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Sant Jordi, se’n va amb l’Arenyot
Aquest any, celebrem la festa a la riera davant 
del CC Calisay (pàg. 8)
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A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
ConferènCiA:

Història de Catalunya. el traCtat dels 
Pirineus, 1659
a càrrec de Mercè Colomer de la Universitat de Barcelona

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala exposicions del C.C.Calisay
inAugurACió de l’expoSiCió fotogràfiCA:

esColes d’altres móns (fins al 25 d’abril)

de Kim Manresa
Aquesta exposició pretén sensibilitzar de les diferencies existents a les esco-
les del primer i tercer món
Horari:  Divendres de 6 a 9 del vespre

     Dissabtes i diumenges de 12 a 2 del matí i de 6 a 9 del vespre
Organitzat per Regidoria Educació i Diputació de Barcelona

A la Biblioteca 

HorA del Conte dediCAt Al dia internaCional del llibre 
infantil
a càrrec de Joan Bosch Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la Sala d’actes de la Biblioteca 

preSentACió del proJeCte digiPartiCiPa i 
ComParteix
La Regidoria d´Igualtat vimpulsa aquest projecte amb la finalitat d’abordar en 
un marc comunitari la inclusió social i ciutadana de les persones nouvingudes.

Organitzat per Regidoria d’Igualtat

A la Sala noble del C.C.Calisay 

el naCionalisme musiCal al segle xix: Polònia
Curs d’història de la música a càrrec de Joan Vives 

Organitzat per Escola de Música Carles G. Vidiella

A l’espai Jove del C.C.Calisay

tAller de ClAuerS Organitzat per Regidoria de Juventut i Infància - Espai Jove

A l’espai Jove del C.C.Calisay 

l’eSpAi JoVe eStà de feStA
Concert d’Space invaders i berenar per a tothom
Vine i comença la setmana santa amb bon rotllo!

Al Ce fondo de les Creus 
torneig rAMon ColoMer de futBol SAlA
Categoria Benjamí (8-9 anys)

Organitzat per Futsal Arenys de Mar

diMArtS

6

diJouS

1
6 tarda

2/4 de 8 
tarda

6 tarda

9 matí

diSSABte

3

6 tarda

diJouS

8
6 tarda

2/4 de 9 
vespre

9
5 tarda

Al parc de lurdes

29è ApleC SArdAniStA d’ArenyS de MAr
amb les cobles Marinada, Jovenívola de Sabadell i Mediterrània

Organitzat per l’Ateneu Arenyenc

diVendreS

Organitzat per Regidoria d’Infància i 
Joventut - Espai Jove

diuMenge

2/4 d’11 
matí
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A l’espai Jove del C.C.Calisay 

tArdA de plAyStAtion: sing star
Si vols passar una estona divertida i entretinguda vine a cantar amb 
nosaltres!

Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut - Espai jove

A la Biblioteca 
preSentACió del lliBre

removent ConsCiènCies
Presentació a càrrec de roser Maresma. Participaran també ramon Verdaguer, 
advocat; Anna Arqué, d’Afers Internacionals i Comunicació de les Consultes 
Sobiranistes, i Quim gibert, psicòleg, coautors del llibre

Organitzat per Plataforma per la Llengua

Al palau de la Música Catalana (Barcelona)

ConCert A doS piAnoS
a càrrec dels pianistes arenyencs Mireia fornells roselló 
i Joan Miquel Hernández Sagrera, integrants de Nexus 
Piano duo 
Preu: de 6 a 18 euros

Organitzat per Fundació Orfeó Català-Palau de la Música

A l’Auditori del Col·legi de la presentació

ConCert de goSpel
a càrrec de gospel Viu
La recaptació anirà destinada a Pro SOS Haití i Joan Petit 
Nens amb Càncer
Preu: 12 euros. Entrades anticipades a: llibreria El Set Ciències, Carmen 
Rossell i al C.C.Calisay (de 19,00h a les 20,00h)

Organitzat per Comissió d’Agermanament amb Auterive 

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
ConferènCiA de literAturA:

el mite del jardí Perdut
a càrrec de Vicenç Villatoro

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala de les Bótes del C.C.Calisay

expoSiCió de fotogrAfieS: arquiteCtura  (fins al 25 d’abril)

VII lliga social de fotografia - 4t lliurament
Organitzat per AFA

A la Biblioteca

HorA del Conte
a càrrec de Carme Vera Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la Sala noble del C.C.Calisay 

el naCionalisme musiCal al segle xix: boHèmia
Curs d’història de la música a càrrec de Joan Vives

Organitzat per Escola de Música Carles G. Vidiella

7 tarda

6 tarda

6 tarda

6 tarda

7 tarda

diSSABte

10
5 tarda

diuMenge

11

diMArtS

13

diJouS

15

2/4 de 9 
vespre
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A l’espai Jove del C.C.Calisay 

tAller de MonederS
Organitzat per Espai Jove - Regidoria d’Infància i Joventut

A la Sala noble del C.C.Calisay (Sant Jordi 2010) 
preSentACió del lliBre

set dones i un Home sol
a càrrec de seu autor Víctor Alexandre

Organitzat per Plataforma per la llengua

A la Biblioteca (Sant Jordi 2010) 
preSentACió del lliBre

el laboratori d´Història.
la PràCtiCa en la ComPrensió del Passat
de francesc forn, professor de l’Institut Els Tres Turons
A càrrec d’Assum Balliu, regidora d´Educació, toni Curto, director de l’Institut i 
gemma tribó de la Universitat de Barcelona

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura i Regidoria d’Educació

A l’espai Jove del C.C.Calisay 

tArdA de proJeCCió: petitA MoStrA del 7è Art
Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut - Espai jove

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
ConferènCiA:

situaCió dels Cristians als Països orientals
a càrrec de Javier Menéndez ros

Organitzat per Grup de Confirmació dels Caputxins

A l’institut els tres turons
ConferènCiA:

les mesures de l’univers
a càrrec d’enric Monreal president del grup 
d’astronomia de Tiana
Conferències i observacions astronòmiques a l’Institut Els tres 
turons

Organitzat per Institut Els Tres Turons i Regidoria d’Educació

A la platja picòrdia

JornAdA d’AtletiSMe A lA plAtJA
Salt d’allargada, 60 metres amb obstacles, Salt d’alçada, 60 metres llisos, salt d’allargada amb 
trampolí i llançament de vòrtex
Inscripcions gratuïtes obertes a tothom al mateix lloc de les proves moments abans de començar i 
durant el transcurs de les mateixes

Organitzat per Regidoria d’Esports i Penya Apa Anem-hi

A la Sala d’actes de l’Ajuntament

ConferènCiA Col·loQui AMB el diputAt MoHAMMed CHAiB 
AKHdiM
sobre la comunitat musulmana i la seva integració Organitzat per la Regidoria d’Igualtat

7 tarda

3/4 de 6 
tarda

8 vespre

8 vespre

diVendreS

16
5 tarda

diSSABte

17
5 tarda

2/4 d’11 
matí

2/4 de 12 
matí

diuMenge

18
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A la Biblioteca (Sant Jordi 2010)
tertúliA de noVel·lA:

el Pont del jueus
amb la presència de l’autor Martí gironell

Organitzat per Biblioteca – Regidoria de Cultura i Institució de les Lletres 
Catalanes

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
ConferènCiA:

la vaCa Cega de joan maragall. una nova leCtura
a càrrec de Sam Abrams, escriptor

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

Al teatre principal
ÒperA:

el raPte en el serrall de W.A. Mozart
Retransmissió via satèl·lit des del Gran Teatre del Liceu
Preu: Anticipada 12 euros - El mateix dia 15euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A la Biblioteca

HorA del Conte
a càrrec de Bea Mello

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la Sala noble del C.C.Calisay 

el naCionalisme musiCal al segle xix: anglaterra
Curs d’història de la música a càrrec de Joan Vives

Organitzat per Escola de Música Carles G. Vidiella

A la riera, davant del C.C.Calisay (Sant Jordi 2010)

pArAdeS de lliBreS i roSeS

A la riera, davant del C.C.Calisay (Sant Jordi 2010)

l’esPai jove surt al Carrer
(activitats, roses, llibres, intercanvis...) 

Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut - Espai jove

davant del C.C.Calisay (Sant Jordi 2010)

la biblioteCa surt al Carrer
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

dillunS

19

diMArtS

20

diJouS

22
6 tarda

7 tarda

7 tarda

6 tarda

diuMenge

18

diMeCreS

21
8 vespre

Durant tot 
el dia

2/4 de 9 
vespre

diVendreS

23

Al teatre principal
teAtre:

sol, sota el sol
a càrrec de la Cia. lazzigags produccions
Preu: 10 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

Actors: Miquel Agell, Rosa Cadafalch,
Isabel Rocatti i Artur Trias
Dramatúrgia i direcció: Artur Trias

sol, sota el sol és un espectacle basat en un recull de textos del 
llibre de Francesc Trabal “De cara a la paret”. Uns textos senzills, 
elegants, d’aparent gratuïtat, amb un punt d’esnob i, tal com diu 
Quim Monzó, amb “els llavis de color taronja de la cambrera 
de l’Hotel de Ginebra que el protagonista besa al final de Vals”. 
Francesc Trabal, segueix dient Monzó: “va ser un dels luxes més 
cosmopolites que hem tingut en aquest últim segle”.
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Al pati del C.C.Calisay (Sant Jordi 2010)
AudiCió de SArdAneS
a càrrec de la cobla Mediterrània

Organitzat per Regidoria de Cultura i Secció Sardanista de 
l’Ateneu Arenyenc

A la riera, davant del C.C.Calisay (Sant Jordi 2010)

Sorteig d’unA almorratxa dels maCiPs
Organitzat per Patronat de Sant Roc

A l’escola Bressol Municipal la raureta i a l’escola Bressol Maricel

JornAdA de porteS oBerteS (durada: fins a les 12:00 h)
Organitzat per la Regidoria d’Educació

Al pati del C.C.Calisay (Sant Jordi 2010) 
l’autèntiCa llegenda de sant jordi
a càrrec de la Cia. la Coctelera, amb la participació del drac Arenyot

Organitzat per Regidoria de Cultura

A l’espai Jove del C.C.Calisay

tArdA de plAy StAtion: guitar Hero 
Vine, juga i participa Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut - Espai jove

Al pati del C.C.Calisay (Sant Jordi 2010)

tAllerS i JoCS gegAntS
amb Mimajocs     Organitzat per Regidoria de Cultura

A la Sala noble del C.C.Calisay 
ConferènCiA:

la Pàtria dels Catalans
a càrrec de Josep Maria fradera, catedràtic d’Història Contemporània a la 
Universitat Pompeu Fabra Organitzat per Centre d’Estudis Josep Baralt

Al pati del C.C.Calisay (Sant Jordi 2010)

BotifArrAdA populAr
Organitzat per Agrupament Escolta i Regidoria de Cultura

Al pati del C.C.Calisay (Sant Jordi 2010)

Acompanyarem als diables fins a la plaça de l’església 
on començarà el

CorrefoC
a càrrec de la Colla Basilisc
Organitzat per Plataforma per la Llengua i Regidoria de Cultura

A la plaça de l’església (Sant Jordi 2010)

xVi troBAdA de puntAireS
Concentració de 500 puntaires d’Arenys de Mar i de la resta de 
Catalunya

Organitzat per Associació Flor d’Alba

10 matí

8 vespre

8 vespre

diSSABte

24
2/4 d’1
migdia

2/4 de 10 
vespre

2/4 de 6 
tarda

5 tarda

7 tarda

10 matí

diuMenge

25

diVendreS

23
2/4 de 8 

tarda
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Al teatre principal 
teAtre fAMiliAr:

blanCaneus i CamPaneta en aCCió
a càrrec de la Cia. irrintzi teatre
Preu: 5 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A la Biblioteca 

Paraules per a nadons, narració amb objectes:

en CuC i la CuCa
a càrrec de Mon Mas Organitzat per Biblioteca- Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
ConferènCiA:

Pensament i ètiCa ContemPoranis
a càrrec d’Andreu Majó professor de filosofia Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala polivalent del C.C.Calisay
Inauguració i visita guiada de l’exposició

drets Humans a la Ciutat
(fins al 13 de maig de 2010)

Organitzat per Regidoria de Civisme

A la Sala noble del C.C.Calisay 

el naCionalisme musiCal al segle xix: la músiCa 
llatinoameriCana
Curs d’història de la música a càrrec de Joan Vives

Organitzat per Escola de Música Carles G. Vidiella

A la Biblioteca 

HorA del Conte
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A l’espai Jove del C.C.Calisay 

tAller de ConStruCCió de CArretonS
Vine, construeix i participa amb el teu carretó

Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut - Espai jove

A l’espai Jove del C.C.Calisay  
tAller per A JoVeS de florS i titelleS
L’Espai Jove prepara una sèrie de tallers per guarnir un espai florit

Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut - Espai jove

6 tarda

6 tarda

6 tarda

6 tarda

7 tarda

5 tarda

5 tarda Im
at
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diMArtS

27

diMeCreS

28
2/4 de 9 
vespre

diJouS

29
diVendreS

30

Dos personatges molt coneguts de contes diferents,  Blancaneus 
i Campaneta, uneixen les seves forces per a enfrontar-se al 
Capità Garfi el qual farà tot el possible per capturar a totes les 
princeses del món de la fantasia i conquerir els seus regnes. 
Però com s’ho faran?  Blancaneus, una princesa a qui mai l’han 
ensenyat com lluitar, i Campaneta, la fada i amiga inseparable 
de Peter Pan, podran ser capaces d’unir-se i guanyar-li la 
partida al Capità Garfi...?  Un cant a l’amistat,  als valors més 
importants com ara la tolerància, la humilitat o el perdó en una 
història divertida , plena d’acció i emocions!

diuMenge

25

Guió: Laura Martuscelli
Actrius: Laura Martuscelli i Maribel Martín
Direcció: Irrintzi Teatre i Emma Reynolds
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Sant Jordi, se’n va amb l’Arenyot
Aquest any, celebrem la festa a la riera davant del CC Calisay

Aquest Sant Jordi el viurem a la riera, però tant la fira de llibres i roses, com 
les activitats entorn a la festa, pujaran cap amunt, entorn al CC Calisay. Les 
obres de remodelació de la riera a la part baixa, motiven aquest trasllat 
puntual, per estar mes còmodes i gaudir de més espai perquè hi convisquin 
persones, activitats, i paradetes, un fet que d’altra banda permetrà també 
viure la festa amb l’Arenyot com a protagonista.

Avui, Sant Jordi, patró de Catalunya, a Arenys de Mar, és una festa per sortir 
al carrer i participar dels actes que entitats, associacions, comerços, equipa-
ments culturals i Ajuntament han preparat per viure d’una manera festiva i 
cívica la festa d’abril per excel·lència.

Hi haurà presentacions de llibres i actes literaris, paradetes de llibres i ro-
ses, intercanvi de lectura, sardanes, jocs gegants i tallers per als infants, una 
botifarrada popular, i aquest any, podrem reviure l’autèntica llegenda de 
Sant Jordi amb el nostre drac, l’Arenyot com a protagonista. És previst que 
enfilem els carrers del nucli antic de la vila per  començar el Correfoc per la 
Llengua. A la programació d’aquest Sant Jordi també hi trobarem sessions 
de contes especials,  i la trobada de Puntaires al diumenge amb centenars 
de participants vingudes d’arreu de Catalunya.

De fet, ens trobarem a tothom al carrer: la Biblioteca, les entitats arenyen-
ques, l’Espai jove, els escriptors i les escriptores d’Arenys, els establiments lli-
breters i de flors, les ampes, les escoles, els enamorats i tothom qui vulgui 
gaudir de la festa.

Trobareu tots els actes d’aquest Sant Jordi a l’Arenys Activitats, marcats per 
tal que us sigui més fàcil de trobar. No oblideu que a l’abril hi ha també altres 
cites interessants per sortir al carrer i per fer poble.


