
FESTA PATRIMONIAL 
D’INTERÈS NACIONAL

A partir de la dècada de 1980 hi va 
haver una revifalla amb un increment 
important de la participació. Actualment, 
la festa de Sant Roc és la segona festa 
major d’Arenys de Mar. El 14 d’agost 
a la nit, des del 1996, s’organitza la 
cercavila nocturna de gegants amb 
carrers il·luminats i grans sorpreses.
Des del 2010, el 15 d’agost a la nit es 
representa l’espectacle La Pesta, nascut 
per reforçar la festa de Sant Roc. Es fa 
possible gràcies a la participació d’un 
gran nombre de vilatans i vilatanes que 
col·laboren desinteressadament per 
fer possible que Arenys de Mar visqui 
i recordi els foscos dies que varen fer 
néixer la festa de Sant Roc. Es tracta 
d’un retorn al segle XVI, amb música, 
dansa i teatre, on el visitant pot viure 
l’angoixa de la malura i la joia del 
miracle amb el vot de vila a Sant Roc.
Des del 13 de juliol de 2021, la festa 
de Sant Roc d’Arenys de Mar és 
declarada Festa Patrimonial d’Interès 
Nacional per la Generalitat de 
Catalunya. Aquesta denominació és 
reservada a aquelles celebracions 
d’origen remot, estructurades a partir 
de seqüències rituals basades en 
costums i manifestacions simbòliques 
de caràcter identitari que tenen una 
projecció nacional. A més, els actes i 
elements d’aquestes celebracions han 
de mantenir l’essència original, com 
a expressió del seu arrelament en la 
comunitat i de la seva rellevància en 
la interrelació de persones i territori.
En el cas de la festa de Sant Roc 
d’Arenys de Mar, els principals elements 
d’interès són l’Ofrena a Sant Roc, 
la cantada dels goigs i la capta dels 
macips pels carrers i cases de la vila.
El dia central és el 16 d’agost, festivitat 
de Sant Roc. De bon matí, els macips i 
les macipes, noies i nois fadrins de la 
vila, es troben per vestir-se i preparar el 
material. A les 8 del matí, just abans de 
sortir pels carrers i cases de la vila, fan 
l’ofrena i el cant dels goigs a l’església 
parroquial. El capellà fa una benedicció 
i els macips i les macipes prenen el 
compromís de renovar el vot de vila.
Després, les diferents colles, 
acompanyades amb flabiol i tamborí, 
recorren diferents zones d’Arenys de 
Mar. Moltes cases els ofereixen un petit 
refrigeri. A la tarda, es fa la cercavila 
amb tots els macips i les macipes, 
juntament amb els gegants, que 
acompanyen les autoritats de la Casa de 
la Vila a l’església, per assistir a l’Ofici 
Solemne on es renova el vot de vila. 
Els macips i les macipes hi participen 
cantant els goigs i surten corrents del 
temple ruixant a tothom. Tot seguit, 
es balla la Dansa d’Arenys de Mar.
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