Organitzat per Associació de Geganters d’Arenys
de Mar i Regidoria de Cultura

Recorregut: Riera davant del C.C.Calisay fins
l’Ajuntament on es recolliran a les autoritats.
Riera, Rial de sa Clavella, Pas Sota Estudi,
plaça de l’Església. Carrer de l’Església fins al
C.C.Calisay

amb la Flor d’Alba i en
Tallaferro, la Maria i en Roc,
la Carmeta i l’Elm i tots el
capgrossos

Cercavila de gegants i nans
6 tarda, pels carrers i places de la
vila

Organitzat per OCR i Regidoria de Cultura

a càrrec del grup Peix fregit

Cantada d’Havaneres
10 nit, a la plaça de les Palmeres
Organitzat per Regidoria de Cultura

a càrrec de la Principal del
Llobregat

Audició curta de Sardanes
Organitzat per Parròquia de Santa Maria d’Arenys
de Mar i Patronat de Sant Roc

Cercavila de macips,
macipes i captadores
9 matí, pels carrers i places de la
vila

2/4 de 9 vespre, a la Riera, davant
el Xifré
Organitzat per Esbart Maragall de Joventut
Seràfica i Regidoria de Cultura

Tradicional Dansa d’Arenys
8 vespre, a la Riera, davant el Xifré

Organitzat per Parròquia de Santa Maria d’Arenys
de Mar i Patronat de Sant Roc

Organitzat per Parròquia de Santa Maria d’Arenys
de Mar i Patronat de Sant Roc

8 matí, a l’Església de Santa Maria

7 tarda, a l’Església de Santa Maria

Titelles de carrer: Cançons
de plaça i cantonada

Ofrena de macips, macipes
i captadores a Sant Roc i
cantada dels goigs

Ofici en honor a Sant Roc i
renovació del vot de vila

dimarts 16 d’agost
RENOVEM EL VOT DE VILA

SANT ROC, TRES COLORS MEDITERRANIS

dimarts 16 d’agost

D’aquí a pocs dies, Arenys de Mar
renovarà el seu vot de vila a Sant Roc. És
la promesa que els nostres avantpassats
li van fer si allunyava la terrible pesta
que assetjava la vila, a les darreries
del segle XVI. Ell va complir la seva part i nosaltres, cada 16
d’agost, duem a terme la nostra. La veritat és que Sant Roc,
allà on sigui, no pot estar pas decebut, doncs els arenyencs i
arenyenques, fidels devots seus, no només renovem any rere
any el Vot de Vila sinó que ho celebrem amb tot un seguit de
festes i celebracions cada vegada més concorregudes.
Enguany, a més, estem d’enhorabona. La vella tradició de
macips i macipes remullant amb les seves almorratxes tothom
que se’ls posa pel davant ha traspassat els límits del nostre
municipi. Una cosa tan nostra i única i que, malgrat el pas
del temps, es manté amb una empenta envejable ha guanyat
el premi «Petit Tresor dels Països Catalans» organitzat per
Catalunya Ràdio. És per això que des de la Casa de la Vila, el
consistori en ple, felicita de tot cor el Patronat de Sant Roc
per mantenir viva la flama del que és l’acte central de la festa
major de Sant Roc. I que per molts anys ho puguin fer!
De la mateixa manera, com no us podeu perdre la cantada de
goigs o les corredisses de macips i macipes per tots els carrers
de la població, tampoc no podeu faltar a la cercavila nocturna
dels nostres gegants –aquest any pletòrics després de l’èxit de
la «Flashmob XXL»–, a la segona edició de la festa de la Pesta
–amb noves sorpreses–, i a la tradicional ballada de la Dansa
d’Arenys. Aquestes i la resta d’activitats de Sant Roc i del mes
d’agost, les trobareu detallades en el programa d’actes que
teniu a les mans.
Complirem tots la promesa, vós porteu-nos cap al cel!
Bon Sant Roc!

Organitzat pel Patronat de Sant Roc amb la col·laboració
de Restaurant Diabacus, Atzara, Terrassa del Raconet,
Discoteca Johnny’s i Món La Cata.
Preu: 5 euros la consumició

2/4 de 12 nit, als establiments
col·laboradors
Organitzat pels Amics del Patrimoni Cultural
d’Arenys de Mar. Hi col·labora: Patronat de Sant Roc

Un recorregut a la darreria del segle XVI
Els rumors porten al pànic per ésser empestats.
El poble buscarà tots els remeis i provarà tots els
metges però l’epidèmia es resistirà a anar-se´n.
Sols Sant Roc aconseguirà alliberar la vila i així
li retrem homenatge i any rere any aspergim
l’aigua de colònia amb les almorratxes al crit de
Sant Rooooc!

La pesta arriba a Santa
Maria d’Arenys!
2/4 de 10 vespre, a la plaça Flos i Calcat
Música i titelles lligades de forma fresca, alegre
i participativa

a càrrec de l’Ot, Lou i el noi de
la Mandolina
6 tarda, a la plaça de l’Església

ha estat reconeguda com a «Petit Tresor dels Països Catalans»,
distinció atorgada pel programa Mans de Catalunya Ràdio.
Aprofitem aquestes ratlles per congratular-nos tots plegats,
quasi tres mil persones, arenyencs i de la resta del país –i del
món–, que ho hem fet possible; la unió, una vegada més, ha fet
la força. Qui va poder anar seguint tot el procés –fos pel mitjà
que fos– segur que no oblidarà mai les emocions tingudes, les
sensacions viscudes aquell dissabte, ben d’hora, en què el nostre
sant protector i tots aquells que el veneren van ser escollits
vencedors.
Però amb això no en tenim prou. La feina que el Patronat de
Sant Roc duu a terme al llarg de tot l’any –i que és molta– no
s’acaba amb aquest premi, ni molt menys. Aquest reconeixement cap el nostre Vot de Vila no és res més que un punt de
partida, l’impuls que s’esperava i es necessitava per acabar fent
de la nostra festa una tradició d’interès nacional, un punt de
referència en l’ampli i variat calendari festiu català. Sant Roc és
patrimoni de tots, dels qui viuen a la nostra vila però també dels
qui encara senten el Mediterrani com una cruïlla de cultures,
de pobles i de colors. És per això, i per molt més, pel que cal
continuar treballant, retent homenatge a aquell qui, any rere
any, ens deslliura de tants mals: Sant Roc gloriós!

dilluns 15 d’agost

Tanca els ulls, respira a fons i pensa en Sant Roc, en el nostre
Vot de Vila. De ben segur que, entre totes les imatges, hi hauràs
vist tres colors: el blanc, el vermell i el verd. I és que Sant Roc,
la nostra festa més mediterrània, es pot resumir en tres colors:
el blanc de la puresa, dels macips, dels fadrins i les fadrines
que hi participen; el vermell de la rauxa i la passió que van
espargint arreu on van, i el verd de l’esperança, de la vida amb
què contagien a tots els que són ruixats amb l’almorratxa.
Enguany, aquests tres colors, aquesta tradició tan d’Arenys,

Concert de Reig Bord
2/4 de 12 nit, a la plaça de l’Església
Organitzat per Associació de Geganters d’Arenys
de Mar i Regidoria de Cultura
Nota: Us preguem que no creueu per davant dels
gegants mentre estan ballant

Ens acompanyeu?

Cercavila nocturna de
gegants
10 nit, inici a la Riera davant del
C.C.Calisay

Organitzat per Regidoria de Cultura

dijous 11 d’agost
2/4 de 7 tarda, a la Biblioplatja

Hora del conte i taller
a càrrec d’Albert Estengre
Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

2/4 de 8 tarda, Plaça de l’Església

Concurs de colles
improvisades
amb la Cobla Iluro
Organitzat per Regidoria de Cultura i Ateneu
Arenyenc

Organitzat per Associació de Dones Anna Sáez i
l’Ajuntament d’Arenys de Mar

Agafa forces abans de començar la cercavila
nocturna de gegants

Musclada Popular
2/4 de 9 vespre, al pati del
C.C.Calisay

diumenge 14 d’agost

Estanislau Fors i Garcia
Alcalde d’Arenys de Mar
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La beguda més refrescant del mes d’agost!
Es tracta d’una innovació d’un dels combinats
més estesos arreu de les cocteleries que ara arriba
amb un gust molt de Sant Roc: el gintònic
d’alfàbrega.

El Gintònic dels Macips!
Organitzat per Regidoria d’Infància i Joventut

divendres 12 d’agost
A la Sala de les Bótes del C.C.Calisay

Exposició de fotografies:
Fira Solstici, Sant Joan
(Fins al 28 d’agost)
Dissabte dia 13 d’agost a les 13:00 Lliurament
de premis
Organitzat per Fira del Solstici

8 vespre, al Teatre Principal

Lliurament del premi “Petit
Tresor dels Països Catalans”
i entrega de l’Almorratxa
d’Honor a Antoni Pardo i
Buch
Després de guanyar la final del programa
MANS de Catalunya Ràdio, la ràdio nacional
de Catalunya farà el lliurament als Macips
d’Arenys del premi “Petit Tresor dels Països
Catalans”. Tot seguit, el Patronat de Sant Roc
farà entrega del seu guardó, l’Almorratxa
d’Honor, a l’Antoni Pardo i Buch per la seva
contribució a la conservació de la festa durant
més de trenta anys.

Joan Miquel Llodrà Nogueras

Organitzat per Patronat de Sant Roc i Catalunya
Ràdio amb la col·laboració de la SC L’Esperança i
l’Ajuntament d’Arenys de Mar

11 nit, al pati de l’edifici Xifré

20è Festival de Jazz

Organitzat per Regidoria de Cultura i Floc Centre
d’Esplai

Diumenges infantils
Circuït d’inflables amb
Mobilparc
6 tarda, al balcó del Xifré
Organitzat per Ateneu Arenyenc-Secció d’Escacs

amb la participació del
mestre internacional Viktor
Moskalenko

Simultània d’escacs
10 matí, a la plaça de l’Església
Organitzat per Associació Col·leccionisme Nou
i Vell

Fira del col·leccionista
De 8 matí fins a 9 del vespre,
a la Riera, davant del C.C.Calisay

diumenge 14 d’agost
dissabte 13 d’agost
6 tarda, al Camp de Futbol

26è Torneig Juvenil Vila
d’Arenys de Mar
(Fins al diumenge 14 d’agost)

Organitzat per Club Futbol Arenys de Mar

6 tarda, al pati de l’edifici Xifré

Titelles de carrer: Cançons
de plaça i cantonada
a càrrec de l’Ot, Lou i el noi de
la Mandolina
Música i titelles lligades de forma fresca, alegre
i participativa
Organitzat per Regidoria de Cultura

7 tarda, al pati del Xifré

Concurs de crits
Vine i crida amb nosaltres!

Organitzat per Festival de Contes i Regidoria de
Cultura

10 nit, al parc de Lurdes

Música a la gruta
a càrrec dels Ministrers de la
Tabola
Organitzat per Regidoria de Cultura i l’Associació
Escola de Música

a càrrec de Tandoori Lenoir
Organitzat per Regidoria de Cultura i l’OCR

diLLUNs

1

A la Sala de les bótes del C.C.Calisay
Exposició de fotografies:

Jazz. Imatges de
Vicens Tomàs

Aquesta exposició JAZZ, forma
part de la col·lecció de fotografies de músics que Vicens Tomàs
ha anat fotografiant al llarg de
molts anys de concerts de jazz.
En aquesta mostra en concret, el
seu autor ha fet una tria dels artistes que han actuat en el nostre
Festival de Jazz d’Arenys de Mar.
(fins al 10 d'agost)

AGOST 2011

ACTIVITATS

diMARTs

2

8 vespre

diSSABTE

6

10 matí

diMECREs

24

Festa al carrer de la Perera
(També el 7 d'agost)

10 nit

Organitzat per Comissió de festes carrer de la Perera

A la platja de la Picòrdia

diJOUS

Preu: 6 euros alumnes del curset de volei platja; 8 euros els altres
Organitzat pels Veterans del C.V. Arenys
10 nit

A la Biblioplatja
Vine a moure el cos i a gaudir del teu moviment

A la Platja de la Picòrdia

Cine Pícnic: Planet 51

Aquest any tornarem a gaudir del
cinema a la platja, mentre sopem o
prenem alguna cosa.

Música a la Gruta

2/4 de 7
tarda

Concert de
música

2/4 de 8
tarda

Organitzat per Regidoria de
Cultura i l’Associació Escola
de Música

a càrrec de Marta i Carla Mora

25

Al parc de Lurdes

a càrrec de Barna
Brass Quintet

Taller d'expressió corporal

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

Al pati del Xifré

diUMENGE

Diumenges infantils

7

Espectacle de màgia:
Mag màgia

7 tarda

De l’11 al 16 d’agost
vegeu els actes
específics
de SANT ROC, al dors

amb Enric Magoo

Organitzat per Regidoria de Cultura i Floc
Centre d’Esplai

diMECREs

17

Organitzat per Plataforma per la llengua

10 nit

diMARTs

3

10 nit

9

A la Biblioplatja
8è FESTIVAL D'ESTIU DE CONTES PER A ADULTS

Arenys de contes: 88 infinits:
Mitologia de les constel·lacions
del cel

2/4 de 8
tarda

4

2/4 de 7
tarda

Xerrada sobre
l’estat del fons
marí d’Arenys de
Mar

10 nit

A la Biblioplatja

diJOUS

18

8è Festival d'Estiu de Contes per a Adults

Organitzat per Plataforma per la
Llengua

19

10
7 tarda

A la Sala d’exposicions Lloveras

A la plaça de l'Església

Audició de
sardanes

Exposició de pintures a l'oli:

A l’Espai Jove del C.C.Calisay

Demostració de
cuina d'estiu
a càrrec de Rosario
Montoza

11 nit

Al pati de l’edifici Xifré
20è Festival de Jazz

Sant Andreu
Jazz Band
Organitzat per Regidoria de
Cultura i OCR

A la platja Picòrdia

diSSABTE

27

Torneig de volei
platja 2X2 mixte

L’edat dels participants seran de
16 anys cap endavant.
Les inscripcions es faran mitjançant via facebook i les dates
d'inscripció serà de l'1 al 23
d’agost

20è Festival de Jazz

Lluís
Coloma i
Bob Seeley

A la Biblioplatja

Horari: de dilluns a diumenge
de 6 de la tarda fins a les 9 del
vespre

Inscripcions a la Biblioteca
o a la Biblioplatja.
Preu: 10 euros

(També diumenge 28 d’agost)

Preu: 15 euros
Organitzat per Club Voleibol Arenys

Organitzat per Regidoria de Cultura i OCR

10 nit

(Fins al 28 d'agost)

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

Organitzat per Regidoria de Cultura

Concert de
música
diSSABTE

20
10 nit

Al pati de l'edifici Xifré
10 nit

A la Biblioplatja
8è Festival d’Estiu de Contes per a Adults

a càrrec de Ferran Martín

Música a la Gruta

Organitzat per Regidoria de
Cultura i l’Associació Escola
de Música

Concert de
música

a càrrec de In-Nobis
Quartet de Corda

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura
diMARTs

10 nit

Al pati de l’edifici Xifré

Recital de danses folklòriques
a càrrec del grup Kaliñonka de Kiev

Organitzat per Associació d’Amics de la Dansa

23
7 tarda

a càrrec del Cor
Adàmaris

Al parc de Lurdes

Organitzat per Regidoria de
Cultura i l’Associació Escola
de Música

Arenys de contes: Contes prohibits

a càrrec de Laura Simó i
Francesc Capella trio

Al parc de Lurdes
Música a la Gruta

a càrrec de Ferran
Martín

Organitzat per Regidoria de Cultura i
OCR

A la Biblioplatja

7 tarda

Al pati de l'edifici
Xifré

11 nit

Organitzat pel Patronat de Sant Roc amb la col·laboració dels Frares
Caputxins

Contes
prohibits

Time after Time

Organitzat per Comissió de festes carrer Sant Ramon

Passejada:
Coneguem el
nostre port

Aprenem els goigs de Sant Roc

Aigües d'Imma
Banet

20è Festival de Jazz

(També el 27 d'agost)

A la Biblioplatja

Passejada i contes a la
golondrina:

Inauguració: divendres 5
d'agost, a les 7 de la tarda

11 nit

Festa al carrer Sant Ramon

9 matí

diMECREs

8 vespre

5

26

Al carrer Sant Ramon

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

Audició de sardanes

Organitzat per Regidoria de
Cultura i l’Ateneu Arenyenc

diVENDREs

a càrrec d’Albert Estengre

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

a càrrec de la Cobla
Marinada

Audició de
sardanes

Organitzat per Biblioteca Regidoria de Cultura

Inscripcions a la Biblioteca
o a la Biblioplatja.

A la plaça de l'Església

A la plaça de l’Església

Organitzat per Regidoria de
Cultura i l’Ateneu Arenyenc

Organitzat per Regidoria de
Cultura i l’Ateneu Arenyenc

diVENDREs

Organitzat per Biblioteca - Regidoria
de Cultura

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

Hora del conte i taller

Cinema a la platja

a càrrec d'Albert Estengre

a càrrec d’Albert Estengre

a càrrec de la Cobla
Marinada

a càrrec de la Cobla
Premià

Cine Pícnic: Viatge
màgic a l’Àfrica

Hora del conte i taller

A la Biblioplatja

A la Platja de la Picòrdia

Hora del conte i
taller

A la Biblioplatja

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

a càrrec del biòleg
Enric Badosa

diVENDRES

a càrrec d’Assumpta Mercader (narradora) i de
Maria Carretero (pianista)

a càrrec de Carles Alcoy

2/4 de 8
tarda

7 tarda

2/4 de 8
tarda

Arenys de contes: Sis contes que
acaben malament

Arenys de contes: Kontes salats

2/4 de 7
tarda

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura i Regidoria de Medi
Ambient

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

A la Biblioplatja

A la Biblioplatja

a càrrec del Voluntariat
de l’Alt Maresme de
Medi Ambient (VAMMA)

a càrrec d'Arnau Vilardebò

diJOUS

8è Festival d’Estiu de Contes per a Adults

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

Torneig de volei platja júnior

Obert a tothom i per a totes les edats, tan si has ballat mai
com si no.

diMECREs

A la Biblioplatja

2n Volei Xics

Organitzat per Regidoria de Cultura

10 nit

Al carrer de la Perera

A la Biblioplatja
Passejada:

Fem un tast de natura
a càrrec de Carme Buxalleu

Inscripcions a la Biblioteca o a la Biblioplatja.

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

diMECREs

31
10 nit

A la Biblioplatja
8è Festival d'Estiu de Contes per a Adults

Arenys de contes: Divertiment
poètic, maig bònum est cagare
quam bíbere et manducare

a càrrec d'Albert Estengre (narrador) i de David
Xiberta (músic)

Organitzat per Biblioteca - Regidoria de Cultura

Patis oberts
Durant les tardes del mes d’agost la
Regidoria d’Infància i Joventut ens
proposa l’ús lúdic dels patis de l’Escola
Sinera. Pots venir a jugar-hi amb els
teus amics o família.
Vine a l’espai jove i pregunta!!

