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Salutació de l’Alcalde 
Bon Sant Martí!

Tornem a la Festa Major de Sant Martí, i 
enguany amb més activitats, concerts i fires. 
Segurament aquesta serà la festa més reeixi-
da de tot el mandat municipal, sense les limi-
tacions de la COVID i a tocar de la finalització 
de les obres més emblemàtiques del mandat: 
nova rotonda i urbanització superficial de 
la Riera. Sant Martí és una tradició arrelada 
al nostre poble: les pomes del “relleno”, els 
concerts, els geganters, les fires, el pregó... 
Moments per posar en valor les nostres 
tradicions, que fan d’Arenys de Munt un poble 
singular.

No som un poble ric i comptem amb un pres-
supost de festes auster si ens comparem 
amb altres  municipis similars, però la nostra 
riquesa rau en la nostra gent i les entitats, 

que amb la seva col·laboració podem arribar 
allà on no pot arribar l’Ajuntament. 

Sense la implicació altruista de les persones 
que formen part de la Comissió de Festes, 
que sempre hi són, no podríem gaudir de la 
Festa Major de Sant Martí.

En nom de l’Ajuntament d’Arenys de Munt i de 
la Comissió de Festes, us desitjo un bon Sant 
Martí ple d’alegria, il·lusions i abraçades.

Molt bona Festa Major!

Josep Sànchez i Camps



Salutació del regidor de festes
La tradició i la festa

Immersos ja en els colors i les olors de la tardor, Arenys de Munt es prepara per viure una setmana 
intensa d’actuacions, concerts i actes populars. A inicis de novembre, és festa grossa al poble. 
Arriba la Festa Major de Sant Martí! Són dies de cultura i tradició en una festa plena d’activitats 
per a tota la família.

Una Festa Major que aquest any, com no podia ser d’una altra manera, ha de ser de normalitat i 
recuperació, on les ganes d’ajuntar-nos entre petits i grans per celebrar aquests dies ha de ser la 
prioritat. On les abraçades, la gresca i la unió han de fer bategar els nostres carrers.

Així doncs, que, amb mesura i diversió, tinguem tots i totes una meravellosa Festa Major 2022.

Abel Coll



Normes de seguretat per al correfoc
Per a les més atrevides i atrevits:Per a les més atrevides i atrevits:

• Respecteu les figures de foc, els seus 
portadors i els músics.
• Adopteu una actitud correcta amb els 
diables i no n’obstaculitzeu el pas ni els feu 
caure.
• Seguiu en tot moment les indicacions dels 
diables.
• Assabenteu-vos, abans de l’inici, del 
recorregut del correfoc i dels punts 
d’assistència sanitària.
• En el cas de patir cremades, dirgiu-vos 
immediatament als punts d’assistècia sanitària.
• En cas de perill, seguiu les instruccions 
dels diables.
• No encengueu foc ni fumeu prop de les 
bosses o contenidors de material pirotècnic.

• Porteu roba de cotó, preferiblement vella, 
amb mànigues i pantalons llargs.
• Porteu un barret amb ales que cobreixi tot 
el cap i tapeu-vos el clatell amb un mocador de 
cotó.
• Protegiu-vos els ulls.
• Porteu el calçat adequat (esportiu, 
de muntanya, etc.).
• Tingueu cura de tapar-vos les orelles per 
disminuir els sorolls de les explosions 
pirotècniques.
• No demaneu aigua als veïns.
• Obeïu les indicacions del servei d’ordre 
públic i de sanitat.
• No porteu productes pirotècnics 
particulars. Només es poden utilitzar els 
preparats pels organitzadors.



Tu decideixes com viure la festa!

• Hidratar-te amb aigua, sucs o 
refrescos sense alcohol.
• No beure amb l’estómac buit.
• Si et trobes malament, no continuïs 
bevent i descansa.
• Alcohol i conducció no és bona 
combinació.
• Barrejar substàncies et provocarà més 
ressaca, que gastis més diners i pot tenir 
efectes no desitjats.
• Envoltar-te de bons amics/gues de 
confiança farà que t’ho passis millor.
• Beure més del compte fa que perdis el 
control i pots cedir a certes 
situacions que no desitjaries si 
estiguessis al 100%.

Recorda:Recorda:
• Passar d’algunes rondes.
• Evitar barrejar begudes alcohòliques i 
energètiques.
• Beure a poc a poc i evitar beure de 
copes d’altres.
• Beure begudes de poca graduació.
• Planificar la nit: diners, consum, 
transport, preservatius...

Pots:Pots:



Recomanacions violeta
Local o a l’organització de la Festa 
Major.
• Si et sents assetjada o pateixes una 
agressió sexista, cerca ajuda a la 
Policia Local o a l’organització de la 
Festa Major.

• Les festes són perquè les gaudim 
des del respecte a totes les persones.
• En festes no tot val. El NO segueix 
sent NO.
• Lligar amb algú no t’obliga a arribar 
més enllà dels límits que tu decideixis.
• Ni l’alcohol ni les drogues justifiquen 
una actitud o una agressió sexual.
• Les teves formes de vestir o de 
ballar no donen dret a ningú a tocar-te o 
assetjar-te.
• Fer acudits o comentaris sexistes 
i/o tolerar-los perpetua el masclisme. 
No toleris el masclisme ni el 
micromasclisme.
• Insistir és assetjar. Assetjar és agredir. 
NO és NO.
• Si presencies una agressió masclista, 
escolta, acompanya i acut a la Policia 



Del 10 al 20 de novembre
A la zona industrial Torrent d’en PuigA la zona industrial Torrent d’en Puig

• FIRA D’ATRACCIONS INFANTILS

l’11, 12 i 13 de novembre
A la RieraA la Riera

• MERCAT MEDIEVAL

diumenge 6
a les 12 h, al Centre Cívic Can Mallol de a les 12 h, al Centre Cívic Can Mallol de 
la Torrela Torre

• LLIURAMENT DE PREMIS DEL 6è 
CONCURS D’EMPRENEDORIA “ARENYS DE 
MUNT EMPRÈN”

a les 10 h, al parc de Can Jalpía les 10 h, al parc de Can Jalpí
• 42è CROS DELS ARENYS

dissabte 5



Dimecres 9
A les 21:30 h, sala corrioles del A les 21:30 h, sala corrioles del 
centre moralcentre moral

A les 19 h, sala d’exposicions Mercè A les 19 h, sala d’exposicions Mercè 
PaluziePaluzie

• INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “ELS 
CARTELLS DE LA TRANSICIÓ. ARENYS DE 
MUNT, 1970-1990”
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D’ELIES 
SURROCA MEMÒRIA D’ARENYS DE MUNT, 
VOL. 2

Organitza: Col·lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys de 
Munt

Dijous 10
A les 17:30 h, a la Biblioteca antònia A les 17:30 h, a la Biblioteca antònia 
Torrent i MartoriTorrent i Martori

• TUTANKAMON A CASA TEVA
Taller formatiu i creatiu per a infants de 6 a 
12 anys, a càrrec de Sandra Uve. Les places 
són limitades i cal inscripció prèvia trucant al 
937938448, enviant un correu a 
b.arenysmu.sm@diba.cat o presencialment a 
la Biblioteca.

• TALLER: LA DANSA D’ARENYS DE 
MUNT

Assaig per a adults, a càrrec de l’Esbart 
Dansaire



divendres 11
a les 10:30 h, a l’espai 1 d’octubrea les 10:30 h, a l’espai 1 d’octubre

• BALL D’HOMENATGE I RECEPCIÓ 
D’AUTORITATS

Ball a càrrec de l’Esbart Dansaire del 
Centre Moral

A les 21 h, a la Sala MunicipalA les 21 h, a la Sala Municipal
• XIII NIT DE L’ESPORT

A les 20 h, a l’AjuntamentA les 20 h, a l’Ajuntament
• PREGÓ DE FESTA MAJOR AMB EL 
CLUB ESPORTIU ARENYS DE MUNT, EN LA 
CELEBRACIÓ DEL SEU CENTENARI, I EL 
DR. ORIOL MITJÀ I VILLAR

Traca i brindis d’inici de festa amb cava

Dijous 10

A les 11 h, a l’Església ParroquialA les 11 h, a l’Església Parroquial
• OFICI DE SANT MARTÍ

Predicat per Mn. Cinto Busquet Paredes, 
rector de Calella. Amb l’acompanyament de 
la Cobla Maravella i el Cor femení Aloc. L’Ofici 
serà retransmès en directe per Ràdio Arenys de 
Munt.



DIVENDRES 11
A les 12:30 h, a la plaça de l’EsglésiaA les 12:30 h, a la plaça de l’Església

• RECEPCIÓ DELS MARTINS I 
MARTINES D’ARENYS DE MUNT

Fotografia de grup. Es lliurarà un obsequi als 
nadons nascuts el darrer any.

SEGUIDAMENT, a la plaça de l’esglésiaSEGUIDAMENT, a la plaça de l’església
• BALLADA DE SARDANES I DE LA DANSA 
D’ARENYS DE MUNT. Amb la Cobla Maravella. 

Ballada infantil de la Dansa d’Arenys de Munt, 
a càrrec de nens i nenes de l’Escola Sant 
Martí, l’Escola Sobirans i l’Esbart Dansaire del 
Centre Moral. Ballada de la Dansa d’Arenys de 
Munt amb les espolsades. Amb la presència 
dels gegants d’Arenys de Munt.

A partir de les 16:30 h, a LA PLAÇA DE A partir de les 16:30 h, a LA PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA I PLAÇA DE CATALUNYAL’ESGLÉSIA I PLAÇA DE CATALUNYA

• JOCS INFANTILS DE SANT MARTÍ I 
XOCOLATADA

Ludoteca i jocs gegants per a tota la família

a les 19 h, a la sala municipala les 19 h, a la sala municipal
• CONCERT DE FESTA MAJOR

Amb l’Orquestra Maravella

A les 20:30 H, AL CENTRE MORALA les 20:30 H, AL CENTRE MORAL
• TEATRE: GERMANES

A càrrec del Grup de Teatre del Centre Moral. Venda 
d’entrades a Entràpolis i a la secretaria del Centre 

• CONCERT DE SILVER MONKEYS 
ELECTRIC COVER BAND I LA BANDA DEL 
COCHE ROJO

A CONTINUACIÓ,
• LO PUTO CAT REMIXES

A les 22:30 h, a la carpa de Festa MajorA les 22:30 h, a la carpa de Festa Major

A LES 22 H, A LA SALA MUNICIPALA LES 22 H, A LA SALA MUNICIPAL
• BALL DE FESTA MAJOR

Amb l’Orquestra Maravella



Dissabte 12

de 10 a 20 h, al bikepark La bassade 10 a 20 h, al bikepark La bassa
• LA BASSA TRAIL JAM

Sessió de salts, línies obertes i servei de bar

de 10 a 14 h, a la central (parc de Can de 10 a 14 h, a la central (parc de Can 
Jalpí)Jalpí)

• VINE A L’EXPLORATECA
Espai per descobrir en família la fauna i flora 
de l’entorn jugant i experimentant. Informació 
i reserves al 675581339 i info@durbec.cat.
Organitzen: Ajuntament d’Arenys de Munt, Oreneta i Durbec

• RECITAL DE DANSA DE FESTA MAJOR
Amb les seccions infantils i juvenils de 
l’Esbart Dansaire del Centre Moral i de 
l’Esbart Sant Jordi de Barcelona

a les 18 h, a la sala municipala les 18 h, a la sala municipal
• TROBADA DE CAPGROSSOS CASOLANS

Inscripcions a les 17 h

a les 17:30 h, a la plaça de l’esglésiaa les 17:30 h, a la plaça de l’església



• TEATRE: GERMANES
A càrrec del Grup de Teatre del Centre Moral.
Venda d’entrades a Entràpolis i a la secretaria del 
Centre. Organitza: Centre Moral

• VI CORREBARS POPULAR AMB LA 
XARANGA BUFANT FORT STREET BAND

Activitat per a majors de 18 anys.
Tiquets:  12 €. Venda als bars participants i 
una hora abans de l’inici a la plaça de 
l’Església. El tiquet inclou consumicions, tapes, 
obsequi i got. Organitza: Comissió Jove La Turrada

a les 19 h, des de la plaça de l’esglésiaa les 19 h, des de la plaça de l’església A partir de les 21 h, a la carpa de A partir de les 21 h, a la carpa de 
Festa MajorFesta Major

• SERVEI DE BAR AMB ENTREPANS I 
MÚSICA D’AMBIENT

Dissabte 12

a les 21 h, al centre morala les 21 h, al centre moral

• CORREFOC
A càrrec dels Diabòlics Anònims de 
Vilassar de Dalt

a les 20 h, des de l’eixample fins a la pl. a les 20 h, des de l’eixample fins a la pl. 
de l’Església passant pel c. de les Florsde l’Església passant pel c. de les Flors

a partir de les 22:30 h, a la carpa de a partir de les 22:30 h, a la carpa de 
festa majorfesta major

• NIT JOVE AMB ALÉRGICAS AL POLEN, 
KAOTIKO, FLASHY ICE CREAM, 
DJ HOCHI I DJ TRAPELLA

Diumenge 13
de 10 a 20 h, al bikepark La bassade 10 a 20 h, al bikepark La bassa

• LA BASSA TRAIL JAM
Sessió de salts, línies obertes i servei de bar



DiUMENGE 13
• XXVI MOSTRA DE “RELLENO”

Venda de pomes de relleno i pastís de relleno. 
Tiquets: 1 poma 4 €, 1/4 de pastís 4 €, pastís 
sencer 15 €. Organitza: APAAM, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys de Munt

A les 12 h, a la plaça de l’esglésiaA les 12 h, a la plaça de l’església

• TEATRE: GERMANES
A càrrec del Grup de Teatre del Centre Moral.
Venda d’entrades a Entràpolis i a la secretaria 
del Centre. Organitza: Centre Moral

A les 18 h, aL CENTRE MORALA les 18 h, aL CENTRE MORAL

• CONCERT INFANTIL AMB EL POT 
PETIT

Reserva prèvia a www.arenysdemunt.cat

A les 18 h, a la carpa de festa majorA les 18 h, a la carpa de festa major

a les 12:15 h, a la plaça de l’Esglésiaa les 12:15 h, a la plaça de l’Església
• CONCERT D’A MUNT JAZZ BAND



XXVI Mostra 
de “relleno” 
d ’A r e n y s  d e  M u n t

XXVI Mostra de “relleno” d’Arenys de Munt 
Venda de pomes i pastís de “relleno”

Preu tiquets:
- 1 poma: 4 €
- 1/4 de pastís: 4 €
- Pastís sencer: 15 €

13 de novembre, A les 12 h, 
a la plaça de l’Església 

Per responsabilitat amb el 
medi ambient, vine amb el 

teu recipient.

Organitza: Col·laboren:
P R O D U C T E2022



Elaboració:
En primer lloc s’agafen les pomes i s’hi fa un forat 
a l’ull amb un ganivet. Després es fa una picada 
amb les ametlles, els carquinyolis, les galetes, 
els melindros i la xocolata. Es barreja amb l’ou, el 
sucre, la carn picada i la sal fins a aconseguir una 
pasta espessa. Feta la pasta, omplim l’ull de la 
poma per fer-ne el tap. Aleshores es col·loquen les 
pomes de cap per avall en una paella amb llard per 
fregir-ne el tap. Després es col·loquen les pomes 
en una cassola de terrissa untada amb llard amb 
el tap de cara amunt i les fem coure a poc a poc 
amb un almívar (que farem amb el cor de la poma 
i les llavors, pell de llimona, un parell de branques 
de canyella i una mica de sucre). Quan les pomes 
estan a mig coure s’hi tira una altra mica de sucre 
i conyac, s’hi afegeix una picada i es deixa coure 
fent el xup-xup vigilant que el suc quedi espès i, si 
no queda prou espès, s’hi pot afegir una altra pi-
cada. Un cop les pomes farcides ja estan fetes, es 
recomana que facin el xup-xup una mica cada dia 
durant alguns dies successius, i s’hi va tirant una 
mica de sucre i anís perquè tinguin més bon gust.
BON PROFIT I BONA FESTA MAJOR!

Ingredients:
• 20 pomes
• 250 g aprox. de carn picada de porc
• 100 g de sucre
• 1 ou
• 1 pols de sal
• Llard de porc
• 100 g de melindros
• 100 g de galetes de Santa Coloma (amet-
llats i teules)
• 100 g de xocolata a la pedra
• 100 g d’ametlles torrades
• 1 pessic de canyella en pols

Per a la picada:
• 50 g d’ametlles torrades
• 50 g de carquinyolis
• 50 g de galetes de Santa Coloma (amet-
llats i teules)
• 50 g melindros
• 50 g de xocolata a la pedra

Recepta de Joan Calvo
Poma de “relleno”



Diumenge 13
a les 20 h, a la sala municipala les 20 h, a la sala municipal

• CONCERT DE CLARA PEYA
Preu: 10 €. Venda d’entrades a 
www.arenysdemunt.cat. Aforament limitat

Divendres 18
• 21è SIMPOSI SOBRE LA HISTÒRIA CENSURADA DE CATALUNYA

Organitza: Institut Nova Història

a les 18 h, a la sala municipala les 18 h, a la sala municipal

• I FESTA DE LA CERVESA ARTESANA
Presència de diferents productors de cervesa 
artesana, tasts guiats i presentació de la 
cervesa elaborada al taller de cervesa del 21 
d’octubre. A les 23 h, ACTUACIÓ DEL GRUP 
SIN CITY, banda tribut a AC/DC

de les 18  h a la 1 de la matinada, a la carpa de festa majorde les 18  h a la 1 de la matinada, a la carpa de festa major
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Amb menjar de producte local 
a part, no inclòs al preu

19 de novembre del 2022
De 18 a 22 h
A la carpa de Can Jalpí
Música fins a les 24 h
Entrades anticipades: 15 €
Entrades a taquilla: 18 €

·Festa del Vi Novell·

Dissabte 19
• 21è SIMPOSI SOBRE LA HISTÒRIA 
CENSURADA DE CATALUNYA

Organitza: Institut Nova Història

a partir de les 9:30 h, a la sala a partir de les 9:30 h, a la sala 
municipalmunicipal

• FESTA DEL VI NOVELL
Amb música fins les 24 h. Preu de les 
entrades anticipades 15 € i les entrades a 
taquilla 18 €. Compra d’entrades a Entràpolis

de les 18 a les 22 h, a la carpa de festa de les 18 a les 22 h, a la carpa de festa 
majormajor

A LES 10 H, des de la plaça de l’esglésiaA LES 10 H, des de la plaça de l’església
• SORTIDA DE RECERCA I
 CONEIXEMENT DELS BOLETS

Més informació a p.montnegre.arenys@diba.cat o 
al 675581339. Organitzen: Ajuntament d’Arenys de 
Munt i Escola de Natura del Corredor



• IV TORNEIG DE BOTIFARRA
Inscripcions a les 15 h (15 € per persona). 
Berenar inclòs i premi per a tothom. 
Organitza: Comissió Jove La Turrada

A les 16 h, a l’edifici el mercatA les 16 h, a l’edifici el mercat

Diumenge 20

• EXPOSICIÓ DE BOLETS
Més informació a p.montnegre.arenys@diba.cat o 
al 675581339. Organitzen: Ajuntament d’Arenys de 
Munt, Escola de Natura del Corredor i Durbec

de 10 a 14 h, a la central (parc de can de 10 a 14 h, a la central (parc de can 
Jalpí)Jalpí)

Diumenge 20

festa major de santa cecília de festa major de santa cecília de 
torrentbòtorrentbò

• OFICI SOLEMNE EN HONOR A SANTA 
CECÍLIA, PATRONA DE TORRENTBÒ

a les 11  h, a l’església parroquiala les 11  h, a l’església parroquial a les 12 h, a la plaça de l’esglésiaa les 12 h, a la plaça de l’església
• SARDANES AMB LA COBLA 
GENISENCA



activitats esportives
HOQUEI – PAVELLÓ TORRENT D’EN TERRAHOQUEI – PAVELLÓ TORRENT D’EN TERRA
dissabte 12dissabte 12
A les 15 h

• Prebenjamí D - Badalona
A les 16 h

• Prebenjamí B - Palau
A les 17 h

• Prebenjamí A - Caldes
A les 19:15 h

• Infantil - Bigues

Diumenge  13Diumenge  13

A les 10 h
• Juvenil B - Arenys de Mar

A les 11:15 h
• Juvenil A - Sant Feliu

A les 12:30 h
• Junior - Vendrell

A les 15:15 h
• Prebenjamí C - Sant Cugat

A les 16:20 h
• Benjamí A - Sant Josep

A les 17:30 h
• Primera Catalana - Geieg

Voleibol – pavelló Nou Can ZariqueiVoleibol – pavelló Nou Can Zariquei

diumenge 13diumenge 13
A les 18:30 h

• Club de Vòlei Amunt Sinera - C.V. Arenal



activitats esportives

dissabte 12dissabte 12
A les 9 h

• C.E. Arenys de Munt Benjamí de futbol 7 
tercera divisió - Premià Club Esportiu

diumenge 13diumenge 13
A les 12 h

• C.E. Arenys de Munt quarta catalana, 
grup 5 - Juventus A.C. “A”

Futbol SALA – pavelló torrent d’en terraFutbol SALA – pavelló torrent d’en terra
dissabte 12dissabte 12

diumenge 13diumenge 13
A les 12:30 h

• Cadet B – Premià de Dalt
A LES 17 H

• Juvenil B – Olímpic Floresta

A les 9 h
• Miniprebenjamí – Atlètic Català

A les 10:15 h
• Prebenjamí – Pineda de Mar FS

A les 11:30 h
• Benjamí – Futsal Arenys de Mar

A les 12:45 h
• Aleví A – Unió FS Mollet

A les 16 h
• Juvenil Femení – AEE INS Montserrat

A les 18 h
• Sènior Masculí ‘A’ – Olímpic Floresta

Futbol SALA – pavelló torrent d’en terraFutbol SALA – pavelló torrent d’en terra




