ACTIVITATS
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• A les 6 de la tarda, a Can Borrell, Teatre fòrum Escolta’m, d’Impactat Intervencions Teatrals.
• A les 8 del vespre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició de tardor d’Amics per l’Art del Maresme.
• A les 9 del vespre, a la Sala Corrioles del Centre Moral, EVE en concert (rock psicodèlic) i poesia. Entrada: 5 € general, 4 € socis
i 3 € preu jove.
• A 2/4 de 7 del vespre, al Centre Moral, Cineclub: Trumbo. Entrada: 6 € general, 5 € socis i 5 € preu jove.
• De 2/4 d’11 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Bústia del consumidor.
• A les 2 del migdia, a la Sala Municipal, Dinar espectacle de l’APAAM. Tiquet: 12 €. Venda de tiquets a Tot Pantalons (ctra. de
Torrentbò, 6).
• De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la Sala Municipal, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• A les 6 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Rau-Rau: Sota l'Aigua, concert per a infants de Roleguita i Boquerón.
Apte per a majors de 3 anys. Entrada: 6 € general, 4,5 € socis i 3 € preu jove. Es donarà 1 € de cada entrada a la Marató de TV3.
• De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, a la Sala Municipal, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• A les 6 de la tarda, a la Sala Municipal, Quina de Donaviva.
• A les 7 del vespre, a Can Borrell, Ple ordinari.
• D’11 del matí a 1 del migdia, al pati de l’Escola Sobirans, Pessebre vivent, jornada solidària amb la Marató de TV3.
• De 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, al recinte de l’Era Restaurant, Festa del Circ, a càrrec d’Encirca’t.
• A les 6 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Presentació del llibre de poesia Enforcall de dubtes i certeses, de Carme
Colomer, a càrrec de Manel Domènec i Mir, amb la col·laboració de la coral infantil Els Rossinyols.
• A 2/4 de 8 del vespre, a l’Església Parroquial, Concert de Nadal amb la Coral del Remei i la Coral Pinedenca.
• A les 9 del vespre, a la Sala Corrioles del Centre Moral, El Poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, recitat per Gemma
Sangerman, Claudi Domingo i Antoni Cantallops, amb la interpretació de nadales a capel·la per part de Carme Vera.
• De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la Sala Municipal, Vine a donar menjar al Tió. De 4 de la tarda a les 9 del vespre, Fem
cagar el Tió. Organitzat per Voluntaris per Arenys de Munt.
• A les 2/4 de 9 del vespre, entre la Rectoria i l'Església, Inauguració del 61è Pessebre Monumental.
• A 2/4 de 8 del vespre, al Centre Moral, Representació teatral Els Pastorets 2017, a càrrec del Centre Moral.
• De les 10 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Parc de Nadal infantil “La Neula”. De les 5 de la tarda a les 7 del
vespre, al Mercat Municipal, Tallers infantils.
• De les 10 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Parc de Nadal infantil “La Neula”. De les 5 de la tarda a les 7 del
vespre, al Mercat Municipal, Tallers infantils.
• A 2/4 de 10 del vespre, al Centre Moral, Representació teatral Els Pastorets 2017, a càrrec del Centre Moral.
• A les 10 del vespre, a la Sala Municipal, Històries del Fum Fum Fum: monòlegs nadalencs en clau d’humor.
• A 2/4 de 6 de la tarda, al Centre Moral, Representació teatral Els Pastorets 2017, a càrrec del Centre Moral.
• A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església, Arribada del patge reial de Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient.
• A les 12 del migdia, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició de Nadal de l’Associació de Puntaires
d’Arenys de Munt.
• A 2/4 de 10 del vespre, a la Sala Municipal, Revetlla de Cap d’Any, sopar, cotilló i ball. Tiquets: 48 €. Opció de postres, cava i
ball (a partir de les 12 de la nit): 15 €. Venda a Tot Pantalons (ctra. de Torrentbò, 6). Organitzat per l’Agrupació Sardanista del
Centre Moral.
• A les 2/4 de 12 de la nit, a la plaça de l’Església, Brindis de les campanades de Cap d’Any, organitzat per la Comissió de Festes.
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• A les 6 de la tarda, Cavalcada de Reis, des de la Zona Industrial Torrent d’en Puig fins a l’Eixample i la plaça de l’Església. Ses
Majestats els Reis Mags de l’Orient faran un pregó per a tots els nens i nenes a la plaça de l’Església.
• A les 6 de la tarda, al Centre Moral, Concert de Nadal, amb les corals L'Esperança d'Arenys de Mar, Cor Madrigalista de Mataró,
Coral del Remei i Veus de Munt d'Arenys de Munt.

Activitats de Benestar Social
Taller de balls en línia, el dia 13 de desembre, a les 7 de la tarda a la Sala Municipal; Taller d’autoconeixement, els dies 7, 13 i 14 de desembre, a les 10 del matí al Mercat
Municipal; Taller “Créixer en família”, el dia 5 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda a la Sala Municipal; Taller de gimnàstica suau, els dies 5, 12 i 19 de desembre, de 7 a 8 de la
tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Taller de gimnàstica de manteniment, els dies 7 i 14 de desembre, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí.

Activitats de Donaviva
Classes de Defensa Personal Femenina, els dies 1, 15, 22 i 29 de desembre, a 2/4 de 4 de la tarda a la Sala Corrioles del Centre Moral; Classes de Tai-Txi, els dies 7, 14, 21 i 28 de
desembre, a 3/4 de 4 de la tarda a la Sala Municipal; Grup de Criança, els dies 1, 4, 11, 15, 18, 22 i 29 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda, a l’Escola Sant Martí; Grup de Seitai, els
dies 4, 11 i 18 de desembre, a 2/4 de 9 del vespre, a l’Escola Sant Martí; Curs d’Escriptura Creativa, els dies 5, 12 i 19 de desembre 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 i 17 de desembre, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal (el dia 17 serà especial per celebrar el Prenadal; és necessària inscripció prèvia); Taula Rodona/Club de
Lectura, els dies 1, 15, i 22 de desembre, a 2/4 de 6 de la tarda a Can Borrell; Música i Moviment, els dies 5, 12 i 19 de desembre, a 3/4 de 5 de la tarda a la Sala Municipal; Costura,
els dies 4, 11 i 18 de desembre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Manualitats, els dies 13 i 20 de desembre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Patchwork, els dies 7, 14, 21 i 28 de desembre,
a les 4 de la tarda a l’Esplai; Labors (Ganxet), els dies 5, 12 i 19 de desembre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica familiar, els dies 7, 14, 21 i 28 de desembre, a les 5 de la
tarda a l’Esplai; Informàtica de La Caixa, els dies 5, 7, 12, 14, 19 i 21 de desembre, a les 10 del matí a l’Esplai; i els dies 4, 11, 13, 18, i 20 de desembre a les 5 de la tarda a l’Esplai.
Ioga, 13 i 20 a les 10 del matí a l'Esplai. Català, els dies 13 i 20 a les 7 de la tarda a l'Esplai. Anglès, els dies 1, 15 i 22 a les 10 del matí a l’Esplai.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)
De l’1 al 17 de desembre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de tardor d’Amics per l’Art del Maresme.
Del 31 de desembre al 14 de gener, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de Nadal de l’Associació de Puntaires d’Arenys de Munt.

Altres
Del 24 de desembre al 14 de gener, entre la Rectoria i l'Església, 61è Pessebre Monumental.

