
ASSOCIACIÓ DE PUBILLATGE ARENYENC     

FESTES DE SANT ROC 2019, Patrimoni fest iu de Catalunya 

  

Benvolguts amics, 

Des d’Arenys de Mar ens complau convidar- vos a la segona festa major d’Arenys, les 

Festes de Sant Roc d’Arenys de Mar, Patrimoni Festiu de Catalunya. Concretament el 

dia 14 d’Agost a l’acte de La Nocturna de la nostra vila. La data límit de confirmació 

serà el 11 d’Agost. 

La Nocturna és un dels actes característics de la nostra segona festa major, Sant Roc, 

que, des de fa vàries dècades, consisteix en una cercavila nocturna de gegants on cada 

any hi ha diferents temàtiques i on les figures del nostre poble ballen al ritme de 

txarangues i musica festiva, acompanyats de multituds de jocs de llums, aigua, focs 

artificials i varis elements decoratius, tot harmonitzat amb la beguda local d’aquestes 

festes, la Pomada.  

Per fer boca, us adjuntem dos enllaços de diferents vídeos de la Nocturna.  

Nocturna 2014 

Nocturna 2016 

Nocturna 2018 (En aquest segur que hi trobeu cares conegudes)  

 

La planificació del dia serà la següent: 

19:30h  Rebuda al Col·legi Joan Maragall -entrada pel Pati del Xifré / Jutjats / CAP- i on 

deixarem les coses per dormir.  

20:30h  Sopar. 

21:30h Nocturna   

00:30h  Concert amb l’Orquestra Zàping Catalonia (Versions d’Openings de TV en 

Català). 

https://youtu.be/kQDkbj0bzy4?t=1m49s
https://youtu.be/523hr1sqHeY?t=2m27s
https://www.youtube.com/watch?v=Kr6q7lUTyv4


02:30 h Festa a la Discoteca Johnnys d’Arenys de Mar (+18 anys). 

 

** Pel que fa al vestuari, només caldrà dur Bandes i Faixes, el vestit tradicional no és 

necessari i no és recomanable de dur, perquè durant la cercavila hi pot haver aigua, foc 

i aglomeracions de gent i es podrien fer malbé. Un cop acabi la Nocturna i comencin 

els concerts, es guardaran les bandes i faixes.  

***S’haurà de confirmar al correu pubillatge.arenyenc@gmail.com per tal de facilitar 

l’organització durant l’acte indicant el NOM, TITOL, POBLACIÒ , SI US QUEDEU A SOPAR 

I SI US QUEDEU A DORMIR. Caducats també confirmen. 

****El Sopar es durà a terme a un restaurant d’Arenys de Mar on cadascú es 

demanarà a la carta el que vulgui. Hi trobareu des d’entrepans a pizzes, carns a la 

brasa i altres.  EN CAS DE SER MOLTS ASSISTENTS, es pactaria un menú de grup amb un 

preu que rondaria els 8 EUR.   

 

IMPORTANT: Degut a motius de seguretat de força major, per instal·lació dels equips 

d’emergència a escassos metres d’on dormirem, NO ES PODRÀ DEIXAR RES AL LLOC 

ON DORMIM MÉS ENLLÀ DE LES 20H. Sota CAP CONCEPTE es podrà accedir a les 

instal·lacions més enllà de les vuit del vespre i fins les 00:00h.  

En conseqüència, PREGUEM PUNTUALITAT, ja que no es podran fer excepcions.  

Finalment dir-vos que, enfront a qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb 

qualsevol dels membres del Pubillatge Vigent d’Arenys de Mar o amb l’Arnau Akhtar i 

Bertran, President de l’Associació (Telf. 622 508 367). 

 

I com es diu en el nostre poble per aquestes dates, 

Complirem tots la promesa, vós porteu-nos cap al cel.  

Atte: Junta de l’Associació de Pubillatge Arenyenc 

mailto:pubillatge.arenyenc@gmail.com

