Assemblea anual
OFS Catalunya
“Francesc d’Assís”
(rabiosament mil·lennial)

Diumenge 12 de Maig de 2019

Arenys de Mar
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Cementiri a Sinera
Quina petita pàtria
encercla el cementiri!
Aquesta mar, Sinera,
turons de pins i vinya,
pols de rials. No estimo
res més, excepte l'ombra
viatgera d'un núvol.
El lent record dels dies
que són passats per sempre.
(Salvador Espriu)

El cementiri d'Arenys de Mar, també conegut com a cementiri de Sinera,
és el cementiri municipal d'Arenys de Mar. Es troba davant la mar, al
capdamunt del Turó de la Pietat, a ponent de la població. És un exemple
característic dels cementiris mariners mediterranis. Va ser glossat pel
poeta Salvador Espriu (que el batejà com a Cementiri de Sinera, invertint
les lletres del nom de la vila), i el poemari Cementiri de Sinera duu el seu
nom.
Constitueix un conjunt d'art funerari de gran interès artístic, amb
sepulcres i panteons d'època modernista projectats i esculpits durant les
dues primeres dècades del segle XX. S'hi troben panteons d'estils diversos
i modernistes, com el panteó d'Iu Bosch, de l'arquitecte Enric Sagnier i
Villavecchia i obres escultòriques de notable bellesa, d'artistes
modernistes de renom com ara Josep Llimona i Venanci Vallmitjana.
Al cementiri es troben enterrats Salvador Espriu, els escriptors
arenyecs Josep Maria Arnau, Fèlix Cucurull i Lluís Ferran de Pol i el filòleg i
papiròleg, fill adoptiu 'Arenys, Ramon Roca i Puig.
Destaca la riquesa ornamental de les escultures, tombes i sepultures en
contrast amb l'austeritat cromàtica en què predomina el color verd dels
xiprers amb el blanc dels murs i peces de marbre i els colors clars de les
pedres ornamentals. I, sobretot, la memòria del poeta Salvador Espriu, que
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va mitificar aquest indret en la seva obra Cementiri de Sinera, i que va voler
ser-hi enterrat.

PROGRAMA
10 h Acollida
a La Casa de les Escolàpies,
10,30h.
Eucaristia
11,45h.
“Francesc d’Assís “
(rabiosament mil·lennial)
a càrrec de
Adelaide Baracco i Josep Otón
14,15 h
Dinar de germanor
16,30 h.
Visita guiada al Cementiri de Sinera
Per l’assistència i el dinar cal avisar a la
Montserrat Linares,al Telf 635 612 431,
o al e-mail ofscatalunya@outlook.es
fins el dimecres 5 de maig. Ens ho demanen les
Escolàpies, per la seva organització. SI US PLAU.
(si preciseu dieta especial, aviseu amb temps)
Donatiu, dinar i despeses 25€ per persona
3

Donatiu sala i conferenciants SENSE DINAR 10€
per persona
(no deixeu de venir per una qüestió econòmica)

Carrer Andreu Gurí 54, Arenys de Mar
Aparcament en la Riera ’Arenys
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