ACTIVITATS

Més informació a
www.arenysdemunt.cat
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A les 3 de la tarda, a l’Eixample, Castanyada de la Breda de l’Eixample.
A les 7 de la tarda, a Can Borrell, Presentació del llibre Volando hacia otros rumbos, de Jenifer Moltó. Organitza: Donaviva.
A 1/4 de 10 del vespre, a la Sala Corrioles del Centre Moral, El cafè de l’òpera: inauguració. Organitza: Centre Moral.
A les 10 del matí, al parc de Can Jalpí, 38è Cros dels Arenys.
A les 10 del matí, des de la plaça de l’Església, Campanya Viu el Parc: Sortida guiada per un micòleg a buscar bolets.
Identificació dels bolets trobats i muntatge de l’exposició a l’edifici del Mercat.
De les 4 de la tarda a les 8 del vespre, a l’edifici del Mercat, Campanya Viu el Parc: Exposició dels bolets trobats: atenció al
públic a l’exposició. Es podran aportar bolets per part del públic.
A les 6 de la tarda, a Can Borrell, Presentació del llibre La bruixa del celler, de Fina Joseph.
De les 10 del matí a les 2 del migdia, a l’edifici del Mercat, Campanya Viu el Parc: Exposició de bolets: atenció al públic a
l’exposició. Es podran aportar bolets per part del públic. Tallers científics de bolets per a totes les edats, dirigits per un biòleg,
i projecció continuada d’imatges. Organitzen: Ajuntament d’Arenys de Munt i Escola de Natura del Corredor.
A les 7 de la tarda, a la Sala Municipal, #A punt per berenar amb l’ANC.
De 2/4 d’11 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Bústia del consumidor.
A partir de les 5 de la tarda, a la fira d’atraccions, Viatges a les atraccions 2 x 1.
A les 8 del vespre, a l’Ajuntament, Pregó de Festa Major, a càrrec del primer equip masculí d’hoquei patins del CE Arenys de
Munt, traca i brindis d’inici de festa amb cava. Copa de vidre “Sant Martí 2017”: 1 €.
A les 9 del vespre, a Can Borrell, Jornades pràctiques d’elaboració de “relleno”, a càrrec de Sònia Montilla. Organitza: APAAM.
A 2/4 de 10 de la nit, al Castell Jalpí, 10a Nit de l’Esport. Tiquets: 12 € menú adults i 8 € menú infantil (fins a 12 anys), a la venda
a les consergeries dels dos pavellons poliesportius i a l’OAV de l’Ajuntament.
A les 6 de la tarda, a la Sala Municipal, Espectacle infantil: La gran aventura, de Marcel Gros.
A les 9 del vespre, Correfoc a càrrec dels Diabòlics Anònims de Vilassar de Dalt.
A 2/4 d’11 de la nit, a la Sala Municipal, Espectacle poètico-musical: La mirada violeta. Marçal i Roig, amb Meritxell Gené i
Aina Torres. Organitza: Biblioteca Antònia Torrent i Martori.
A 2/4 d’11 del matí, davant l’Ajuntament, Ball d’honor a càrrec de l’Esbart Dansaire del Centre Moral i recepció d’autoritats.
A les 11 del matí, a l’Església Parroquial, Ofici de Sant Martí, predicat per Monsenyor Francesc Pardo i Artigas, bisbe de la
diòcesi de Girona, que farà el comiat de Mn. Elies Ferrer i Borrell, rector de la Parròquia d’Arenys de Munt, i presentarà el nou
rector, el missioner Joan Soler i Ribas. Cantarà la Coral del Remei, amb l’acompanyament de la Cobla Maravella. L’Ofici serà
retransmès en directe per Ràdio Arenys de Munt.
A 1/4 d’1 del migdia, a la plaça de l’Església, Recepció dels Martins i Martines d’Arenys de Munt. Seguidament, a la plaça de
l’Església, Audició i ballada de dues sardanes amb la Cobla Maravella. Ballada infantil de la Dansa d’Arenys de Munt, a càrrec
de nens i nenes de l’Escola Sant Martí, l’Escola Sobirans i de l’Esbart Dansaire del Centre Moral que han realitzat un taller
específic. Ballada de la Dansa d’Arenys de Munt, amb les espolsades.
A les 2 del migdia, a la plaça de l’Església, Inauguració de la reforma de l’Esplai i vermut popular.
A les 4 de la tarda, a l’edifici del Mercat, I Torneig de Botifarra. Inscripcions a partir de les 3 de la tarda a l’edifici del Mercat, 15
€ per participant (màxim 30 parelles). Organitza: Comissió Jove La Turrada.
A 2/4 de 8 de la tarda, al Castell Jalpí, Concert de Festa Major amb l’Orquestra Maravella. Entrades anticipades: 8 €. Aforament
limitat: 400 persones.
A 2/4 de 8 de la tarda, des de la plaça de l’Església, I Correquintos Popular. Activitat per a majors de 18 anys. Tiquets: 12 €.
Venda als bars participants i una hora abans de l’inici a la plaça de l’Església. El tiquet inclou consumicions, tapes, obsequi, got
i sopar. Organitza: Comissió Jove La Turrada.
A 2/4 de 10 de la nit, al pàrquing de Can Globus, Sopar jove amenitzat per Ferran Exceso. Organitza: Comissió Jove La Turrada.
A les 11 de la nit, al Castell Jalpí, Ball de Festa Major amb l’Orquestra Maravella. Entrada: 4 €. Abonament entrades concert +
ball: 10 €.
A les 11 de la nit, al pàrquing de Can Globus, Nit Jove amb La Bambula, Strombers, Los de Marras i DJ Hochi. Organitza:
Comissió Jove La Turrada.
A les 11 del matí, a la plaça de l’Església, Campanya Viu el Parc: Impressionats per la Natura, taller de tècniques d’impressió
amb els elements que la natura ofereix.
A 2/4 de 12 del migdia, des de l’Ajuntament, Cercavila de gegants, amb els gegants d’Arenys de Munt, Tordera i Caldes
d’Estrac.
A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església, XXII Mostra de “Relleno” d’Arenys de Munt. Organitzada per l’APAAM (Associació
de la Part Alta d’Arenys de Munt) amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Tiquets: 1 poma 3 €, 2 pomes 5 €.
A les 12 del migdia, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Lliurament de premis del 42è Concurs Fotogràfic de Sant Martí.
De 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Sala Municipal, Jocs gegants Revoltim per a nens i nenes.
A les 7 de la tarda, al Centre Moral, Teatre a càrrec del Grup de Teatre del Centre Moral: Florido pensil, del llibre El florido
pensil. Memoria de la escuela nacionalcatólica, d’Andrés Sopeña Monsalve. Entrada soci Centre Moral: 6 € / Entrada no soci
Centre Moral: 8 €. Entrada menors de 25 anys i Carnet Jove: 4,50 €.
De 6 de la tarda a 9 del vespre, al Mercat Municipal, Taller de cuina d’Arenys de Munt.
A les 7 de la tarda, a Can Borrell, Presentació del llibre Karis i l’amulet maia, d’Emma Dotras.
A 1/4 de 7 de la tarda, a la Sala exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició Guerra, revolució i repressió. Conferència
inaugural Memòria del futur, a càrrec del Sr. Jordi Serrano i Blanquer, rector de la Universitat Progressista d’Estiu de
Catalunya (UPEC). Organitza: Col·lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys de Munt.
A partir de 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala Municipal, 17è Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya. Organitza: Institut
Nova Història.
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• A partir de les 10 del matí, a la Sala Municipal, 17è Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya. Organitza: Institut Nova
Història.
• A les 7 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Ofrena a Josep Bigorra i taula rodona amb historiadors i familiars.
Organitza: Col·lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys de Munt.
• A 2/4 de 10 de la nit, al Centre Moral, Teatre a càrrec del Grup de Teatre del Centre Moral: Florido pensil, del llibre El florido
pensil. Memoria de la escuela nacionalcatólica, d’Andrés Sopeña Monsalve. Entrada soci Centre Moral: 6 € / Entrada no soci
Centre Moral: 8 €. Entrada menors de 25 anys i Carnet Jove: 4,50 €.
• A les 5 de la tarda, a la Sala Municipal, Recital de Dansa de Festa Major, amb les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Dansaire
del Centre Moral i de l'Esbart de Mollet del Vallès.
• A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Moral, Teatre a càrrec del Grup de Teatre del Centre Moral: Florido pensil, del llibre El florido
pensil. Memoria de la escuela nacionalcatólica, d’Andrés Sopeña Monsalve. Entrada soci Centre Moral: 6 € / Entrada no soci
Centre Moral: 8 €. Entrada menors de 25 anys i Carnet Jove: 4,50 €.
• A les 12 del migdia, a la parròquia de Torrentbò, Festa Major de Santa Cecília: Ofici solemne en honor a Santa Cecília, patrona
de Torrentbò, amb cantada de goigs.
• A la 1 del migdia, a Can Comulada de Torrentbò, Aperitiu popular de Santa Cecília. Portes obertes a la finca de Can Comulada
i presentació de l’acord entre l’Ajuntament d'Arenys de Munt i la Diputació de Barcelona.
• A les 7 de la tarda, a Can Borrell, Ple ordinari.
• A les 7 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Presentació del llibre Guerra i repressió a Arenys de Munt, d’Elies
Surroca.
• A les 6 de la tarda, a la Sala Municipal, Actes del Dia Internacional Contra la Violència Masclista: Lliurament de premis del
concurs de relats i microrelats “La pots superar”. Seguidament, Penjada de la pancarta en contra de la violència masclista al
balcó de l’Ajuntament i lectura del Manifest. A continuació, Acte reivindicatiu des de l’Ajuntament fins a la plaça de l’Església,
amb espectacle final.
• A les 7 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Concert de sarsuela càrrec de Rosa M. Campasol i Vicenç Herrero: First
Dates.
• A les 7 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Teatre fòrum: Lenny. Acte reivindicatiu sobre les desigualtats i obstacles
que es troben les persones amb diversitats. Organitza: Centre Moral.
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• A les 6 de la tarda, a la Sala Municipal, Quina de Donaviva.
• De 2/4 d’11 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Bústia del consumidor.

Activitats de Benestar Social
Grup de suport emocional i ajuda mútua, el dia 7 de novembre, a les 4 de la tarda a Can Borrell; Taller de balls en línia, els dies 15, 22 i 29 de novembre, a les 7
de la tarda a la Sala Municipal; Taller de coaching, els dies 9, 16, 23 i 30 de novembre, a les 10 del matí a Can Borrell; Taller de gestió de l’estrès, els dies 7, 14, 21
i 28 de novembre, a les 4 de la tarda a Can Borrell; Taller “Créixer en família”, els dies 7, 14, 21 i 28 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda a Can Borrell; Taller de
gimnàstica suau, els dies 7, 14, 21 i 28 de novembre, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Taller de gimnàstica de manteniment, els dies 2, 9, 16,
23 i 30 de novembre, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Taller “Educar sense cridar”, el dia 13 a les 7 de la tarda a Can Borrell; Taller “L’alimentació
en la primera infància”, el dia 23 a 2/4 de 4 de la tarda a l’Escola Bressol La Petjada.

Activitats del Centre Moral
Assaig de la Dansa d’Arenys de Munt per a adults, els dies 5 i 9 de novembre, a les 8 del vespre a la Sala Corrioles.

Activitats de Donaviva
Classes de Defensa Personal Femenina, els dies 3, 10, 17 i 24 de novembre, a 2/4 de 4 de la tarda a la Sala Municipal; Classes de Tai-Txi, els dies 2, 9, 16, 23 i 30
de novembre, a 3/4 de 4 de la tarda a la Sala Municipal; Grup de Criança, els dies 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 i 27 de novembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’Escola Sant
Martí; Grup de Seitai, els dies 6, 13, 20 i 27 de novembre, a 2/4 de 9 del vespre, a l’Escola Sant Martí; Curs d’Escriptura Creativa, els dies 7, 14, 21 i 28 de novembre
a 3/4 de 5 de la tarda, a Can Borrell.

Activitats de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Ball, els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre, a la Sala Municipal; Taula Rodona/Club de Lectura, els dies 3, 10, 17 i 24 de novembre, a les 5 de la tarda a Can Borrell;
Música i Moviment, els dies 7, 14, 21 i 28 de novembre, a 2/4 de 5 de la tarda a la Sala Municipal; Costura, els dies 6, 13, 20 i 27 de novembre, a les 5 de la tarda
a l’Esplai; Manualitats, els dies 8, 15, 22 i 29 de novembre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Patchwork, els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, a les 4 de la tarda a
l’Esplai; Labors (Ganxet), els dies 7, 14, 21 i 28 de novembre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica, els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, a les 5 de la tarda a
l’Esplai; Informàtica de La Caixa, els dies 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 i 30 de novembre, a les 10 del matí a l’Esplai; i els dies 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de novembre
a les 5 de la tarda a l’Esplai.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)
Del 4 al 12 de novembre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició del 40è Concurs Fotogràfic d’Arenys de Munt. Organitzat pel Grup Fotogràfic Arenys de
Munt.
Del 13 al 26 de novembre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició “La República a Arenys de Munt”. Organitzada pel Col·lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys
de Munt.
Del 27 de novembre a l’11 de desembre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de tardor d’Amics per l’Art del Maresme.

Altres
Del 9 al 19 de novembre, a la zona industrial Torrent d’en Puig, Fira d’atraccions infantils.

