
Programació:
17.00 h  Els boixets ballen sardanes.            

XXa Trobada de Puntaires a la plaça 
de l’Església.

17.30 h  Recepció d’autoritats a l’Ajuntament.

17.45 h  Cercavila amb grup de percussió 
Soroll.Som i els Geganters d’Arenys 
de Munt.

18.00 h  Inauguració oficial de la Fira.

18.30 h  Inici del cinquè concurs popular 
“Escopir pinyols”.

19.00 h  Sardanes amb la Principal 
d’Amsterdam.

A la zona de la Riera:

• Venda de cireres.
• Fira artesana i comercial.
• Tallers infantils.

Benvolguts arenyencs i arenyenques,

Sant Joan ja és aquí i, fidel a la cita, torna una nova 
edició de la Fira de la Cirera d'en Roca!
I enguany arriba embolcallada per l’esdeveniment que 
està marcant Arenys de Munt durant tot el 2013, que és 
la Capital de la Sardana.
Aquest any, les nostres tradicionals cireres d’en Roca 
s’engalanen de sardanes per acompanyar-nos en 
aquesta magnífica celebració. La música de cobla i les 
tradicionals melodies ens acompanyaran, omplint-nos 
d’emocions, en aquesta Diada tan pròpia de la nostra 
vila.
Aquest any, també, les puntaires ens han fet l’honor 
d’afegir-se a aquesta capitalitat tot vinculant-se amb la 
proposta ‘els boixets ballen sardanes’, just l’any en què 
celebren la seva XXa Trobada. Felicitats a les puntaires 
per l’arrelament i consolidació d’aquesta trobada i pel 
magnífic encert d’enllaçar els tradicionals moviments 
rítmics dels boixets amb la nostra dansa nacional.
Aquesta Fira tan pròpia d’Arenys de Munt no deixa de 
ser un aparador, no només pel nostre fruit més preuat, 
la Cirera d’en Roca, sinó per tot allò que ens fa únics i 
diferents. L’hem d’aprofitar per mostrar-nos de la forma 
més esplendorosa. I en aquest sentit, volem animar a 
tots els comerciants a afegir-se a aquesta Fira, per tal de 
mostrar els seus productes a tots els nostres veïns, però 
també, i especialment, a tots els nostres visitants, 
convidant-los a tornar a visitar-nos i a aturar-se en els 
nostres comerços. Tenim la Fira i l’hauríem d’anar 
eixamplant per convertir-la en una veritable fira comer-
cial, on mostrar-nos com a arenyencs, però també, per 
exposar tots els productes que podem oferir.
A Arenys de Munt hem demostrat que sabem fer bé 
moltes coses, però també hem de saber aprofitar al 
màxim les nostres oportunitats.
Us desitjo que gaudiu d’aquesta Fira, que tastem els 
plats especials dels nostres restauradors, que puguem 
compartir la conversa deixant-nos fascinar per la dansa 
dels boixets, que amb tant d’ofici fan anar les nostres 
puntaires i que ens ho passem d’allò més bé amb el 
cercavila, la tamborinada, els nostres Geganters i el 
concurs d’escopir pinyols.

Arenys de Munt, juny 2013

Josep Manel Ximenis.
Batlle i regidor d'Economia i Règim intern.

Organitza:

Amb el suport de:

Ajuntament 
d’Arenys de Munt

XIV
Fira de la

Cirera
d’en Roca

Arenys de Munt
24 de juny del 2013, a les 6 de la tarda



Timbal de verdures amb formatge
de cabra i cireres d’en Roca confitades

Medallons de magret d’ànec
amb confit de cireres d’en Roca

Bombons de xocolata i cireres d’en Roca

Torrent d’en Puig, 11 -  Tel. 93 795 01 14

Arenys de Munt

Filet de vedella amb salsa
de cirera d’en Roca

Fantasia de cirera d’en Roca

Carretera d’Arenys de Munt a Sant Celoni, km 7800
Tel. 93 793 84 99 · Arenys de Munt

Amanida de figues amb salsa de cireres d’en Roca
Magret d’ànec amb salsa de cireres d’en Roca

Arròs de bacallà i carxofes
amb cireres d’en Roca.

Galta de vedella amb cireres.

Rbla Francesc Macià, 34 - Telf. 937 937 193 - Arenys de Munt

Pastís a la crema de cireres
d’en Roca amb

boixets de xocolata

Francesc Macià, 33
Tel. 93 793 85 94
08358 ARENYS DE MUNT

www.gaudeixarenysdemunt.cat/lalyonesa

Crep farcida de nata i melmelada
de cirera d’en Roca

Camí de Lourdes, 7 · 08358  Arenys de Munt
Tel. 93 793 80 46

Arròs dolç amb
cireres d’en Roca
Francesc Macià, 62
Tel. 93 793 80 67

08358 Arenys de Munt

Restaurant
Martori

L’OBRADOR

Jornades Gastronòmiques
de la Cirera d’en Roca Del 22 de juny

al 21 de juliol del 2013

Pasta de full amb nata i cireres d’en Roca

Gintònic del Maresme amb ginebra premium 
del Masnou i cireres d’Arenys de Munt.

Amanida de cireres amb formatge de cabra i bacó.


