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inquanta anys, són molts anys! És mig
segle! Són tres generacions de promocions!
Són reformes, millores i ampliacions! És solidesa
pedagògica i projecció.
I això cal celebrar-ho. Celebrar-ho fent
soroll! Celebrar-ho amb convicció!
Molts han estat els qui han fet que aquesta
fita hagi estat una realitat.
Persones d’allò més diverses ocupant múltiples
llocs, d’edats i diferents condicions: alumnat,
professorat, direccions, inspeccions, cuiners,
monitoratge, consergeries, famílies, AMPAs,
associacions, consistoris, alcades i regidors,
entitats locals, voluntaris, col·laboradors,
geganters, puntaires, sardanistes, teatres, clubs
esportius, mitjants de comunicació, moltes
persones anònimes i moltes hores d’esforç que
han fet possible una formosa realitat:
50 anys d’història!
50 anys educant i estimant!
I ara... tots plegats a celebrar-ho amb alegria!
Celebrem-ho pels qui hi eren i no hi són,
celebrem-ho tots els qui hi som; els qui viuen
a Arenys i els de l’entorn, sabent-nos tots
comunitat educativa amb història,
arrels i projecció.
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L’Escola vol agrair la seva participació
a la Festa a:
Escola Municipal de Música Carles G. Vidiella
d’Arenys de Mar
Associació de Geganters d’Arenys de Mar
Miquel Vila, Rapsoda
Secció Sardanista de l’Ateneu Arenyenc
Associació de Puntaires Flor d’Alba
Ràdio Arenys de Mar
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Mostra de Teatre Escolar Juli-Manuel Pou Vilabella
Llibreria el Setciències
Sinera So
AMPA Escola Joan Maragall
Ajuntament d’Arenys de Mar

A tots i cadascun
dels protagonistes,
moltes i moltes gràcies!

Escola Joan Maragall
arenys de mar
Rial de Sa Clavella s/n • 08350 Arenys de Mar
Tel. 93 792 28 02 • a8000153 @ xtec.cat
www.escolajoanmaragall.org

1960

50

anys 2010

d’escola

Divendres

6

maig

Dissabte

III Racons de Música

17.30 h

16.30 h

Ballada de Gegants
A les pistes de l’Escola.
Entrada per la porta del Xifré.

Flautes travesseres, piano i conjunt de guitarres.

2n RACÓ de Música
Al vestíbul del 1r pis.

CONCERT DE MÚSICA
dels s.XVII-XVIII
Clavecí, viola de gamba i flauta de bec.

19.00 h

17.30 h

18.00 h

L’Exposició Fotogràfica

Música de ball
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Horari aproximat

Animació
Musical COMBO
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A càrrec de l’Escola Municipal de Música

“50 anys de l’Escola Joan Maragall”

CONCERT i BALL
DE “LA BANDA”

MEMORIAL
JOAN MARAGALL
A les pistes de l’Escola.

INAUGURACIÓ DE

Seguidament
3r RACÓ de Música
Al pati del carrer Anna M. Ravell

CERCAVILA
AMB GEGANTS

Sortida de la placeta de l’Església,
recorregut pels carrers de la vila
i arribada a l’escola.

1r RACÓ de Música
A l’Aula de Música.

CONCERT DE MÚSICA
DE CAMBRA
18.15 h

maig

Diada de la Festa
d’Aniversari

a càrrec de l’Escola Municipal
de Música Carles G. Vidiella

i inauguració
de l’exposició
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19.00 h

Horari aproximat

Grup d’animació

A càrrec de l’AMPA de l’Escola
20.00 h

ACTE INSTITUCIONAL
Al Teatre PRINCIPAL.

Amb invitació. Aforament limitat.

21.30 h

SOPAR DE CELEBRACIÓ
DELS 50 ANYS
A la Sala Polivalent de C.C. Calisay.
OBERT A TOTHOM!!

Preu 29,50 euros. Venda de tiquets a la Llibreria
el Setciències. Aforament limitat.

De 10.00 h a 13.00 h i de 18.00 h a 19.00 h
Accés lliure a l’Exposició Fotogràfica
“50 anys de l’Escola Joan Maragall”

Diumenge

8

maig

A les 11.00 h

TALLERS DE TEATRE

de la Mostra de Teatre Escolar
La Mostra surt al carrer!
Al pati de l’Escola.
A càrrec de la coordinadora de la Mostra.
Si vols maquillar-te, fer màscares, jugar amb
disfresses i passar una estona fent teatre,

t’hi esperem!
D’11.00 h a 13.00 h
Accés lliure a l’Exposició
Fotogràfica
“50 anys de l’Escola
Joan Maragall”

