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Una de les capacitats que molt sovint ens remarquen 
els qui ens coneixen és la passió que els arenyencs i 
arenyenques traspuem quan expliquem les petites i 
grans meravelles de la nostra vila: recomanar un racó on 
trobar un paisatge únic o on gaudir de la millor fresca, 
fins a descobrir les moltes petites històries que ens fan 
grans, de navegants de les Índies, de literats o d’altres 
personalitats de renom. 

Aquesta Festa Major és un exemple d’aquest contrast 
entre grans i petites històries. El retaule, la nostra gran 
joia del barroc català, allotja en lloc destacat sant Zenon, 
que per aquestes dates apareix cada any amb un verol 
de raïm acabat de tallar entre els seus dits. Una petita 
història a la qual, enguany, se li ha volgut donar relleu i 
protagonisme.

Estem davant d’un exemple de petites accions anònimes 
i que passen de forma discreta, però que fan que tot sigui 
al seu lloc. D’aquesta manera s’ha anat creant aquesta 
identitat i sentiment arenyenc que ens agrada compartir 
i veure com és reconegut per altres que també el poden 
arribar a sentir seu.

La Festa Major i, per sort a Arenys de Mar, moltes altres 
cites més del calendari ens fan sentir comunitat i viure 
conjuntament petits moments que, amb els anys, 
han esdevingut tradició. En nom de tota la corporació 
municipal us desitjo que gaudiu d’aquest sant Zenon que 
recuperem plenament després de la pandèmia i espero 
que passeu un molt bon estiu amb tota la programació 
d’actes i festivals que s’han preparat per a les properes 
setmanes. 

Honor i glòria sant Zenon!

Annabel Moreno i Nogué
Alcaldessa d’Arenys de Mar
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La darrera estrofa de l’himne de sant Zenon, lletra 
escrita per Joan Draper i música composta per Xavier 
Maimí, l’any 1943, fa menció del pom de verol que 
la vila ret, cada any, al Patró. Una ofrena que ens 
trasllada a la imatge d’un Arenys envoltat de vinyes, 
des dels turons arran de mar fins a dalt de Collsacreu. 
Els comparets, cada 9 de juliol, en feien ofrena al sant 
quan tot just el raïm verolava.

L’Església catòlica venera 14 sants que tingueren per 
nom Zenó, nom que, per cert, com va explicar Josep 
Maria Pons i Guri al programa de Festa Major de 1995, 
no era gens estrany en l’antiguitat hel•lenística i, fins i 
tot, fou propi de filòsofs i emperadors. 

El nostre sant Zenon (no li direm pas Zenó) és el que 
l’Església celebra el 9 de juliol. El martirologi romà 
diu que va ser martiritzat “amb deu mil dos-cents 
tres companys”, l’any 298 de la nostra era, en temps 
dels emperadors Dioclecià i Maximià, a la vall de les 
Aigües Sàlvies, a extramurs de Roma, on ja havia 
sofert martiri l’apòstol sant Pau.

El 3 de juny de l’any 1664, els jurats i consell de la 
universitat de Santa Maria d’Arenys van decidir que 
se celebrés cada any la festivitat de sant Zenon, el dia 
9 de juliol. I al retaule major de l’església parroquial 
d’Arenys de Mar, que Pau Costa començà l’any 1706 i 
acabà l’any 1711, sant Zenon hi ocupa un lloc destacat. 
Sant Zenon hi és “representat com a militar romà, 
amb cuirassa, càligues i clàmide, cenyint espasa. 

Al marge de la seva indumentària arcaïtzant, figura 
amb llarga cabellera, bigoti i perilla”, com usaven els 
militars d’inicis del s. XVIII i no pas els qui manaven 
les legions romanes, segons ens expliquen els Amics 
del Retaule en les seves visites guiades.

Aquesta imatge amb el braç alçat, dalt del retaule, és 
la que ha sostingut durant tants anys el verol ofert 
pels comparets i, més recentment, per mans anònimes 
que, sens falta, han seguit cercant-lo i tallant-lo a les 
últimes vinyes arenyenques del rial de la Serp. 
Un verol ufanós que envolta i acompanya la imatge 
que havia sortit en processó i que avui, a l’altar, 
presideix els actes litúrgics d’aquests dies de Festa 
Major. Una imatge que el poeta Salvador Espriu 
també va immortalitzar convertint el sant patró 
d’Arenys de Mar en una part indestriable més de la 
seva (nostra) mítica Sinera:  

Arriba el raïm tendre,
portat per dits benèvols
del sant màrtir de plata.

Poema VII
Cementiri de Sinera

UN POM DE 
VEROL US FA 
HOMENATGE

“Quan Arenys caminava amb passa incerta 
confiant que estaríeu sempre alerta, 

us escollí per guia i per Patró. 
Ha conservat fidel vostre guiatge 

i d’un pom de verol us fa homenatge 
un cop cada any i us porta en processó.”

Aquí podeu accedir i consultar des del 
web municipal tots els programes de festa 
major. També hi trobareu el de l’any 1995 

amb la completa ressenya sobre sant Zenon 
de Josep Maria Pons i Guri.
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Divendres 1 
3 h tarda

Festa del carrer Sant Pere
Divendres; engalanar el carrer, sopar de veïns amb 
música en directe.
Dissabte; activitats infantils d’aigua i sopar de 
convidats.
Organitza: Comissió de festes carrer de Sant Pere

 2/4 de 8 tarda
Sala d’exposicions del Centre Cultural 
Calisay

“Calisal. Ciutats difoses”
Exposició de pintura d’Alba Zamora
Un cop acabada la inauguració, al pati del Calisay, hi 
haurà una performance de dansa a càrrec de la Cia 
SANTCDANSA
Horaris de visita: 
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

Dissabte 2 
11 MATÍ 

Església de Santa Maria d’Arenys

Visita guiada al retaule barroc de 
Pau Costa
Durant el mes de juliol també es faran visites els 
dies 9, 16, 23 i 30 de juliol
Ho organitzen: Parròquia de Santa Maria i Amics 
del Retaule

10 H NIT
Església de Santa Maria d’Arenys

Concert de Festa Major
Misa en Do Major OP. 86 de Beethoven i El mirador 
del Josep Vila i Casañas
Entrada: 12 euros
Ho organitza: Associació Cor l’Aixa

 5 h tarda
Plaça de l’escola del Colors 

Festa de l’avinguda de Pau Costa
Dissabte 2: jocs infantils, sopar i música obert a 
tothom.
Diumenge 3: xeringada, dinar i fi de festa.
Organitza: Comissió de festes de l’avinguda de Pau 
Costa

PROGRAMACIÓ
Juliol
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Diumenge 3 
Riera del Bisbe Pol

Fira d’Artesania
Bijuteria, confecció de roba, articles nadó, decoració 
sabons, cremes, articles de pell, articles de fusta, etc.
Cada Fira pot ser diferent.
Organitza: Crisàlide

Dimecres 6 
 2/4 de 6 tarda

Plaça de l’Església 

Enramada de Festa Major
Durant la tarda del dimecres 6 de juliol, a la plaça 
de l’Església, les entitats de la comissió jove de 
barraques enramarem la plaça.
Organitzen: Patronat de Sant Roc, Cau Flos i Calcat, 
Pubillatge i Jovent Dissident

Dijous 7 
 8 h vespre

Museu Marès de les Puntes 

Inauguració exposició  
‘Sant Roc. Aigua, festa, tradició’
Festes més singulars del nostre calendari, conèixer 
els seus orígens, la seva evolució i sobretot VIURE 
la festa.
Horaris de visita: De dimarts a dissabte de 10 a 13h 
i diumenges i festius d’11 a 13h.
Organitzen: Ajuntament d’Arenys de Mar, Museu 
d’Arenys de Mar i Associació Cultural BAR

20h
Teatre Principal

POESIA i+ 2022
‘El ring. Salvador Espriu vs. Gabriel Ferrater ’ 
Direcció d’Albert Roig, amb els actors Dafnis Balduz 
i Jaume Madaula.
Entrada: 3 h 

22 h
‘El ring Abraham Boba, ‘Esto no es una canción’ 
Entrada: 3h
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Divendres 8 
 1 h migdia

Església de Santa Maria d’Arenys

Repicada general anunciant la 
solemnitat de sant Zenon
Repicada des del campanar de Santa Maria, des del 
convent dels Frares i la capella de Lourdes.
Organitza: Parròquia de Santa Maria

 7 h tarda
Riera, davant de l’Asil Torrent

Els Super Herois amb la Companyia 
Pop per Xics
Espectacle musical i teatral que té la finalitat 
d’ensenyar als més petits valors i actituds d’una forma 
educativa i divertida. Els SuperHerois es trobaran amb 
un enigmàtic personatge que els acompanyarà en la 
recerca d’uns superpoders morals. 
Organitza: Regidoria de Festes

 8 h vespre
Plaça de l’Església

Botifarrada popular a la Placeta
Es poden comprar tiquets per 4€ (botifarra i el pa)  
Cap a les 20:00 - 20:30 es començarà a servir.
Organitza: AEIG FLOS I CALCAT

Els Pioners i Caravel•les del Cau Flos i Calcat 
organitzen un Bingo Musical en el qual en comptes 
de números haureu d’anar ratllant cançons que 
vagin sonant. Els cartons tindran un cost de 1€. Així 
doncs, durant la Botifarrada que es farà a la plaça 
de l’Església podreu jugar al nostre bingo musical.
Preu: 1€
Organitza: Pioners i Caravel•les del Cau Flos i Calcat

Inici de les festes 
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 8 h vespre
Plaça de la Vila

Concert de Banda
a càrrec de la Banda de l’Escola de Música 
Municipal Carles G. Vidiella Tradicional concert de 
la banda municipal que servirà per obrir la Festa 
Major, amb aquelles peces que tots coneixem i
que acabarà amb l’Himne a Sant Zenon.
Organitzen: 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
Pregó a càrrec de Joan Miquel Badia i Guri, veroler 
de sant Zenon.
Organitza: Ajuntament d’Arenys de Mar

 10 h nit
Església de Santa Maria d’Arenys

Pregó de l’Himne i res de la 
pregària de Completes
Organitza: Parròquia de Santa Maria

 2/4 d’11 nit
Església de Santa Maria d’Arenys

Himne a Sant Zenon
Cant de l’Himne a Sant Zenon 
Organitza: Parròquia de Santa Maria

 3/4 d’11 nit
a la Riera i Platja de la Picòrdia

Traca
a càrrec de la Pirotècnia Tomàs
Organitza: Ajuntament d’Arenys de Mar

 2/4 de 12 nit
Platja de la Picòrdia

Barraques: 20 anys en peu, i 
seguim!
Amb Remolke, Les Buch, i Lady Machete.
Organitzen: Pubillatge, Jovent Dissident, Patronat 
de Sant Roc, Cau Flos i Calcat i Regidoria de 
Joventut

 2/4 de 12 nit
Riera, davant de l’Asil Torrent

Ball de Festa Major
amb Los 80 Principales
Los 80 Principales està considerat un dels millors 
tributs dels 80, un viatge musical que repassa 
les millors cançons de la dècada. Cançons i 
grups que han perdurat en el temps i que són 
intergeneracionals: Queen, Pink Floyd, AC/DC, Dire 
Straits, El Último de la Fila, Tequila, Alaska... un 
viatge en el temps que et farà vibrar de principi a fi.
Organitza: Regidoria de Festes
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Dissabte 9 
 2/4 7 h tarda

Pati del Centre Cultural Calisay

11a edició del Correbars
Recorregut per la vila, txaranga, animació i 
sorpreses!
Talonari 8 cerveses + Barret 15€ 
Venda anticipada 6 de Juliol al Calisay. De 17h a 20h. 
(és necessari portar DNI). També el mateix dia 9 de 
juliol a partir de les 17h,
Organitza: Correbars 2022

6 h tarda
Plaça de l’Església

Recollida de xumets  
i cercavila de gegants
• 6 h Recollida de xumets dels més petits.
•  2/4 de 7 Cercavila passant pel Pas sota estudi, Rial 
de Sa Clavella i Riera fins a l’Ajuntament.
•  7 h Rebuda dels gegants de Girona i ball de 
gegants a la Plaça de la Vila.
•  2/4 de 8 Cercavila amb les autoritats per la Riera 
fins a la plaça de l’Església.
•  8 h En Tallaferro i na Flor d’Alba entraran a l’Ofici. La 
resta de gegants seguiran el seu camí fins al Calisay.
Organitzen: Regidoria de Festes i Associació de 
Geganters

 7 h tarda
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.
Juntament amb les autoritats els gegenats pujaran per 
la Riera fins la Plaça de l’Església. En Tallaferro i la Flor
d’Alba entreran a l’església per qudar-se a l’Ofici.
En Roc i la Maria, i l’Elm i la Carmeta seguiran el seu 
recorregut pel carrer de l’Església fins al C.C.Calisay. 
Organitzen: Regidoria de Festes i Associació de 
Geganters

 2/4 de 8 tarda
Riera, davant de l’Asil Torrent

Concert de festa Major amb 
l’Orquestra Selvatana
a càrrec de l’Orquestra Selvatana
L’Orquestra Internacional Selvatana és la formació 
ideal que no pot faltar en una festa major de 
prestigi, ja que ofereix un ampli ventall de 
possibilitats musicals i d’espectacle, que van des del 
concert clàssic fins al ball de gala.
Organitza: Regidoria de Festes

 8 h vespre
Pati del Xifré

Ball tradicional  
amb La Puntual Folk 
La Puntual Folk és una formació de música d’arrel 
tradicional que us ofereix un ball de plaça amb la 
voluntat de fer passar una bona estona amb una 
música alternativa als capricis de la moda.
Organitza: Regidoria de Festes
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 8 h vespre
Església de Santa Maria d’Arenys

Ofici solemne  
en honor a Sant Zenon
Predicarà l’homilia Mn. Joan Robé, secretari particular de 
Mons. Francesc Pardo (a.c.s.) i delegat de la Pastoral de 
Santuaris i Pelegrinatges del Bisbat de Girona.
Organitza: Parròquia de Santa Maria

 9 h vespre
Riera, davant de l’Asil Torrent

Audició curta de sardanes
amb la Cobla Selvatana
Organitza: Regidoria de Festes

 10 h nit
Riera, del CC Calisay fins a la Plaça  
de la Vila

Batucada
amb la Batuaixa de l’Escola Municipal de Música
Organitzen: Regidoria de Festes i l’Ass. Escola de 
Música d’Arenys de Mar

 11 h nit
Platja d’Arenys 

Focs artificials
a càrrec de la Pirotècnia Tomàs
Organitza: Ajuntament d’Arenys de Mar

 2/4 de 12 nit
Platja de la Picòrdia

Barraques
Amb Arc de Triomf, Jazzwoman i Sixtus. I per primera 
vegada entre concert i concert tindrem un show de 
Drag amb l’Emma Mess.
Organitzen: Pubillatge, Jovent Dissident, Patronat de 
Sant Roc, Cau Flos i Calcat i Regidoria de Joventut

 2/4 de 12 nit
Riera, davant de l’Asil Torrent

Ball de Festa Major amb 
l’Orquestra Selvatana
Organitza: Regidoria de Festes

Diumenge 10 
10h matí
Riera del Pare Fita (davant del Calisay cap amunt)

Fira Brocanters i Col•leccionisme
Fira de Brocanters i Col•leccionisme en la qual 
participen diversos paradistes que ens ofereixen un 
ventall molt variat d’articles antics.
Música, llibres, paper en general, porcelana, vidre, 
mobles auxiliars, col•lecció de monedes, segells, etc.
Organitza: Crisàlide

 10 h matí
Ateneu Arenyenc 

Final del Torneig de tennis de taula 
Sant Zenon 2022 amb els jugadors 
de la Secció de l’Ateneu
12 h migdia
Exhibició de tennis de taula d’alt nivell 
a càrrec dels jugadors de la Superdivisió Nacional, 
Xavier Peral i Joan Masip.
Organitza: Secció de tennis de taula de l’Ateneu

 1/4 d’1 migdia
Església de Santa Maria d’Arenys

Missa de difunts
en record dels arenyencs traspassats el darrer any
Organitza: Parròquia de Santa Maria
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 7 h tarda
Inici al davant de l’Asil Torrent

Trobada de gegants
Horari:
7 h. Presentació dels nous gegants
1 / 4 de 8 Inici de la cercavila 
Recorregut: Riera, Arxiprest Rigau, Auterive, de la 
Torre, Revolució, Església i Centre Cultural Calisay.
Organitzen: Regidoria de Festes i Associació de 
Geganters

 7 h tarda
Teatre Principal  

Concert: Un pom de verol
a càrrec de l’Orquestrina Synerenca
L’Orquestrina Synerenca es vesteix de Festa Major 
i presenta les seves músiques al Teatre Principal 
en companyia d’alguns amics, per fer encara més 
plaent la vetllada. No us ho perdeu!  
Organitzen: Regidoria de Festes i i Ass. Escola de 
Música d’Arenys de Mar

 8 h vespre
Pati del Xifré

Teatre: Faixedas i punt
a càrrec de Rafel Faixedas
FAIXEDAS I PUNT és un espectacle d’humor, de petit 
format, on la interacció amb el públic fa que cada 
funció sigui única i diferent. És un monóleg o una 
roda de premsa? FAIXEDAS I PUNT ho és tot.
Organitza: Regidoria de Festes

 10 h nit
Riera, davant de l’Asil Torrent

Guillem Albà: La Marabunta
Un show de clown enèrgic i energètic, catapultat 
per la millor música en directe. Sketch a tempo 
matemàtic. A l’escenari els artistes lluiten perquè 
no s’entengui res. Cançons pròpies. Gags absurds. 
Cabaret. Res no té cap sentit i tot és possible. Voleu 
riure? Esteu convidats.
Organitza: Regidoria de Festes

 2/4 de 12 nit
Plaça de l’Església 

Barraques: 20 anys en peu, i 
seguim!
Aquesta nit tindrem les actuacions de Miquel del 
Roig i Mashup Party.
Organitzen: Jovent Dissident, Patronat de Sant Roc, 
Cau Flos i Calcat, Pubillatge i Regidoria de Joventut
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Dilluns 11 
 10 h matí

Ateneu Arenyenc 

Torneig de Billar a 3 bandes - Sant 
Zenon 2022
Lliurament de premis dels tornejos de billar, 
rummikub, dòmino i remigio de la temporada 2021-22
Organitza: Secció de billar de taula de l’Ateneu

 11 h matí
Riera, davant del C.C. Calisay

Inflables aquàtics
a càrrec de Mobilparc
Organitza: Regidoria de Festes

 7 h tarda
Pati del C.C.Calisay a la Placeta 

Pista, si us plau!    
amb la Cia. Pentina el Gat
Volem pista! Sis personatges provinents del planeta 
Boogaloo aterren a Arenys de Mar amb només un 
objectiu: transmetre la festa i el joc que imperen al 
seu planeta. Una invasió festiva que encomana les 
ganes de gaudir i de jugar a tothom que s’hi apropi. 
Jugarem, ballarem, cantarem i riurem plegats. Pista, 
si us plau
Organitza: Regidoria de Festes

 8 h vespre
Pati del Xifré 

Teatre: “Quedar-se en blanc”
A càrrec del Taller d’adults dels Seràfics. Direcció, 
Anna Ramos.
Organitza: Regidoria de Festes

 10 h nit
Riera, davant de l’Asil Torrent

Teatre: L’home orquestra
a càrrec d’en Peyu
En Peyu, un home orquestra, que fa un recull dels 
seus millors textos i els posa en escena amb el fil 
conductor de Festa Major. Una actuació carregada 
d’ironia i l’humor al que ens té acostumats.
Adreça: Riera zona nova coberta
Organitza: Regidoria de Festes
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Dijous 14 
10 h matí

Biblioplatja – Plaça de l’Onze de Setembre

Obertura de la Biblioplatja    
Horari d’obertura de la Biblioplatja de dilluns a 
divendres:
- matins de 10:00 a 13:30h
- tardes de 17:30 a 20:00h
fins al 31 d’agost de 2022
Organitzen: Biblioteca - Regidoria de Cultura

 2/4 de 7 tarda
Biblioplatja – Plaça de l’Onze de Setembre
Hora del conte i taller per a infants: En clau de sol
a càrrec de Santi Rovira
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

 2/4 de 8 tarda
Plaça de l’Església  

Dijous sardanes    
amb la Cobla Ciutat de Terrassa
En cas de pluja l’audició es portarà a terme a la Sala 
1 d’octubre del CC Calisay
Adreça: Plaça de l’Església
Organitza: Regidoria de Cultura i Secció Sardanista 
de l’Ateneu

Divendres 15 
Comencen les inscripcions de 
macipets!
Durada: Us podreu apuntar fins al 17 de juliol
De forma telemàtica al web www.macips.cat
Organitza: Patronat de Sant Roc

 6 h tarda
Bar Seràfics

Espectro asexual: la sexualidad 
invisible
Col•loqui abolicionista de la violència fal•locèntrica i 
la influència sexista del patriarcat, a càrrec de Luba
Organitza: Jovent Dissident

7 h tarda
Biblioplatja – Plaça de l’Onze de Setembre
Cicle de Natura: xerrades i tallers mediambientals 
per conèixer el nostre entorn
Organitzen: Biblioteca - Regidoria de Cultura i 
Regidoria de Medi Ambient

7 h tarda
Ateneu Arenyenc  

Inauguració de l’exposició: El Mar
del grup de pintura i dibuix Mitjanit
Organitza: Secció de cultura de l’Ateneu Arenyenc

 8 h vespre
Festa al carrer de la Font
Divendres 15: sopar de germanor.
Dissabte 16: a les 12:30h vermut veïnal i a les 21h 
sopar de convidats.
Organitza: Comissió de festes carrer de la Font.

 8 h vespre
Mercat municipal  

Tapes al Mercat d’Arenys
Jornada Gastronòmica al Mercat Municipal amb 
establiments i restauradors de la vila.
Organitza: Regidoria de Promoció Econòmica

Biblioplatja
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Dissabte 16 
 3/4 de 8 h vespre

Escales de la Pau del Port d’Arenys

CELEBRACIÓ DE LA MARE DE DÉU 
DEL CARME
Pregària de mossèn Joan Soler i sortida de la 
processó marinera.
Organitzen: Ass. Casa del Mar, Parròquia de Santa Maria 
d’Arenys de Mar, El Moll i l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

9 h vespre
Al moll pesquer

SARDINADA POPULAR
Organitza: Associació Casa del Mar

 2/4 de 10 h nit
Escales de la Pau del Port d’Arenys

NIT D’INDIANS
Muntatge teatral del passat indià, a càrrec de l’elenc 
teatral dels Seràfics, dirigit per Roger Pou i Vilabella.
 
Organitza: Regidoria de Cultura i els Seràfics
Hi col•laboren: El Moll i Ports de la Generalitat.

 10 h nit
Club de pesca Mar Sport

HAVANERES I CREMAT
Cantada d’havaneres a càrrec del grup Mar Brava 
Preu: 2€ el cremat
Organitza: Club de pesca Mar Sport
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Diumenge 17 
 10 h matí

Club de pesca Mar Sport

47 Matinal de pesca amb canya 
infantil i juvenil
Matinal per gaudir i engrescar als joves en el món 
de la pesca esportiva.
Aforament limitat: 60 places.
2 Categories:
• 5 a 12 anys
• 13 a 16 anys
Durada: 10:00-13:00h
Organitza: Club de pesca Mar Sport

Dimarts 19 
 7 h tarda

Biblioplatja – Plaça de l’Onze de Setembre
Ioga per a adults
a càrrec de Ferran Solà, del centre Yogayo
Cal portar una tovallola
Preu: Inscripcions a la Biblioteca i/o a la Biblioplatja 
- Places limitades
Organitzen: Biblioteca - Regidoria de Cultura

Dimecres 20 
 8 h vespre

Biblioplatja – Plaça de l’Onze de Setembre
Passejada i contes a la Golondrina. Arenys de 
Contes. Festival d’estiu de contes per a adults: 
Precisament aquí
a càrrec de Sessi Sitjà
Preu: 12€ - Inscripcions a la Biblioteca i/o a la 
Biblioplatja (Places limitades)
Organitzen: Biblioteca - Regidoria de Cultura

 10 h nit
Arenys de Contes. Festival d’estiu de contes per a 
adults: Precisament aquí
a càrrec de Sessi Sitjà
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

Dijous 21 
2/4 de 7 tarda

Biblioplatja – Plaça de l’Onze de Setembre
StoryTime: hora del conte especial en anglès    
a càrrec de Kids&Us Arenys
Organitzen: Biblioteca - Regidoria de Cultura

 2/4 de 8 tarda
Plaça de l’Església  

Dijous sardanes
amb la Cobla Vila de la Jonquera
Organitza: Regidoria de Cultura i Secció Sardanista 
de l’Ateneu

Divendres 22 
 6 h tarda

Festa al carrer de la Torre
Divendres 22: brindis i havaneres.
Dissabte 23: festa infantil, taller de ball i sopar al carrer
Diumenge 24: trobada de puntaires i taller de ball.
Organitza: Comissió de festes carrer de la Torre

Dissabte 23 
 5 h tarda

Festa a la Plaça Sa Boada
Dissabte 23: de 17 a 20h jocs infantils, a la nit sopar 
veïnal i música.
Organitza: Comissió de festes Plaça Sa Boada
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Diumenge 24 
 2/4 de 7 tarda

Riera, davant de l’Asil Torrent

Rierada de jocs: El minigolf
a càrrec de la companyia Mumusics Circus
El Minigolf més original del món, artesanal, de fusta, 
amb enginys i sorpreses per compartir. Curiositats i 
sorpreses que no us deixaran indiferents.
Adreça: Riera zona nova coberta
Organitza: Regidoria de Festes i Ca La Rita

 8 h vespre
Biblioplatja – Plaça de l’Onze de Setembre
Presentació de llibre: Maresme, mar i el seu 
ambient: apunts mariners de llocs, pescadors i 
mariners d’Arenys de Mar i Sant Pol, de Joshemari 
Larrañaga amb la col•laboració de Josep Montmany i 
la participació musical de Víctor Pedrol
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

Dimarts 26 
 7 h tarda

Biblioplatja – Plaça de l’Onze de Setembre
Taller d’escriptura
a càrrec de Gemma Tomàs
Preu: Inscripcions a la Biblioteca i/o a la Biblioplatja 
- Places limitades
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

Dimecres 27 
 10 h nit

Biblioplatja – Plaça de l’Onze de Setembre
Arenys de Contes. Festival d’estiu de contes per a 
adults: Si no ho explico rebento
a càrrec de Lídia Clua
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

Dijous 28 
 2/4 de 7 tarda

Biblioplatja – Plaça de l’Onze de Setembre
Hora del conte i taller per a infants: Roba estesa
a càrrec de Lídia Clua
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura

 2/4 de 8 tarda
Plaça de l’Església  

Dijous sardanes
amb la Cobla Osona
En cas de pluja l’audició es portarà a terme a la Sala 
1 d’octubre del CC Calisay
Organitza: Regidoria de Cultura i Secció Sardanista 
de l’Ateneu

Edició: Producció editorial:
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Divendres 29 
 6 h tarda

Festa al carrer de la Perera
Divendres 29: havaneres
Dissabte 30: sopar al carrer.
Diumenge 31: al matí, guerra d’aigua.
Organitza: Comissió de festes carrer de la Perera.

7 h tarda
Biblioplatja – Plaça de l’Onze de Setembre
Cicle de Natura: xerrades i tallers mediambientals 
per conèixer el nostre entorn    
Organitza: Biblioteca - Regidoria de Cultura i 
Regidoria de Medi Ambient

 10 h nit
Pati del Xifré  

30è FESTIVAL DE JAZZ D’ARENYS
Lluís Coloma & his musical troupe & Big Dani Pérez
Preu: Aforament limitat. 10€ entrades anticipades i 
12€ a taquilla
Organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 31 
 2/4 de 7 tarda

Riera, davant de l’Asil Torrent

Rierada de jocs: Encirca’t
a càrrec de l’Associació cultural esplai de circ
Taller ambulant de circ: acrobàcia i equilibris, 
malabars i aeris.
Organitzen: Regidoria de Festes i Ca La Rita



Festa Major d’Arenys de Mar

29



Sant Zenon

30



Festa Major d’Arenys de Mar

31



Sant Zenon

32


