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Seguim fent poble amb molt de gust!
(pàg. 8)
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A l’Aula d’informàtica del Carrer doedes 23
CURS d’iNfORmàTiCA

Aprendre A fer servir el processAdor de text
Per inscripcions de dilluns a dijous de 16h a 21h i els divendres de 9h a 13’30h.
Finalització: Dijous 30 de desembre de 2010

Organitzat per Regidoria de Societat de la Informació

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
HORA dEl CONTE

CONTES NARRATS EN ANglèS a càrrec de Vicky i frances
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la Sala d’exposicions lloveras
ExpOSiCió dE fOTOgRAfiA:

retorn A l’infinit  (fins al 2 de gener de 2010)

a càrrec de ferran Solà Bonshoms
Horari: Tots els divendres de 5 a 9 del vespre
Dissabtes i diumenges de 10 a 2 del migdia i de 5 a 9 del vespre.
Tancat els dies 24, 25 i 26 de desembre de 2010 Organitzat per Regidoria de Cultura

A l’Espai Jove del C.C.Calisay 

TAllER dE màSCARES (tots els divendres fins al 17 de desembre)

Farem unes màscares per decorar l’Espai Jove! Personalitzem el nostre lloc!
Organitzat per Espai jove - Regidoria d’Infància i Joventut

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
TAllER:

el nAdAl sobre lA tAulA
Taller d’ornamentació de Nadal a càrrec de Teresa Bisbal i demostració de cuina de Nadal a 
càrrec de Rosario montoza. Inscripcions a la Biblioteca (places limitades)
Preu: 4 euros Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

Al Teatre principal 
pROJECCió dEl dOCUmENTAl

cAnçons A lA vorA del pop
Preu: 2 euros Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

10 nit

10 nit

Al Teatre principal
circuit folc
Cada cop més es fa més evident que la tradició musical del nostre país és un gran armari on 
tothom pot trobar-hi una peça de roba feta a mida. El Circuit folc arriba a Arenys amb:

AmANSAlVA 
Quatre músics provinents dels quatre punts cardinals dels Països Cata-
lans, i formats en quatre móns estilístics diferents, donen forma a un nou 
folc elegant i elaborat.

CARlES dèNiA 
El cantador de Gandia és des de fa un parell d´anys tot un revulsiu per 
a la música folk dels Països Catalans, amb el seu apassionat i especta-
cular tractament del món dels cants de batre i el cant valencià d´estil.

CARlES BEldA i JAUmE ARNEllA 
Un parell d´asos, il·lustres apassionats de la música popular catalana, 
el romancer Jaume Arnella i l’acordionista Carles Belda

Preu entrada pels tres concerts: 7 euros
Organitzat per Regidoria de Cultura i SC L’Esperança
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Al Teatre principal 
ÒpERA:

die WAlküre de Richard Wagner
Retransmissió via satèl·lit des del Teatro dalla Scala de Milà
Preu: Anticipada 11 euros - El mateix dia 14 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.m. Arnau del C.C.Calisay 
CONfERèNCiA dE dRET iNTERNACiONAl:

lA corte penAl internAcionAl
a càrrec d’Antonio doñate, jurista Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

Al Teatre principal 

visions i cAnts
a càrrec de domini màgic
Preu: 5 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
HORA dEl CONTE:

lAylA i el llop = lAylA WA dib
Conte narrat en llengua marroquina a càrrec de Naïma Nasri amb traducció simultània al 
català a càrrec de Oumaima mansouri Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A l’institut Els Tres Turons
OBSERVACió ASTRONÒmiCA i CONfERèNCiA:

el projecte Apollo a càrrec de pilar Esteras
Després de la conferència hi haurà observació astronòmica del 
cúmul M37 d’Auriga i M42 (Gran Nebulosa d’Orió)

Organitzat per Institut Els Tres Turons i Regidoria d’Educació

A l’Auditori J.m. Arnau del C.C.Calisay 
CONfERèNCiA:

diferències entre fibromiÀlgiA i fAtigA crònicA. i les Àrees 
de sAlut
Conèixer en que consisteixen aquestes malalties, qui i on es poden i s’han de tractar.
Aprofitant la presentació es farà una conferencia sobre les diferencies entre la fibromialgia i la 
fatiga crònica.

Organitzat per ACSFCEM i Regidoria de Salut

A la Sala Noble del C.C.Calisay 
ACTES dEl 75è ANiVERSARi dE l’ARxiU mUNiCipAl fidEl fiTA

el sAlvAment d’Arxius durAnt lA guerrA civil de 1936-1939
A càrrec de Jaume E. Zamora, director del Programa d’Arxius Municipals de la Diputació de 
Barcelona

Organitzat per Arxiu Municipal Fidel Fita – Regidoria de Cultura
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10 matí

davant la plaça del Calisay

fiRA dEl COl·lECCiONiSmE
Un punt de trobada dels interessats en el món del 
col·leccionisme.
Exposició de col·leccions, intercanvi, compra i venda de 
peces de col·lecció.

Organitzat per Ass. de Col·leccionisme Nou i Vell
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6 tarda A l’Auditori J.m. Arnau del C.C.Calisay 

CONCERTS dE NAdAl A l’ESCOlA dE múSiCA
Durant la setmana del 16 al 22 de desembre, l’Escola de Música us ofereix petits concerts de 
Nadal. 

Organitza: Escola municipal de Música de Carles G. Vidiella

A la Sala Exposicions del C.C.Calisay 

pESSEBRE mUNiCipAl
Horaris de visita: 
De dilluns a divendres de 6 a 9 del vespre ((també els dies 25 i 26 de desem-
bre i 1 i 6 de gener)
Dissabtes i diumenges de 12 a 2 del migdia i de 6 a 9 del vespre.

Organitzat per Veïns d’Arenys i Ajuntament d’Arenys de Mar

A la Sala gran d’entitats 

curs de monitors/es d’ActivitAts de lleure
El curs es realitzarà el dies 19, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i conti-
nuarà el 3, 4, 7, 8 i 9 de gener. L’horari és de les 9 h del matí a les 2 h del 
migdia, i de les 4:30h de la tarda a les 8:30h del vespre.
Preu: 182 euros

Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut i Escola Lliure el Sol

Al pati del C.C.Calisay 

dESpERTAdA dEl Tió
El petits arenyencs despertaran el tió d’Arenys de Mar

Organitzat per OCR i Regidoria de Cultura

Al pati del C.C.Calisay 

dONEm mENJAR Al Tió!
Porta-li menjar si és que el vols fer cagar!
important: Si no vols que el Tió agafi mal de panxa, els aliments 
no han d’estar caducats.
Durada: fins a dos quarts de 9 del vespre

Organitzat per OCR i Regidoria de Cultura
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A la Sala d’actes de la Biblioteca
HORA dEl CONTE: ESpECiAl NAdAl
a càrrec d’Anna danés i taller de Nadal a càrrec de Sussi piñero
Inscripcions a la Biblioteca (places limitades)

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura
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Al Teatre principal 

plorAmiques a càrrec de l’Estaquirot Teatre
Preu: 5 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.m. Arnau del C.C.Calisay 
CONfERèNCiA dE dRET CONSTiTUCiONAl:

l’estAtut després de lA sentènciA
a càrrec de marc Carrillo de la Universitat Pompeu Fabra

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària 
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Al pati del C.C.Calisay 

fEm CAgAR El Tió!!
Caga tió, caga torró, sinó cagues bo et donaré un cop de bastó!!!!!!
Durada: fins a les 2 del migdia

Organitzat per OCR i Regidoria de Cultura

Al Teatre principal 

CONCERT dE NAdAl
A càrrec de Raquel xiberta & Nadal grup
Preu: 5 euros
Organitzat per SC L’Esperança, Ràdio Arenys i Regidoria de 

Cultura

diSSABTE

18
A l’Església de Santa maria 
CONCERT dE NAdAl:

CANTATA, les dotze vAn sonAnt
12 nadales d’arreu d’Europa, de Jordi domènech (contratenor i també compositor). Obra per 
a cor infantil, cor femení, cor mixte, congregació i orgue.

Organitzat per Cor l’Aixa

A la Sala d’actes de la Biblioteca 

nAdAl, lectures en veu AltA
a càrrec de l’actriu isabel Rocatti (personatge de la Marcela a la sèrie 
“Ventdelplà”)

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.m. Arnau del C.C.Calisay 
CONfERèNCiA dE pSiCOlOgiA:

el somni com A llibre i mestre
a càrrec de m. generosa Quintas, psicòloga

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

Al Teatre principal 

el poemA de nAdAl de J.m. de Sagarra
a càrrec de Joan pera i Serra amb l’acompanyament musi-
cal del Cor l’Aixa. Presentació a càrrec de Jordi pons
Preu: 3 euros. Venda anticipada al C.C.Calisay

Organitzat per S.C. l’Esperança i Regidoria de Cultura

Al Teatre dels Seràfics

els pAstorets d’Arenys
La tradició torna per Nadal
(tambe els dies 2 i 9 de gener a les 6 de la tarda) 
Preu: 6 euros

Organitzat pel Grup Artístic Carles Xena

Al CE fondo de les Creus 

fESTA dE CAp d’ANy
No t’ho perdis!
Preu: 10 euros

Organitzat per Futsal i el Club Patinatge Arenys
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Al C.C.Calisay

ARRiBAdA dEl pATgE REiAl (fins a les 2 del migdia)

Si ja tens feta la carta porta-li al missatger dels Reis

Organitzat per OCR i Regidoria de Cultura

A l’Espai Jove del C.C.Calisay 
CURS:

RECURSOS plàSTiCS pER l’EdUCACió EN El llEURE
Cursos destinats a monitors de lleure, recursos i tallers. Més informació a l’Espai Jove
(també els dies 4 i 8 de gener) 
Preu: 40 euros

Organitzat per Floc Centre d’Esplai amb la col·laboració de la Regidoria d’Infància i Joventut

pel cap d’amunt de la Riera

ARRiBAdA dElS REiS dE l’ORiENT
Els Reis de l’Orient que porten coses a la gent!
Després del seu recorregut per la vila i un cop saludades les autoritats, els 
reis recolliran les vostres cartes a la plaça de l’Ajuntament. En cas de pluja 
o mal temps les cartes es recolliran al C.C.Calisay

Organitzat per OCR i Regidoria de Cultura

SOpAR dE NApAiRES i pENJACOlS
Organitzat per Col·lectiu Tres-A amb la col·laboració de la Regidoria d’Infància i 

Joventut
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A la Riera, davant el xifré

RECOllidA d'AmpOllES dE CAVA
Porta’ns les teves ampolles de cava!

Organitzat per AEiG Flos i Calcat

diUmENgE
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A la Sala d’actes de la Biblioteca 
HORA dEl CONTE:

les botes d’AiguA de lluís ferran de pol
a càrrec de montserrat Jordà

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A l’Espai Jove del C.C.Calisay

TORNEig dE pARxíS
Vine a jugar al Parxís

Organitzat per Espai jove - Regidoria d’Infància i Joventut

dimARTS

11
6 tarda

A l’Auditori J.m. Arnau del C.C.Calisay 
CONfERèNCiA dE ClimATOlOgiA:

cAnvi climÀtic A les glAceres dels pirineus
a càrrec de Jordi Camins, divulgador científic

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària
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Al Teatre principal 
TEATRE:

lA ciutAt dels sAnts
a càrrec de fènix Teatre
Representació també el diumenge 23 de gener a les 7 h de la tarda.
Preu: 10 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
TERTúliA dE NOVEl·lA:

l’elegÀnciA de l’eriçó de muriel Barberywa càrrec d’Enric Agustí
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la Sala de les Bótes del C.C.Calisay
pATRimONi lOCAl d’ARENyS dE mAR

Viii lligA SOCiAl dE fOTOgRAfiA (fins al 30 de gener)
Organitzat per AFA

A la Sala d’actes de la Biblioteca 

HORA dEl CONTE
a càrrec de Joan Bosch Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura
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A l’Auditori J.m. Arnau del C.C.Calisay 
CONfERèNCiA d’ECOlOgiA:

l’efecte pApAllonA sotA sospitA
a càrrec de Jordi flos de la Universitat de Barcelona

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala d’actes de la Biblioteca 

HORA dEl CONTE
a càrrec d’Eve garcia

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A l’Espai Jove del C.C.Calisay

TORNEig dE pARxíS
Vine a jugar al Parxís!

Organitzat per Espai Jove - Regidoria d’Infància i Joventut

Al Teatre principal 
TEATRE:

lA ciutAt dels sAnts
a càrrec de fènix Teatre
Representació també el diumenge 30 de gener a les 7 h de la tarda.
Preu: 10 euros Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.m. Arnau del C.C.Calisay 
CONfERèNCiA dE mATEmàTiQUES:

secrets geomètrics de gAudí
a càrrec de Claudi Alsina de la Universitat Politècnica de Barcelona

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària



8

DESEMBRE 2010 - GENER 2011
D
E 
M
A
R

Edita: Ajuntament d’Arenys de Mar
Redacció i coordinació: Regidoria de Cultura
disseny i maquetació: Santi Artigas
i Regidoria de Cultura 
fotografies: Ajuntament d’Arenys de Mar
impressió: Impressions Generals S.A.

Im
at

ge
 d

e 
la

 p
or

ta
da

: 
In

fo
 d

ib
ui

x 
d’

En
ric

 P
er

a

Seguim fent poble amb molt de gust!

L’Arenys Activitats d'aquest mes recull les activitats del darrer mes de l'any 2010, i 
inclou també els actes que es duran a terme per iniciar l'any vinent. 

Arenys de Mar té un bon nombre d’entitats i associacions culturals i socials que 
cada any fan possible un gran ventall d'activitats a la nostra vila. Equipaments, 
regidories i serveis municipals també programen actes adreçats al conjunt de la 
població, i que des de l’Arenys Activitats es posen a l'abast de tots els convilatans 
perquè tothom pugui triar els esdeveniments que més li interessen.  

Si fem un capmàs repassant els Arenys Activitats d’aquest any que ara tanquem, 
hi trobem més de vuit-cents actes lúdics, festius, conferències, fires, taules rodones, 
passejades,  exposicions, cursos, espectacles i festivals repartits al llarg del calendari, 
que donen bona mostra del tarannà, sempre amatent, del conjunt de la població, 
i  de l'actitud i l’activitat de les entitats arenyenques. 

Tot i que corren temps difícils pel que fa a la situació de crisi, un any més hem 
fet poble des dels carrers, places i equipaments d'Arenys, i seguirem amb il·lusió 
i treball explicant i convidant a participar a tothom al gran ventall de propostes 
que entitats i Ajuntament programaran aquest any que ja arriba. 

Des de l’Arenys Activitats, volem agrair a totes les persones, col·lectius, entitats 
i serveis municipals que fan possible de gener a desembre, que puguem triar i 
remenar i trobar l'oferta adequada a la nostra mida. Perquè tenim un llarg any per 
endavant per seguir fent poble, i per seguir  compartint la cultura!

Per cert, recordeu que des de l’agenda del web municipal www.arenysdemar.
cat podeu trobar més informació actualitzada de tots els actes que es programen 
a Arenys, i si voleu, podeu donar d’alta o afegir una nova convocatòria, que es 
difondrà també en aquesta publicació en format paper.


