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A la Sala de les Bótes del Calisay
ExpoSiCió dE fotogrAfiES

Les mans que transformen, construeixen eL món
(fins al 17 de març)

Organitzat per Associació de Dones per la Igualtat d’Arenys de Mar

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
ConfErènCiA dE Món ContEMporAni:

És possibLe una aLternativa aL capitaLisme?
a càrrec d’Antoni Comín del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Biblioteca
CAMpAnyA dE VoluntAriAt lingüíStiC

prESEntACió pArEllES lingüíStiquES
6a edició de la campanya Voluntariat per la Llengua a Arenys de Mar

Organitzat pel Servei Municipal de Català-Regidoria de Cultura i Escola d’Adults

A la Sala d’actes de la Biblioteca 

HorA dEl ContE
a càrrec de Cristina Sánchez

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A l’Espai Jove del C.C.Calisay 

tAllEr dE MikAdo
 Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut

A la Sala d’Exposicions del C.C.Calisay
ExpoSiCió Col·lECtiVA:

arenys art viu (fins al 28 de març)

a càrrec del grup de pintors per amor 
a l’art
Anna Puig, Mercè Soler, Pepa Peiró, Mer-
cedes Rodríguez, Nieves Guillén, Encarna 
Ferrer, Gloria Albors, Sylvia Obregón, José 
Luis Parada, Jordi Torrent, Josep Cárceles i 
Joan Colominas
Inauguració de l’exposició: dissabte 6 de 
març a les 8 del vespre
Horari d’obertura : 
Divendres de 6 a 9 del vespre
Dissabtes, diumenges i festius de 12 a 2 del migdia 
i de 6 a 9 del vespre

Organitzat per Regidoria de Cultura i Grup de pintors Per amor a l’art

A la Sala noble del C.C.Calisay 
prESEntACió dEl lliBrE

pompeu fabra a L’exiLi 1939-1948 de Jordi Manent
amb la presència de l’autor

Organitzat per Plataforma per la llengua
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Al Museu Marès de la punta 
ExpoSiCió tEMporAl

eL fons ocuLt
Exposició temporal de les darreres adquisicions del Museu que no 
estan presentades a l’exposició permanent. 
(fins al 23 de maig)

Organitzat per Museu d’Arenys de Mar - Regidoria de Cultura

A la Sala gran d’entitats 

CurS dE dirECtorS i dirECtorES d’ACtiVitAtS En El llEurE
(fins al 24 d’abril)

Per a més informació i incripcions a l’Espai Jove
Preu: 260 euros

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

A la Sala d’Exposicions lloveras
ExpoSiCió Col·lECtiVA: 

xii ExpoSiCió diA intErnACionAl dE lA 
pinturA
(fins al 28 de març)

Inauguració exposició: dissabte 6 de març, a 2/4 de 7 de la tarda 
Horari d’obertura:
Divendres de 5 a 2/4 de 9 del vespre 
Dissabtes i diumenges d’11 a 1 del migdia i de 5 a 2/4 de 9 del vespre

Participants: Magnolito Oliver, Joan Parramón, Carmen Gómez, Maka Fidyka, Marisa Ramon, 
Mar Serra, Paola Panicucci, Raquel Aparicio, Nicolás Morales, Ana María Monfort, Omar 
Abouleyazid, Francisco Gaver, Orieta Sánchez, Encarna Ferrer, María José Robledo i Núria 
Candau

Organitzat per Regidoria de Cultura i Associació Dia Internacional de la Pintura

Al teatre principal 
rECitAl dE piAno

EulàliA Solé En ConCErt
Preu: 14 euros 
 Organitzat per Aula d’Extensió Universitària 

i SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

2/4 de 7 
tarda

9 nit

9 matí

diSSABtE

6

Nascuda a Barcelona, es llicencia en el Conservatori 
Superior de Música de Barcelona, en el Conservatori Luigi 
Cherubini de Florència i en el Conservatoire Européen de 
París, on obté el Diploma Europeu amb el primer premi 
unànime del jurat.
En la seva etapa pianística inicial obté un gran nombre de 
premis (Premi a la Millor Concertista Juvenil d’Espanya, el 
Premi especial en el Concurs Internacional de Santa Cruz 
de Tenerife i el Segon Premi en el Concurs Internacional 
de Jaén), els quals van ser l’inici d’una carrera nacional 
i internacional (EUA, Puerto Rico, Itàlia, França, Bèlgica 
i Txecoslovàquia, entre d’altres) que s’ha perllongat fins 
a l’actualitat. Més de 30 anys d’interpretació pianística, 
col·laboracions amb nombroses orquestres, recitals de piano 
i una extraordinària sensibilitat musical l’han convertida en 
una de les pianistes més consolidades de l’actual panorama musical.
Actualment compagina la seva carrera d’intèrpret i concertista amb la docència a l’Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC).
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La Vella  Dixieland fa 30 anys el 2010, i per celebrar-ho presenta 
els seus concerts familiars de “L’aventura del Jazz2. Avui en dia la 
paraula ‘jazz’ ja és coneguda per tothom, però sota aquesta deno-
minació s’hi troben infinitat d’estils musicals. El fet que sigui un nom 
familiar no vol dir que existeixi una idea clara sobre què és realment 
aquesta música. Amb “L’aventura del Jazz”, La Vella Dixieland 
proposa un viatge per una de les músiques fonamentals de la nostra 
època i sense la qual no podríem entendre la música actual.

Sortida del C.C.Calisay

un passeig per sinera.
itinErAri SAlVAdor ESpriu
Commemoració del 25è aniversari de la mort de l’escriptor
Inscripcions: Biblioteca P. Fidel Fita (C. Bonaire, 2 - Tel. 93 792 32 53)

Organitzat per Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu, Regidoria de 
Cultura i Biblioteca P. Fidel Fita

A la Sala polivalent del C.C.Calisay 
ExpoSiCió

Les mans que transformen, construeixen eL món
Inauguració de l’exposició dins la celebració del 8 de març, dia internacional de la dona 
treballadora

Organitzat per l’Associació de Dones per la Igualtat d’Arenys de Mar

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
ConfErènCiA dE gEologiA:

gènesi de Les muntanyes de cataLunya
A càrrec d’Antoni Curto, director de l’IES Els Tres Turons

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala d’actes de la Biblioteca 

HorA dEl ContE
a càrrec de l’Associació de dones per a la igualtat

Organitzat per Biblioteca-Regidoria de Cultura i l’Associació de Dones per a la Igualtat

A l’Espai Jove del C.C.Calisay 

tAllEr dE fAng

Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut

A l’Espai Jove del C.C.Calisay 

tornEig dE tEnniS-tAulA
Organitzat per Regidoria d’Infància i joventut

Al teatre principal 

L’aventura deL Jazz
a càrrec de la Vella dixieland
Preu: 5 euros
Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura
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21
1/4 de 7 
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Al Casal de Joventut Seràfica 
38è ConCurS dE tEAtrE AMAtEur prEMi VilA d’ArEnyS dE MAr 2010

una tauLa per a sis d’Alan Ayckbourn
a càrrec del grup nyoca de l’Ametlla del Vallès
L’obra s’inicia amb la celebració de l’aniversari de Laura en un restaurant francès, del qual, la familia n’és 
habitual.
Preu: 6 euros no socis; 5 euros socis; 1euro estudiants

Organitzat per Regidoria de Cultura i Grup Artístic Carles Xena

A la Biblioteca 
tErtúliA dE noVEl·lA:

eLs buscadors de petxines de rosamunde pilcher
a càrrec de lourdes Cazorla
Organitzat per Associació de dones per la Igualtat d’Arenys de Mar
i Biblioteca - Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
ConfErènCiA dE pSiCologiA:

què puc ser quan sigui gran, ara que Ja en sóc?
a càrrec de ramon Buscallà, psicòleg

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala de les Bótes del C.C.Calisay
ExpoSiCió dE fotogrAfiES:

gent (fins al 28 de març)

VII lliga social de fotografia - 3r lliurament Organitzat per AFA

A la Sala d’actes de la Biblioteca 

HorA dEl ContE
a càrrec de Carme Vera

Organitzat per Biblioteca-Regidoria de Cultura

A l’Espai Jove del C.C.Calisay 

tAllEr dE HEnnA
Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut

Al Casal de Joventut Seràfica 

 maria rosa d’àngel guimerà
a càrrec del grup de teatre xalana de Manresa
Obra ambientada a finals del segle XIX. En un lloc indeterminat de 
Catalunya que molts estudis han establert cap a la zona del Vendrell.

Preu: 6 euros no socis; 5 euros socis; 1euro estudiants

Organitzat per Regidoria de Cultura i Grup Artístic Carles Xena
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A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
ConfErènCiA dE lA HiStòriA dEl CinEMA:

eL cinema i eL mar
a càrrec d’Albert Beorlegui, comentarista cinematogràfic

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala d’actes de la Biblioteca 

HorA dEl ContE
Organitzat per Biblioteca-Regidoria de Cultura

A artesania de catalunya (Banys nous, 11 de Barcelo-
na) 
prESEntACió dEl proJECtE:

MoStrAriS induStriAlS dEl MuSEu 
MArèS dE lA puntA i El CEntrE dE 
doCuMEntACió MuSEu tèxtil

Organitzat per Museu Marès de la Punta i Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil de Terrassa

Al Servei Municipal de Català. Ajuntament d’Arenys de Mar

tErMini dE prESEntACió dE trEBAllS pEr lA 29A MoStrA 
litEràriA
S’hi pot participar amb treballs de prosa i de poesia. Per a totes les edats: petits, joves i adults.

 
Organitzat per la Regidoria de Cultura-Regidoria d’Educació-Servei Municipal de Català

A l’Espai Jove del C.C.Calisay 

tAllEr dE ConStruCCió dE 
CArrEtonS

Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut

Al teatre principal 
tEAtrE fAMiliAr-dAnSA

maps
a càrrec de nats nus dansa
Preu: 5 euros
Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura
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Quatre personatges carregats de velles maletes coinci-
deixen en el seu viatge, en un espai qualsevol de una 
ciutat qualsevol, i per un temps passen a ser accidentals 
companys d’un  viatge on es perden i es troben, on com-
parteixen experiències i es comuniquen com poden, rebent 
cadascun d’ells a la seva manera tot el que van descobrint, 
sons, paisatges, idiomes, olors, sabors...MAPS... un viatge 
pels mapes de les diferents cultures del món.
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Al Casal de Joventut Seràfica 
38è ConCurS dE tEAtrE AMAtEur prEMi VilA d’ArEnyS dE MAr 2010

L´Hèroe
de Santiago rusiñol
a càrrec del grup Cloteatre de Barcelona
L’obra és un drama antimilitarista que ens explica el retorn dels soldats que han 
lluitat a la guerra de Filipines, al seu poble.
Preu: 6 euros no socis; 5 euros socis; 1euro estudiants

Organitzat per Regidoria de Cultura i Grup Artístic Carles Xena

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

obre’t en cataLà
(fins al 14 d’abril)
Organitzat per Plataforma per la llengua

A l’Espai Jove del C.C.Calisay 

CurS dE prEMonitorS i prEMonitorES d’EduCACió En El 
llEurE  (fins al 31 de març)

29, 30, 31 de març de 9:00 a 14:00h
Preu: 40 euros

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

A l’Espai Jove del C.C.Calisay 

tornEig dE tEnniS-tAulA
Organitzat per Regidoria de Joventut

A l’Espai Jove del C.C.Calisay 

tArdA dE plAy StAtion 3, Sing StAr
Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut

A l’Espai Jove del C.C.Calisay 

tAllEr dE CuinA: fEM unA MonA!
Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut

1/4 de 7 
tarda

dillunS
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Al març, exposicions a dojo!

Aquest mes ha esclatat de manera intensa l’oferta d’exposicions per 
visitar. El març és tradicionalment el mes de les dones, i d’aquesta ma-
nera ens arriba la primera proposta expositiva a la Sala de les Bótes 
del Calisay, de la mà de l’Associació de Dones per la Igualtat d’Arenys, 
sota el títol “Les mans que transformen, construeixen el món”, una mos-
tra fotogràfica que podreu visitar del 2 al 17 de març, tot i que la inau-
guració oficial es farà coincidint amb el Dia Internacional de la Dona 
Treballadora (8 de març). 

En arts plàstiques destaquem les mostres simultànies presentades pel 
col·lectiu DIP (Dia Internacional de la Pintura), comissariades per l’artista 
arenyenca Encarna Ferrer, del 6 al 28 de març, a la Sala d’Exposicions 
del Calisay i a la Sala d’Exposicions Lloveras. 

El Museu d’Arenys ens brinda l’oportunitat de conèixer peces que for-
men part del fons, i que no es poden veure a les exposicions permanents.  
“El fons ocult, darreres adquisicions del Museu” és la proposta d’exposició 
temporal que podreu visitar des del 6 de març  fins al 23 de maig. 

I encara a la Sala de les Bótes del C.C.Calisay hi ha dues noves mostres 
que ens arriben, una de la mà de l’AFA, que presenta les imatges del 
tercer lliurament de la Setena Lliga Social de Fotografia, del 18 al 28 de 
març; i l’altra, de la Plataforma per la Llengua d’Arenys, que amb el títol 
“Obre’t en català” s’adreça especialment al públic catalanoparlant i a 
la necessitat de parlar en català amb les persones nouvingudes, que es 
podrà visitar del 29 de març al 14 d’abril.


