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A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
COnfeRènCiA de MúSiCA:

Franz Liszt, entre L’espectacLe i La innovació 
musicaL
a càrrec de Joan Vives, musicòleg

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala d’actes de la Biblioteca

HORA del COnTe
a càrrec de Cristina Sánchez

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la Sala d’exposicions lloveras 
expOSiCió:

AinnOVARTe
a càrrec d’Agustín Herrera
Inauguració a 2/4 de 8 del vespre
Horari d’exposició:
Divendres de les 18h a les 21h del vespre,
dissabtes i diumenges de 12h a 14h del migdia i de 
18h a 21h del vespre
(fins al 27)

Organitzat per Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
CiCle feBReR MUSiCAl:

eL romanticisme musicaL a cataLunya
conferència a càrrec de xavier Chavarria

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala d’exposicions del C.C.Calisay 
expOSiCió de fOTOgRAfieS:

Genètica
a càrrec de pere g. ejby
col·lecció de fotografies surrealistes.
Inauguració a les 8 del vespre
Horari d’exposició:
Divendres de les 18h a les 21h del vespre,
dissabtes i diumenges de 12h a 14h del migdia i de 18h a 21h del 
vespre
(fins al 27)

Organitzat per Regidoria de Cultura i Agrupació Fotogràfica d’Arenys de 
Mar

Al Teatre dels Seràfics
xxxix COnCURS de TeATRe AMATeUR, pReMi VilA d’ARenyS de MAR

La casa de Bernarda aLBa de federico g.lorca
a càrrec del Centre Cultural i Recreatiu de pineda de Mar
Preu: 6 euros no socis; 5 euros socis; 1euro estudiants

Organitzat per Grup Artístic Carles Xena i Regidoria de Cultura
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Al Teatre principal 
ÒpeRA:

GiuLio cesar de georg friedrich Haendel
Retransmissió en directe via satèl·lit des de l’Òpera National 
de París
Preu: Anticipada 13 euros - El mateix dia 16 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
COnfeRènCiA de TeCnOlOgiA:

evoLució tecnoLòGica i avenç sociaL
a càrrec de Josep Amat de la Universitat Politècnica 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 l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
CiCle feBReR MUSiCAl:

eL nacionaLisme musicaL a rússia 
conferència a càrrec de xavier Chavarria

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala d’actes de la Biblioteca
75è AniVeRSARi ARxiU MUniCipAl fidel fiTA

L’arxiu, un servei amB moLt passat i més Futur
a càrrec de Ramon Alberch i fugueras

Organitzat per Arxiu Municipal Fidel Fita - Regidoria de Cultura

Al Teatre principal
TeATRe fAMiliAR:

La maLeta de L’aGustí
a càrrec de farrés Brothers i Cia.
Preu: 5 euros
Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

6 tarda

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

sant Joan de déu oncoLoGia inFantiL
Conferència d’oncologia infantil i lliurament dels diners recaptats amb la nostra activitat de 
venda d’articles als encants de la il·lusió, així com la venda de tiquets per un creuer i un cap de 
setmana a l’hotel Colon

Organitzat per Associació Arenyenca d’Ajuda Contra el Càncer
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7 tarda

diJOUS

17
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diMARTS

15
Al Camp de futbol 

ii CURS de defenSA peRSOnAl peR A dOneS
(també els dies 17 i 22 de febrer)

Organitzat per Regidoria d’Igualtat i Policia Local

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay
COnfeRènCiA de fíSiCA:

nous acceLeradors de partícuLes: cap aL BiG 
BanG, cap a Les moLècuLes de La vida
a càrrec de david Jou de la Universitat Autònoma de Barcelona

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

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

FotoGraFia nocturna (fins al 27)

VIII Lliga Social de Fotografia
Organitzat per AFA

A la Sala d’actes de la Biblioteca 

HORA del COnTe
a càrrec d’Ulldistret

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
CiCle feBReR MUSiCAl:

Brahms, Bruckner i richard strauss
conferència a càrrec de Joan Vives, musicòleg

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

Al Teatre principal 
TeATRe:

FLirt!
a càrrec de guillem Albà & Always 
drinking Marching Band
Preu: 10 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

2/4 de 10 
matí

Al Teatre dels Seràfics
xxxix COnCURS de TeATRe AMATeUR: pReMi VilA d’ARenyS de MAR 

Ja en tinc 30!!! de Jordi Silva
a càrrec del grup Sogtulakk de granollers
Preu: 6 euros no socis; 5 euros socis; 1euro estudiants

Organitzat per Grup Artístic Carles Xena i Regidoria de Cultura
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A la Sala d’actes de la Biblioteca 

HORA del COnTe
a càrrec d’Anna danés

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
CiCle feBReR MUSiCAl: 

mahLer, 150 anys deL seu naixement
conferència a càrrec de Joan Vives, musicòleg

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la parada de l'autobus davant del C.C.Calisay

Un diA A lA neU
sortida d'esquí a Porte-Puymorens
Preu: 27 euros

Organitzat per Associació esquí Arenys, L’Amic del Pescador i 
Regidoria d'Esports

Al Teatre principal 
TeATRe fAMiliAR:

elS 4 eleMenTS
a càrrec de Balí Balà Cia.
Preu: 5 euros

Organitzat per SC L'Esperança i Regidoria de Cultura

diVendReS

25

1/4 de 7 
tarda

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
COnfeRènCiA d’HiSTÒRiA:

Les dones i La construcció d’europa
a càrrec de José enrique Ruiz-domènec de la Universitat Autònoma de Barcelona

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

Al Teatre dels Seràfics
xxxix COnCURS de TeATRe AMATeUR: pReMi VilA d’ARenyS de MAR 

La senyoreta JúLia d’August Strindberg
a càrrec del grup enric Borràs de Sant feliu de llobregat
Preu: 6 euros no socis; 5 euros socis; 1euro estudiants

Organitzat per Grup Artístic Carles Xena i Regidoria de Cultura
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Informacions d’interès

Fins al 18 de febrer continua la campanya de sensibilització i informació sobre civisme casa per 
casa conviure és compartir: informació sobre civisme.

Fins al 25 de setembre de 2011, podeu visitar al Museu d’Arenys l’exposició carmen tórtola 
valencia, passió pel col·leccionisme.

També al Museu podeu gaudir d’un mòdul sensorial La mirada tàctil. Una proposta 
adreçada a les persones amb discapacitat visual que interpreta els minerals a través de les 
teories del filòsof grec Empedòcles sobre els quatre elements de la natura: aigua, aire, foc i 
terra. Es pot seguir en Braile i permet tocar els minerals que s’exposen.

L’horari del Centre Cultural Calisay és:

 De dilluns a divendres de 8 del matí a 10 de la nit

 Dissabtes de 9 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre.

 Diumenges de 9 del matí a 2 del migdia.

A la Sala gran d’entitats 

CURS de pReMOniTORS i pReMOniTOReS d’edUCACió en el lleURe
El curs tindrà lloc els dies 28 de febrer, 1, 2 i 3 de març de 10 a 14h. Més informació a l’Espai 
Jove, al telèfon 93 795 77 50 o be al correu electrònic espaijove@arenysdemar.cat
(fins al 3 de març)

Preu: 40 euros
Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut i Escola LLiure el Sol

A la Sala d’actes de la Biblioteca 
TeRTúliA de nOVel·lA:

Laura y JuLio de Juan José Millás
a càrrec de Raymond Zorrilla

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

7 tarda

dillUnS

28
10 matí
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Carnestoltes dóna voltes
Aquest any el Carnaval arriba a primers de març, però hi ha 
moltes coses que s’estan movent hores d’ara perquè segueixi 
donant voltes. Un seguit d’entitats i col·lectius com l’AEG Flos i 
Calcat, el Cau Sant Francesc d’Esplai i Muntanyisme, el Centre 
Obert Tallaferro, la Colla de Geganters, o un col·lectiu vinculat 
als Amics del Patrimoni Cultural d'Arenys, ja estan preparant 
el Carnaval perquè aquest any sigui si cal més lluït. Per aquest 
motiu, coordinats per la Regidoria de Cultura, volen convidar 
totes les entitats, clubs, col·lectius, grups familiars, o colles 
d’amics a animar-se a sortir al carrer i tornar a donar solera al 
nostre Carnestoltes. 

Si teniu ganes de participar, doncs, a la rua del dissabte 5 
de març, feu-nos-ho saber trucant al CC Calisay (93 792 41 
88). Aquest any farem una bona moguda... i ens agradaria 
comptar amb més participació. 

Mentrestant, s’està preparant també la festa amb les escoles 
bressol, les activitats dels centres educatius arenyencs, 
l’escudella de recapte i tallers vinculats a la festa. Anunciem 
però, que hi pot haver algunes novetats sonades! A la revista 
del mes de març us ho expliquem amb pèls i senyals. Ara cal 
que aneu preparant les vostres disfresses!
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