
MARÇ 2011

Març, un mes per dir “per molts anys”!  (pàg. 8)



2

6 tarda

6 tarda

4 tarda

diMARTS

1

diJOUS

3

diVENdRES

4

A la Sala de les Bótes C.C.Calisay
ExpOSiCió:

El català és chévErE  (fins al 20 de març)

Adreçada al col·lectiu immigrat, presenta arguments per a adoptar la 
llengua catalana.
Organitzat per Plataforma per la llengua 

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

la rEsiliència, tocats pErò no Enfonsats
a càrrec de Ramon Buscallà, psicòleg

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

pels carrers de la Vila
CARNAVAl 2011

RUA d’ESCOlES BRESSOl
Les escoles bressol sortiran cadascuna dels seus equi-
paments amb direcció al C.C.Calisay

Organitzat per Escoles Bressol i Regidoria de Cultura

A la Sala polivalent del C.C.Calisay
CARNAVAl 2011

BAll dE CARNAVAl dE lES ESCOlES 
BRESSOl
amb en Rah-Mon Roma

Organitzat per Escoles Bressol i Regidoria de Cultura

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

El nEn quE va robar la lluna
a càrrec de Cristina Sánchez Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la Sala d’exposicions lloveras 
ExpOSiCió dE fOTOgRAfiES:

lumiukot (ninots dE nEu) (fins al 27 de març)

a càrrec de leila Tanskanen
Horaris de visita: Divendres de 5 a 8 del vespre
Dissabtes i diumenges d’11 a 2 del migdia i de 5 a 8 del vespre

Organitzat per Regidoria de Cultura

A la Sala d’Exposicions del C.C.Calisay 
ExpOSiCió dE fOTOgRAfiA:

dracs i colors. marEsmE modErnista
a càrrec de Marga Cruz   (fins al 27 de març)

La fotògrafa Marga Cruz fa un recorregut fotogràfic pel llegat 
modernista de la comarca i rescata la figura del drac com a icona 
representativa de la tradició cultural del Maresme.
Horaris de visita: 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 Consell Comarcal del Maresme

2/4 de 4 
tarda
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5 tarda

6 tarda

11 matí

11 matí

diSSABTE

5
davant del Mercat Municipal

VOTACiONS ARENyENC dE l’ANy 2010
Dissabte a la tarda i diumenge al matí es farà a la placeta de l’Església matins d’11 a 2 i tarda 
del dissabte 2/4 de 6 a 8

Organitzat per L’AIA - L’Agenda

Al pati del C.C.Calisay
CARNAVAl 2011

MAqUillATgE iNfANTil
Vine, tria el disseny i deixa’t maquillar

Organitzat per FLOC i Regidoria de Cultura

A la Riera, de la plaça Mare paula Montalt fins a la 
plaça de l’Església
CARNAVAl 2011

RUA dE CARNAVAl
amb la Harpo’s Band i la Clown Band
Per carnaval qualsevol disfressa val!

Organitzat per Entitats locals i Regidoria de Cultura

A la plaça de l’Església 
CARNAVAl 2011

BAll iNfANTil
amb la Cia. pentina el gat
Balla i despentina’t!!

Organitzat per Entitats locals i Regidoria de Cultura

A continuació,

BERENAR pOpUlAR
Si vols berenar t’has de disfressar!!

Organitzat per Regidoria de Cultura

Al Teatre principal 
CONCERT:

El CONCERT dE l’AUlA
a càrrec del Trio Scherzo
Preu: 12 euros

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària, SC L’Esperança  i 
Regidoria de Cultura

Al CE fondo de les Creus 
CARNAVAl 2011

BAll dE CARNAVAl: diSCOMòBil
Per carnaval tot si val!
Venda anticipada d’entrades al CC Calisay el divendres 4 de març (de 17 a 
21h) i el 5 de març (de 10 a 14h i de 17 a 21h)
Preu: Infantil 7 euros, Anticipada 9 euros i taquilla 12 euros

Organitzat per l’Arenys Bàsquet

2/4 de 10 
vespre

2/4 de 12 
nit
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8 vespre

6 tarda

9 vespre

6 tarda

diMARTS

8

2/4 de 7 
tarda

2/4 de 8 
tarda

1/4 de 7 
tarda

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
CONfERèNCiA d’HiSTòRiA MEdiEVAl:

una rEvolució silEnciosa, lEs donEs a l’Espiritualitat 
mEdiEval dEls sEglEs Xi al Xv
a càrrec de Blanca garí de la Universitat de Barcelona

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

Al Mercat Municipal

ExpOSiCió:

10 ANyS dE l’ASSOCiACió dE dONES pER lA igUAlTAT 
d’ARENyS dE MAR (fins al 2 d’abril)

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

A la plaça de l’Església 
CARNAVAl 2011

CONCERT dE BANdA
a càrrec de la Banda de l’Escola Municipal de Música
Trompetes, flautes, saxos, clarinets i un timbal, fan bona música per Carnaval!!

Organitzat per EMA i Regidoria de Cultura

A la plaça de l’Església 
CARNAVAl 2011

ESCUdEllA dE RECApTE
A partir de les 10 del matí porta ingredients per tirar a l’olla i 
fer una bona sopa: pasta, mandonguilles, gallina, pollastre, 
verdures...

Organitzat per AEG Flos i Calcat i Regidoria de Cultura

A la Sala d’actes de la Biblioteca 

10è ANiVERSARi ASSOCiACió dE dONES pER lA igUAlTAT

ESpECiAl HORA dEl CONTE
a càrrec de Maribel illescas
    

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura, Regidoria 
d’Igualtat i Gènere i Associació de Dones per la Igualtat

diVENdRES

11

diJOUS

10

diUMENgE

13
6 tarda

Al Restaurant del Club Nàutic Arenys

10è ANiVERSARi ASSOCiACió dE dONES pER lA igUAlTAT

SOpAR CElEBRACió 10 ANyS dE l’ASSOCiACió dE dONES pER lA 
igUAlTAT Organitzat per Associació de Dones per la Igualtat d’Arenys de Mar

Al Teatre principal 
TEATRE fAMiliAR:

tortuga, l’illa d’En trEsot
a càrrec de la pera llimonera
Preu: 5 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

Al Teatre dels Seràfics
xxxix CONCURS dE TEATRE AMATEUR pREMi VilA d’ARENyS dE MAR

l’auditor de Josep Mèlich
a càrrec del grup la K-mama de Calafell
Preu: 6 euros no socis; 5 euros socis; 1euro estudiants

Organitzat per Grup Artístic Carles Xena i Regidoria de Cultura
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diUMENgE

20

diSSABTE

19

diVENdRES

18

8 vespre

6 tarda

7 tarda

7 tarda

diJOUS

17

1/4 de 7 
tarda

2/4 de 12 
matí

A la Sala Noble del C.C.Calisay 

25è ANiVERSARi ESCOlA dE MÚSiCA 
CURS d’HiSTòRiA dE lA MÚSiCA: la història dE l’orquEstra
a càrrec de Joan Vives, flautista, historiador i divulgador musical
Des de la música de dansa medieval a la Venècia dels Gabrieli
Més informació a www.emarenys.org o a l’Escola de Música al telèfon 93 795 72 64

Organitzat per Associació Escola de Música d’Arenys de Mar

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
CONfERèNCiA d’HiSTòRiA CONTEMpORàNiA:

lEs donEs a la rEpública
a càrrec de Mary Nash de la Universitat de Barcelona

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Biblioteca

7a CAMpANyA dE VOlUNTARiAT liNgÜÍSTiC
pRESENTACió pAREllES liNgÜÍSTiqUES
7a edició de la campanya Voluntariat per la Llengua a Arenys de Mar. Es presenten les parelles de participants, 
formades per un voluntari i un aprenent, que durant deu setmanes es trobaran per fer pràctiques orals de 
llengua catalana

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

A la Sala Josep Maria Arnau del C.C.Calisay
10è ANiVERSARi ASSOCiACió dE dONES pER lA igUAlTAT

TAUlA ROdONA: donEs d’arEnys, donEs EmprEnEdorEs
Organitzat per Associació de Dones per la Igualtat d’Arenys de Mar

A la Sala d’actes de la Biblioteca 

HORA dEl CONTE
a càrrec de Ruth Rodríguez

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la Sala Noble del C.C.Calisay 
pRESENTACió dEl lliBRE:

l’EnfrontamEnt EntrE catalans i Espanyols pEl domini dEl 
passat ibEr
a càrrec del seu autor Joan Cavaller

Organitzat per Plataforma per la llengua

itinerari pels carrers d’Arenys (sortida al Calisay)
25è ANiVERSARi ESCOlA dE MÚSiCA

CERCAVilA AMB MÚSiCA TRAdiCiONAl BASCA
Organitzat per Escola Municipal de Música Carles G. Vidiella

A la Sala polivalent del C.C.Calisay
25è ANiVERSARi ESCOlA dE MÚSiCA

CONCERT dE l’Escola dE música dE loatzo
Organitzat per Escola Municipal de Música Carles G. Vidiella

Al Teatre dels Seràfics
xxxix CONCURS dE TEATRE AMATEUR pREMi VilA d’ARENyS dE MAR
l’hostal dE la glòria  de Josep M de Sagarra
a càrrec del grup de Teatre Bell-lloc de Sant Pere de Ribes
Preu: 6 euros no socis; 5 euros socis; 1euro estudiants

Organitzat per Grup Artístic Carles Xena i Regidoria de Cultura

11 matí

6 tarda

diMARTS

15

diMECRES

16

dillUNS

14

2/4 de 8 
tarda
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8 vespre

8 vespre

Al Teatre principal 
dANSA:

dEiXa’m olorar
a càrrec de 6è Sentit
Preu: 7 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A la Sala Noble del C.C.Calisay 
25è ANiVERSARi ESCOlA dE MÚSiCA / CURS d’HiSTòRiA dE lA MÚSiCA:

la història dE l’orquEstra. l’orquEstra barroca i 
l’orquEstra dEl classicismE
a càrrec de Joan Vives, flautista, historiador i divulgador musical
Més informació a www.emarenys.org o a l’Escola de Música (93.795.72.64)

Organitzat per l’Associació Escola de Música d’Arenys de Mar

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
CONfERèNCiA MóN CONTEMpORANi:

trEballant i vivint a lEs zonEs rurals 
dE l’àfrica tropical
a càrrec de Tònia Cortadellas, metgessa

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

A la Sala de les Bótes del C.C.Calisay
ExpOSiCió fOTOgRàfiCA:

Ecologia  (fins al 3 d’abril)

VIII Lliga Social de Fotografia 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

Al Teatre principal 
òpERA:

diE zaubErflötE (la flauta màgica)
de Wolfgang Amadeus Mozart
Retransmissió en directe via satèl·lit des del Teatro alla Scala de 
Milà
Preu: Anticipada 13 euros - El mateix dia 16 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

A la platja picòrdia (1ª platja)

6a JORNAdA d’ATlETiSME A lA plATJA
Es faran curses, salts i llançaments i podran participar nens i nenes, joves, pares i mares, avis i 
àvies.

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

Al Teatre principal
TEATRE fAMiliAR:

El trEncanous
a càrrec de Sim Salabim
Preu: 5 euros

Organitzat per SC L’Esperança i Regidoria de Cultura

diMARTS

22

diJOUS

24

diUMENgE

20

diUMENgE

27

7 tarda

dillUNS

21

6 tarda

6 tarda

6 tarda

11 matí
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Informacions d’interès

Si sou un col·lectiu i voleu participar a la rua de carnaval podeu fer la vostra inscripció 
trucant al telèfon 937924188 (Regidoria de Cultura).

Si voleu rebre informació per correu electrònic de les exposicions municipals, cal que 
empleneu la butlleta que trobareu a la sala d’exposicions del CC Calisay o bé el formulari que 
trobareu al web municipal a l’apartat d’Exposicions.

Podeu conèixer tota la programació del teatre principal a www.teatreprincipal.cat.

horari visita museus: De l’1 d’octubre al 31 de març.

De dimarts a dissabte, d’11.00 a 13.00 h i de 16.00 a 18.00 h
Diumenges i festius, d’11.00 a 13.00 h

dillUNS

28

Al Teatre dels Seràfics
xxxix CONCURS dE TEATRE AMATEUR pREMi VilA d’ARENyS dE MAR

El vEntall dE lady WindErmErE d’Oscar Wilde
a càrrec del grup pierrot Teatre de Centelles
Preu: 6 euros no socis; 5 euros socis; 1euro estudiants

Organitzat per Grup Artístic Carles Xena i Regidoria de Cultura

Sala d’actes de la Biblioteca
10è ANiVERSARi ASSOCiACió dE dONES pER lA igUAlTAT / TERTÚliA dE NOVEl·lA:

contra El viEnto  d’Ángeles Caso
a càrrec de lourdes Cazorla

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

A la Sala Noble del C.C.Calisay

25è ANiVERSARi ESCOlA dE MÚSiCA / CURS d’HiSTòRiA dE lA MÚSiCA:

la història dE l’orquEstra. El sEglE XiX: dE la hEroica a la 
simfonia dEls mil
a càrrec de Joan Vives, flautista, historiador i divulgador musical
Més informació a www.emarenys.org o a l’Escola de Música (93.795.72.64)

Organitzat per l’Associació Escola de Música d’Arenys de Mar

A l’Auditori J.M. Arnau del C.C.Calisay 
CONfERèNCiA d’ART:

lEs intriguEs dEl musEu dE llEida
a càrrec de Joan Rosàs

Organitzat per Aula d’Extensió Universitària

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

la lluna la pruna
a càrrec d’ivana Ares Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

diUMENgE

27

diMARTS

29
diJOUS

31

1/4 de 7 
tarda

7 tarda

8 vespre

6 tarda

6 tarda
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Març, un mes per dir “per molts anys”!

Aquest març, a banda de disfressar-vos per Carnaval, d'anar al teatre, 
a la biblioteca, a l'aula, de votar l'arenyenc de l'any o de triar i fer-
vos vostres les propostes que trobareu a l'Arenys Activitats que teniu 
a les mans, és temps també de participar als actes que d'una banda 
l’Associació de Dones per la Igualtat d'Arenys ha convocat amb 
motiu dels seus primers 10 anys, i l’Escola Municipal de Música Carles 
G. Vidiella ha programat per commemorar el seu 25è aniversari.

El mes de març és per excel·lència el mes de les dones, i l'associació 
arenyenca ens convida a conèixer la seva primera dècada 
d'existència a través d'una exposició al Mercat Municipal. També han 
preparat una hora del conte especial per a infants i una tertúlia de 
novel·la a la Biblioteca, una taula rodona amb dones emprenedores 
de la vila al CC Calisay, i un sopar per celebrar l'esdeveniment al 
Club Nàutic d'Arenys. 

L'Escola Municipal de Música Carles G. Vidiella, que arriba al seu 
primer quart de segle, ho celebra també amb un seguit d'actes al llarg 
d'aquest any.  Ara al març, han convidat l'Escola de Música de Loazto 
d'Euskadi, amb motiu de  l'intercanvi entre les dues escoles de música. 
Podrem participar activament al cercavila amb música tradicional 
basca i els capgrossos d'Arenys i al concert que oferiran les bandes 
de Loatzo i d'Arenys, l'Orquestra de corda Loatzo amb alumnes de 
l´Escola d'Arenys i diversos grups d'instruments tradicionals bascos al 
CC Calisay. Aquest mes han programat també un curs d'història de 
la música a càrrec d'en Joan Vives, flautista, historiador i divulgador 
musical. I com diu la dita: que “per molts anys puguem fer semblants 
obres amb els mateixos manobres”!


