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• A les 7 de la tarda, al Pi Gros, Cantada d’havaneres. Organitzada per la Breda del Pi Gros.
• De 2/4 d'11 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Bus del Consumidor.
• A les 7 de la tarda, a l’Espai Enric Catà, Reunió del Consell del Poble.
• De les 10 a les 14 h, a la Sala Municipal, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• A les 12 del migdia, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de la 5a Biennal de Fotografia ImatgArt. Organitzada pel Grup
Fotogràfic Arenys de Munt.
• Diada Nacional de Catalunya: A les 10 del matí, al cementiri, Ofrena floral en homenatge als defensors de Catalunya. A partir de les 11
del matí, a la plaça de l’Església, Hissada de la senyera al campanar i interpretació del Cant de la Senyera; intervenció de l’alcalde, que
llegirà el Manifest Institucional; Himne Nacional de Catalunya i sardanes amb la Cobla Tres Vents . A la Riera, Fira d’artesania, exposició
d’entitats locals i lliurament d’obsequi a la puntaire de més edat.
• A les 8 del matí, des del pont, Passejades per a la gent gran: Camí de ronda i Ciutadella de Roses. Inscripcions a l’OAV de l’Ajuntament.
• De les 5 de la tarda a les 10 de la nit, a la plaça de l’Església, 8è Aplec per la Independència. Organitzat per l’Ateneu Independentista
d’Arenys de Munt.
• A les 7 de la tarda, a la Sala Municipal, Festa del Voluntariat.
• A les 10 del matí, des de la Central, Passejada de tardor: “El vi i la vinya”.
• A partir de les 10 del matí, a la plaça de l’Església, 21è Campionat de Partides Ràpides d’Escacs. Organitzat per la secció d’escacs del Centre
Moral.
• A les 5 de la tarda, a Can Borrell, Mostra de cinema occità.
• A 2/4 de 9 del vespre, al Centre Moral, Representació de l'opereta La Corte del Faraón, a càrrec de l’Escola de Música d'Arenys de Mar.
• De les 11 del matí a les 2 del migdia, al Santuari de Lourdes, Festa dels Malalts i la Gent Gran. Organitzat per Càritas Arenys de Munt.
• A les 6 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Aniversari de Donaviva.
• A 2/4 de 5 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició de treballs presentats per les dues residències
d’Arenys de Munt i l’Esplai de Jubilats Verge del Remei.
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• A les 8 del matí, des del pont, Passejada per a la gent gran. Inscripcions a l’OAV de l’Ajuntament.
• Setmana de la Gent Gran. A les 10 del matí, al bar de l’Esplai, II Campionat de Dòmino. A les 2 del migdia, a la Sala Municipal, Dinar
popular. A les 5 de la tarda, al bar de l’Esplai, Desfilada de models. A 2/4 de 7 de la tarda, al bar de l’Esplai, Xocolatada.
• Setmana de la Gent Gran. A les 11 del matí, a l’Església parroquial, Ofici. A les 12 del migdia, a la Sala Municipal, Vermut de l’Esplai Verge
del Remei i entrega de recordatoris. A les 6 de la tarda, a la Sala Municipal, Cantada d’havaneres i pastís gegant.

Activitats de Benestar Social
Grup de suport emocional i ajuda mútua, els dies 5, 12, 19 i 26 de setembre, a les 4 de la tarda, a Can Borrell; Taller de coaching, els dies 14, 21 i 28 de setembre, a les 10 del
matí, a Can Borrell; Taula Radars, el dia 15 de setembre, a 2/4 de 10 del matí, a Can Borrell; Cicle de sessions formatives “SOS, fa molts anys que no he fet una entrevista de
feina”, els dies 20, 21 i 27 de setembre, a 2/4 de 10 del matí, a Can Borrell.

Activitats del Centre Moral
Curs de salsa, el dia 12 de setembre, a les 8 del vespre a la Sala Corrioles; Curs de balls de saló, el dia 13 de setembre, a les 8 del vespre a la Sala Corrioles.

Activitats de Donaviva
Classes de Defensa Personal Femenina, els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre, a 2/4 de 4 de la tarda a la Sala Municipal; Classes de Tai-Txi, els dies 7, 14, 21 i 28 de setembre, a 3/4
de 4 de la tarda a la Sala Municipal; Grup de Criança, els dies 1, 4, 8, 15, 18, 22, 25 i 29 de setembre, a 2/4 de 6 de la tarda a l’Escola Sant Martí; Grup de Seitai, els dies 4, 18 i 25
de setembre, a 2/4 de 9 del vespre a l’Escola Sant Martí; Curs d’Escriptura Creativa, els dies 5, 12, 19 i 26 de setembre, a 3/4 de 5 de la tarda a Can Borrell.

Activitats de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Ball, els dies 3, 10, 17 i 24 de setembre, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal; Taula Rodona/Club de Lectura, els dies 15, 22 i 29 de setembre, a les 5 de la tarda a Can Borrell;
Música i Moviment, els dies 12, 19 i 26 de setembre, a 2/4 de 5 de la tarda a la Sala Municipal; Costura, els dies 18 i 25 de setembre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Manualitats, els
dies 13, 20 i 27 de setembre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Patchwork, els dies 14, 21 i 28 de setembre, a les 4 de la tarda a l’Esplai; Labors (Ganxet), els dies 12, 19 i 26 de setembre,
a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica, els dies 14, 21 i 28 de setembre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica de La Caixa, els dies 12, 14, 19, 21, 26 i 28 de setembre, a les 10
del matí a l’Esplai, i els dies 13, 18, 20, 25 i 27 de setembre a les 5 de la tarda a l’Esplai.

Activitats de l’ANC d’Arenys de Munt
Difusió d'objectius cap a la independència. Els dies 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 i 30 de setembre, durant el matí a la plaça de l'Església.

Activitats esportives
40è Torneig La Puntaire d’hoquei. Del 8 al 10 de setembre, al Pavelló Municipal Torrent d’en Terra. Organitzat pel Centre d’Esports d’Arenys de Munt, secció Hoquei Patins.
Inscripcions per a la Marxa Popular. Els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de setembre, a partir de les 10 del matí a la plaça de l’Església. Organitzada pels Muntanyencs de la Vila.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)
Del 10 al 24 de setembre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, 5a Biennal de Fotografia ImatgArt. Organitzada pel Grup Fotogràfic Arenys de Munt.
Del 29 de setembre al 8 d’octubre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de treballs presentats per les dues residències d’Arenys de Munt i l’Esplai de Jubilats Verge
del Remei.

