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Al Teatre Principal 

Nit d’àNimes
a càrrec d’Arenys de Contes
Preu: 7 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A l’Espai Lila 
InsCrIPCIó Curs:

DEfEnsA PErsonAL PEr A DonEs
(fins al 12 de novembre)

Organitzat per Regidoria d’Igualtat

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
ConfErènCIA DE Món ConTEMPorAnI:

els emirats àrabs
a càrrec de Víctor Pallejà, arabista de la Universitat Oberta de Catalunya

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la sala d’actes de la Biblioteca 

HorA DEL ConTE
a càrrec de Carme Vera

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la sala de Plens de l’Ajuntament
AuDIènCIA PúBLICA:

orDEnAnCEs fIsCALs I LínIEs gEnErALs soBrE EL PrEssuPosT 
MunICIPAL DE 2011

Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar

A la sala d’exposicions Lloveras 
ExPosICIó DE PInTurA:

tutuNeko! (fins al 28 de novembre)

de guillem roche 
Horari de visita :
Divendres, dissabtes i diumenges de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 de la tarda

Organitzat per Regidoria de Cultura

Al Teatre Principal 
TEATrE:

mòdul 3 
a càrrec de l’Aula de Teatre Jove de l’Espai Jove
Una presó de dones. L’any Rusiñol. Teatre a la presó. Una mescla hetero-
gènia per a una obra que tracta els tòpics del món de les recluses des d’un 
punt de vista humorístic amb alguns tocs absurds.

Organitzat per Homo Teatris i Regidoria d’Infància i Joventut

DILLuns

1
7 tarda

8 vespre

6 tarda

DIMArTs

2

6 tarda

10 nit

12 migdia

DIJous

4

DIVEnDrEs

5
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DIssABTE

6

8 vespre

8 vespre

6 tarda

10 matí

5 tarda

DIuMEngE

7

A la sala d’actes de la Biblioteca 

amor hermètic: salvador espriu
a càrrec de fina rius

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la sala d’exposicions del C.C.Calisay 

Zeit uNd Wege (temps i camiNs) (fins al 28 de 

novembre)

a càrrec de Jens shaefer
Inauguració: divendres 5 de novembre, a les 8 del vespre
Horaris de visita: divendres de 6 a 9 del vespre. 
Dissabtes i diumenges de 12 a 2 del migdia i de 6 a 9 del vespre

Organitzat per Regidoria de Cultura

A la sala noble del C.C.Calisay 
xErrADA:

per què la Necessitat del diàleg iNterreligiós?
a càrrec de Manu Andueza, educador i teòleg cristià i Joan Miquel Llorente 
pensador musulmà

Organitzat per Regidoria d’Igualtat i Grup de diàleg Interreligiós d’Arenys de Mar

Al Teatre Principal 
CIrC:

caN resmés
a càrrec de la Cia. El Circ Petit
Preu: 5 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

Al Parc Can Jalpí 

xxxIè Cros DELs ArEnys
Organitzat per Ajuntament d’Arenys de Mar, Ajuntament d’Arenys de Munt i Penya Apa Anem-hi

Al Museu Mollfulleda de Mineralogia 
ExPosICIó:

uN riNoceroNt trobat a areNys de mar 
(fins al 28 de novembre)

Entre els anys 1910-1919 es va trobar a Arenys de Mar restes 
de la mandíbula d’un rinoceront llanut. Aquestes restes, les 
primeres trobades a Catalunya, ara formen part de la col·lecció 

del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i seran mostrades durant el mes de novembre al 
Museu Mollfulleda de Mineralogia.

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

Al Museu Mollfulleda de Mineralogia

PrEsEnTACIó DE la mirada tàctil
Presentació del mòdul sensorial la mirada tàctil, que facilita l’accés de les persones amb dificultat 
visual i enriqueix l’exposició permanent del Museu Mollfulleda de Minerologia d’Arenys de Mar.

Organitzat per l’Ajuntament d’Arenys de Mar i Diputació de Barcelona

DIVEnDrEs

5

12 migdia

12 migdia
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10 nit

10 matí

DIMECrEs

10

DIJous

11

7 tarda

DIssABTE

13

DIuMEngE

14

6 tarda

6 tarda

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay
ConfErènCIA D’HIsTòrIA ConTEMPorànIA:

crisi dels imperis atlàNtics i coNstitucioNs moderNes (1770-
1830)
a càrrec de Josep M. fradera de la Universitat Pompeu Fabra

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la sala d’actes de la Biblioteca 
HorA DEL ConTE:

el mag tomàs preseNta els seus titelles
a càrrec del titella Mag Tomàs

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la sala noble del C.C.Calisay 
ConfErènCIA:

salvador espriu i la lleNgua catalaNa
a càrrec de sebastià Bonet, professor titular del De-
partament de Filologia Catalana de la UB

Organitzat per Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu - 
Regidoria de Cultura

A l’Institut els Tres Turons
oBsErVACIó AsTronòMICA I ConfErènCIA:

l’uNivers eN uN gra d’arròs
a càrrec de Jordi Lopesino
Després de la conferència hi haurà una observació astronòmica de la 
Lluna i l’estel doble g Andròmeda.

Organitzat per Institut els Tres Turons i Regidoria d’Educació

Al Teatre Principal 
TEATrE:

No et vesteixis per sopar
(també representació diumenge 14 de novembre a les 7 tarda)

A càrrec de la Cia. de Teatre del Centre de Canet de 
Mar
Preu: 7 euros 

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

Davant la plaça del Calisay

fIrA DEL CoL·LECCIonIsME
Organitzat per Ass. de Col·lecionisme Nou i Vell

DIVEnDrEs

12
7 tarda

DIuMEngE

7
6 tarda

Al Teatre Principal

MosTrA DE CAnT CorAL
a càrrec de la Coral L’Esperança + corals convidades
Preu: 2 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura
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8 vespre

6 tarda

DIMECrEs

17

2/4 de 10 
matí

DIVEnDrEs

19
7 tarda

7 tarda

6 tarda

DIMArTs

16

3/4 de 6 
tarda

DIJous

18

A la sala noble del C.C.Calisay 
ConfErènCIA:

què puc fer davaNt uN problema de coNsum?
a càrrec de M. Jesús Cayuela, tècnica de consum

Organitzat per Regidoria de Salut Pública i Consum i Diputació de Barcelona

A la sala d’actes de la Biblioteca 

HorA DEL ConTE
a càrrec de Carme ortega

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la sala d’actes de la Biblioteca 

vols coNèixer els refugis i búNquers de la guerra civil 
d’areNys de mar?
Presentació del Grup Búnquers Arenys a càrrec de ramon Bruguera, Joan Miquel Llodrà i 
David Castañeda

Organitzat per Grup Búnquers Arenys i Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la sala noble del C.C.Calisay 
ConfErènCIA:

síNtesi històrica de la lleNgua catalaNa
a càrrec de Josep Moran doctor en filologia catalana

Organitzat per Plataforma per la llengua

Al Teatre Principal 
TEATrE:

cuidado coN las persoNas formales
a càrrec del grup Artístic Carles xena d’Arenys 
de Mar
Preu: 7 euros 
(també representació diumenge 21 de novembre a les 7 tarda)

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

sortida des del pati del C.C.Calisay

vols coNèixer els refugis i búNquers de la guerra civil 
d’areNys de mar?
a càrrec del grup Búnquer Arenys
Visita guiada als refugis del Geriàtric i del convent dels Caputxins. 
Inscripcions a la Biblioteca P. Fidel Fita fins al dia 20 de novembre de 2010

Organitzat per Grup Búnquers Arenys i Biblioteca - Regidoria de Cultura

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

ConCErT DE sAnTA CECíLIA
A càrrec del conjunt de guitarres de l’Escola de Música d’Arenys i 
l’orquestra de l’Escola de Música de Llavaneres

Organitzat per Escola Municipal de Música Carles G. Vidiella i Regidoria d’Educació

DIssABTE

20
10 nit

DIuMEngE

21

DILLuns

22

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay
ConfErènCIA DE soCIoLogIA:

de la família a les famílies. sociologia de la iNstitució 
familiar actual
a càrrec de Jordi Collet de la Universitat Autònoma de Barcelona

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària
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6 tarda

DIssABTE

27

DIVEnDrEs

26

DIJous

25

11 matí

2/4 de 8 
tarda

7 tarda

DIMArTs

23

7 tarda

6 tarda

8 vespre

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
ConfErènCIA D’ECoLogIA:

ecosistemes ameNaçats
a càrrec de Jordi Bartolomé de la Universitat Autònoma de Barcelona

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la sala d’actes de la Biblioteca 

HorA DEL ConTE
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
DIA InTErnACIonAL DE LA no VIoLènCIA ConTrA LEs DonEs:

ConCErT DE rAquEL xIBErTA
A les 7 de la tarda tindrà lloc l’encesa d´espelmes 

Organitzat per Associació de Dones per la Igualtat

A la sala noble del C.C.Calisay 
PrEsEnTACIó DEL LLIBrE:

uNa història immoral
a càrrec del seu autor Víctor Alexandre

Organitzat per Plataforma per la llengua

A la sala d’actes de la Biblioteca 
ConfErènCIA:

el futbol des dels mitjaNs
a càrrec de Lluís Canut, periodista

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la sala d’actes de la Biblioteca 

TALLEr DE MúsICA PEr nADons DE 2 A 12 MEsos
a càrrec de Laia Torres
Inscripcions a la Biblioteca (places limitades).

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la sala noble del C.C.Calisay 
PrEsEnTACIó DEL LLIBrE:

miNerals de cataluNya
del museu mollfulleda de miNeralogia 
d’areNys de mar
Una mostra única per a conèixer les espècies minerals del nostre 
país.

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

DIMArTs

30

7 tarda

6 tarda

DILLuns

29

DIssABTE

27
Al Teatre Principal 
TEATrE:

sigues iNfidel i No miris 
amb qui
a càrrec de la Cia. de Teatre del 
Centre Moral d’Arenys de Munt
Preu: 7 euros
(també representació el diumenge 28 de novem-

bre a les 7 tarda)
Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de 

Cultura

A la sala d’actes de la Biblioteca
TErTúLIA:

el caçador d’estels de Khaled Hosseini
a càrrec de Paquita Zaragoza

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
ConfErènCIA D’ECoLogIA:

eNergies alterNatives, N’hi haurà prou
a càrrec de Miquel Barceló de la Universitat Politècnica de Catalunya

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària
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Novembre, per conèixer els búnquers d’Arenys, un rinoceront 
trobat a la vila, i per veure l’univers en un gra d’arròs

El grup Búnquers Arenys es presenta oficialment en societat aquest novembre, 
i ens conviden a conèixer alguns dels refugis i búnquers de la Guerra Civil a la 
nostra vila. Ja fa molt de temps que treballen per difondre i preservar aquests tes-
timonis arquitectònics d’un conflicte bèl·lic que va capgirar la història del nostre 
país. Van decidir que la millor manera de conservar i divulgar aquestes estructures 
defensives, era realitzar una tasca de recerca i recollida de documentació de 
cadascuna d’elles. 

El grup, format per persones de ben diversa procedència i formació, té com a 
prioritat fer un ressò específic d’aquestes estructures defensives litorals, encara 
que, més endavant, també pretén centrar-se en altres tipologies (nius de metra-
lladores, refugis antiaeris, etc.). Han publicat ja diversos estudis sobre aquest tema, 
i han aconseguit despertar  l’interès de molts arenyencs i arenyenques i gent 
d’altres indrets, que els han aportat informació sobre aquests elements, motius 
que els encoratgen a seguir endavant amb la seva tasca.  Treballen també per 
incloure els búnquers dins el nou Pla de protecció municipal (PEPPA 2) que s’està 
preparant, ja que en l’actual (dels anys vuitanta) no hi figuren. 

El proper dijous 18 de novembre es presenten a la Biblioteca Municipal Fidel Fita, i 
diumenge 21 ens convoquen al CC Calisay per conèixer alguns d’aquests vestigis. És 
una de les activitats que destaquem aquest mes de novembre, que ens portarà tam-
bé oportunitats interessants com conèixer un rinoceront que es va trobar a Arenys a 
través d’una exposició que tindrà lloc al Museu d’Arenys a partir del 7 de novembre, 
o d’assistir a una observació astronòmica i una conferència a l’IES Els Tres Turons que 
ens farà veure l’univers en un gra d’arròs (dissabte 13 de novembre).


