte.
Organitzen: Associació de 
Geganters d’Arenys de Mar i la 
Regidoria de Festes

DS 14 d’agost de 2021
10 h nit
Pati del Centre Cultural Calisay
Cantada d’havaneres, amb el 
Pescadors de l’Escala
Els Pescadors de l´Escala s´han 
especialitzat en la vella cançó 
satírica de taverna, tan històrica, 
clàssica i antiga
com l´havanera costabravenca. 
Aforament limitat. Cal treure la 
invitació a través del portal web del 
Teatre Principal. Us obligatori de la 
mascareta durant l’acte.
Organitza: Regidoria de Festes
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DG 15 d’agost de 2021
9 h matí
Sala d’actes de l’Ateneu Arenyenc
Torneig social de tennis taula Sant 
Roc 2021
Organitza: Ateneu Arenyenc

2/4 d’11 matí
Secció Billars de l’Ateneu
Torneig de billar Sant Roc 2021
Interclubs: Secció billar de l’Ateneu 
contra el Club de billar de Canet de 
Mar
Organitza: Ateneu Arenyenc

12 h migdia
Sala d’actes de l’Ateneu
Exhibició de tennis taula Sant Roc 
2021
amb jugadors de la divisió d’honor
Organitza: Secció tennis de taula de 
l’Ateneu Arenyenc

2/4 de 10 vespre
Pati de l’Escola Joan Maragall
La Pesta
Representació estàtica de La Pesta
Aforament limitat. Cal treure la 
invitació a través del portal web del 
Teatre Principal. Us obligatori de la 
mascareta durant l’acte.
Ateneu Arenyenc
Organitza: La Pesta i Regidoria de 
Festes
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DL 16 d’agost de 2021 
8 h matí
Església de Santa Maria - Plaça de 
l’Església
Ofrena de macips, macipes i 
macipets a Sant Roc i cantada 
dels goigs
Just abans de sortir pels carrers 
de la vila, els macips, macipes, 
macipets i captadores fan l’ofrena a 
Sant Roc i
renoven el seu compromís amb 
la festivitat. Al final es canten els 
goigs de Sant Roc.
Preu: Aforament limitat
Organitza: Patronat de Sant Roc

9 h matí
Pels carrers i places de la vila
Cercavila de macips, macipes i 
macipets
Per raons de seguretat sanitària 
els macips aquest any no entraran 
a les cases. A la que sentiu 
els picarols i el crits de “Sant 
Rooooooc” sortiu a la porta de casa 
perquè us puguin ruixar.
Organitza: Patronat de Sant Roc
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DL 16 d’agost de 2021 
10 h matí
Fins a les 13h
Plaça de l’Església - Plaça de 
l’Església
Simultànies d’escacs
Amb el mestre internacional: Joan 
Flubià Poyatos
Preu: Gratuït
Organitza: Secció d’escacs de 
l’Ateneu Arenyenc

12 h migdia
Espai d’exposicions de l’Ateneu
Exposició de fotografia històrica: 
L’antiga festa de Sant Roc a 
Arenys de Mar
Organitza: Ateneu Arenyenc

6 h tarda
De l’Ajuntament a la plaça de 
l’Església
Cercavila de gegants, macips i 
macipes
Acompanyament d’autoritats a 
l’Ofici
Es demana a tot al públic assistent 
que no acompanyi els gegants 
i el macips en el seu recorregut. 
Saludeu-los quan passin per davant 
vostre i mantingueu la distància de 
seguretat.
Recorregut: juntament amb les 
autoritats els gegants i macips 
sortiran del davant de la plaça de 
l’Ajuntament i pujaran
per la Riera fins la plaça de 
l’Església.
Organitzen: Associació de 
Geganters, Patronat de Sant Roc i 
Ajuntament d’Arenys de Mar

7 h tarda
Església de Santa Maria 
Ofici en honor a Sant Roc i 
renovació del Vot de Vila
Organitzen: Patronat de Sant Roc i 
Parròquia de Santa Maria
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DL 16 d’agost de 2021 
2/4 de 9 vespre
Pati de l’Escola Joan Maragall
Ballada de la Dansa d’Arenys
Aforament limitat. Cal treure la 
invitació a través del portal web del 
Teatre Principal. Us obligatori de la 
mascareta durant l’acte.
Organitza: Patronat de Sant Roc 
i Regidoria de Festes, amb la 
col·laboració de l’Esbart Maragall
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DJ 19 d’agost de 2021 
2/4 de 7 tarda
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Hora del conte: La cabra Serafina, 
a càrrec de Blai Senabre
Cal inscripció prèvia per telèfon 
(937923253), correu electrònic 
(b.arenysma.pff@diba.cat), o bé 
presencialment a la
Biblioteca o a la Biblioplatja. Places 
limitades.
Organitza: Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

2/4 de 8 tarda
Balconada del Xifré
Concert de sardanes, amb la Cobla 
Premià
Organitzen: Secció sardanista 
Ateneu Arenyenc i Regidoria de 
Cultura

DV 20 d’agost de 2021 
7 h tarda
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Xerrada: Biòtops: sostenibilitat 
marina, a càrrec de B-MAR
Cal inscripció prèvia per telèfon 
(937923253), correu electrònic 
(b.arenysma.pff@diba.cat) o bé 
presencialment a la
Biblioteca o a la Biblioplatja. Places 
limitades.
Organitzen: Biblioteca - Regidoria 
de Cultura i Regidoria de Medi 
Ambient

10 h nit
Pati de l’edifici Xifré
Marc Ferrer Trio Feat. Marian 
Barahona & Paul Evans
29è Festival de Jazz d’Arenys de 
Mar
Marc Ferrer Trio, una formació que 
rememora la millor tradició del piano 
jazz, des d’una òptica particular, 
amb composicions pròpies, però 
sempre fidels a l’essència de l’estil. 
Faran en aquesta ocasió un canvi 
de registre, incorporant la veu 
de Marian Barahona, cantant de 
reconeguda trajectòria i el reconegut 
trompetista britànic Paul Evans que 
ha format part de diversos projectes 
entre ells la Royal Philarmonic 
Orchestra de Londres. Ens oferiran 
un repertori enèrgic, basat en el jazz, 
el blues i el swing més primigeni, 
amb pinzellades de gospel i soul. 
No hi haurà servei de bar!
Aforament limitat. 
Entrades a www.jazzarenys.cat  
(10 euros entrades anticipades i 12 
euros a taquilla)
Organitza: Regidoria de Cultura

http://www.jazzarenys.cat
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DS 21 d’agost de 2021 
10 h nit
Gruta de Lurdes - Parc de Lurdes
DÍODE, Cançó tradicional catalana
Diode és un duet format per 
un violí i una guitarra, que ens 
oferirà un programa de melodies 
tradicionals catalanes. La seva 
intenció és rescatar el repertori 
folklòric passant-lo pel seu filtre 
personal, que beu de diferents 
estils musicals, però sense perdre 
l’essència de les arrels.
Intèrprets:
Joan Torrentó, violí
Pau Mainé, guitarra
Preu: 5 euros (gratuït fins a 16 
anys). Més informació i venda 
d’entrades anticipades a www.
emarenys.org. Aforament limitat
Organitzen: Regidoria de Cultura i 
Associació Escola de Música
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DG 22 d’agost de 2021 
8 h vespre
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Concert: Cançons de taverna 
marinera, a càrrec d’en Víctor 
Pedrol
Cal inscripció prèvia per telèfon 
(937923253), correu electrònic 
(b.arenysma.pff@diba.cat) o bé 
presencialment a la
Biblioteca o a la Biblioplatja. Places 
limitades.
Organitza: Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

DJ 26 d’agost de 2021 
2/4 de 7 tarda
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Hora del conte: Iogurt de contes 
amb cireres, a càrrec de Mercè 
Rubí
Cal inscripció prèvia per telèfon 
(937923253), correu electrònic 
(b.arenysma.pff@diba.cat), o bé 
presencialment a la
Biblioteca o a la Biblioplatja. Places 
limitades.
Organitza: Biblioteca - Regidoria de 
Cultura

2/4 de 8 tarda
Balconada del Xifré
Concert de sardanes, amb la Cobla 
Premià
Organitzen: Secció sardanista 
Ateneu Arenyenc i Regidoria de 
Cultura
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DV 27 d’agost de 2021 
7 h tarda
Biblioplatja - Platja de la Picòrdia
Xerrada: Els Cetacis, a càrrec de 
SUBMON
Cal inscripció prèvia per telèfon 
(937923253), correu electrònic 
(b.arenysma.pff@diba.cat) o bé 
presencialment a la
Biblioteca o a la Biblioplatja. Places 
limitades.
Organitzen: Biblioteca - Regidoria 
de Cultura i Regidoria de Medi 
Ambient

10 h nit
Pati de l’edifici Xifré 
Professor Cunningham and His 
Old School
29è Festival de Jazz d’Arenys de 
Mar
El Professor Cunningham and His 
Old School és un dels grups més 
buscats de l’escena internacional i 
actua a tot el món
en esdeveniments i festivals 
importants. Aquesta guardonada 
banda de Nova York interpreta el 
repertori més oscil·lant i
alternatiu que va des dels carrers 
de Nova Orleans fins a les primeres 
sales de ball de Harlem, Nova York.
No hi haurà servei de bar!
Aforament limitat. 
Entrades a www.jazzarenys.cat  
(10 euros entrades anticipades i 12 
euros a taquilla)
Organitza: Regidoria de Cultura

http://www.jazzarenys.cat
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DS 28 d’agost de 2021 
10 h nit
Gruta de Lurdes - Parc de Lurdes
La família Bach, amb Festino 
Barroco
Concert per a dues flautes 
travesseres i Baix dedicat a la 
Família Bach. Família de músics 
alemanys de gran importància 
en la història de la música 
durant quasi dos-cents anys, 
sent el més important de tots 
Johann Sebastian Bach del qual 
s’interpretarà el Trio-sonata BWV 
1039. I també escoltarem obres 
dels seus fills Wilhem Friedmann, 
Carl Philipp Emanuel i Johann 
Christian.
Intèrprets:
Fedra Borràs i Xesco Grau, flauta 
travessera i  Ramon Aragall, fagot
Preu: 5 euros (gratuït fins a 16 
anys). Més informació i venda 
d’entrades anticipades www.
emarenys.org. Aforament limitat
Organitza: Regidoria de Cultura i 
Associació Escola de Música
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DS 4 de setembre de 
2021 
10 h nit
Gruta de Lurdes - Parc de Lurdes
L’òpera mozartiana i la Viena del 
segle XVIII, amb el Trio Capmany
Quins secrets amaga la música 
d’estil clàssic? Amb el trio 
Capmany ens traslladarem a la 
Viena de mitjans del s.XVIII per 
apropar-nos, entendre i descobrir 
les composicions de l’època 
tal com es tocaven i vivien pels 
músics i el públic d’aquell temps. 
Descobrirem les diferències entre 
els instruments de l’època i els 
moderns, així com la relació entre 
l’òpera i la música instrumental, 
marcada per la teatralitat i el seu 
discurs amagat.
Interprets: Pau Roca, oboè, Joan 
Roca, clarinet i Clara Canimàs, 
fagot.
Preu: 5 euros (gratuït fins a 16 
anys). Més informació i venda 
d’entrades anticipades www.
emarenys.org. Aforament limitat
Organitzen: Regidoria de Cultura i 
Associació Escola de Música



A
re

ny
s 

de
 M

ar
 S

A
N

T
 R

O
C

 2
02

1

26

DG 5 de setembre de 
2021 
10 h matí
Tot el dia a la Riera del Bisbe Pol, 
des de la Plaça de la Vila fins al 
Mercat.
Fira d’Artesania
Cada edició de la Fira pot ser 
diferent. Hi podeu trobar bijuteria, 
confecció de roba, articles nadó, 
decoració sabons, cremes, articles 
de pell, articles de fusta, etc..
Organitza: Crisàlide
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