ACTIVITATS

Més informació a
www.arenysdemunt.cat
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• De les 11 del matí a les 8 del vespre, a l’esplanada del Monument a la Independència (parc de Can Jalpí), VI Aplec Sardanista dels Arenys, amb
les cobles Flama de Farners, Jovenívola de Sabadell i Ciutat de Girona. Es farà un dinar popular al preu de 12 € i hi haurà servei de bar. (En
cas de pluja, l’Aplec tindrà lloc al pavelló municipal Can Zariquei.)
• Festes del Remei. A les 11 de la nit, a la Sala Municipal, Música dels anys 80 i 90 amb Overdose Band.
• A les 9 del matí, des de la plaça de l’Església, Passejada pels Cirerers Florits. Pel camí del Corral. Durada: 2 h aprox. Cal portar aigua i esmorzar.
• Festes del Remei. De les 5 de la tarda a les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya, Fira de la Cervesa Artesana. A 2/4 de 7 de la tarda, al pati de
l’Escola Sant Martí, III Birràrium (inscripcions a partir de les 6). A 2/4 d’11 de la nit, a la Sala Municipal, Ball de gala amb Pa d’Àngel. A les 11
de la nit, a la pista annexa del pavelló de dalt, Nit Jove amb la banda Mitiquíssims de l’Aula de Música AdM, La Kinky Band i La Turrada
Sound System.
• Festes del Remei. A les 11 del matí, a l’Església parroquial, Ofici en honor a la Verge del Remei. A les 6 de la tarda, al Centre Moral, XXX Diada
de Cant Coral. Organitzada pel Cor femení Aloc.
• Festes del Remei. De les 11 del matí a les 2 del migdia, a la plaça de l’Església, Jocs infantils (Ludoteca infantil, Scalèxtric, Bombolles de sabó,
Espavila i salta). A les 6 de la tarda, a la plaça de l’Església, Espectacle infantil Donem-li la volta al món, amb Xiula.
• A les 7 de la tarda, a la Sala Municipal, Consell del Poble.
• A 1/4 de 10 del vespre, a la Sala Corrioles del Centre Moral, El Cafè de l’Òpera, amb Magdalena Campasol. Entrada: 6,50 € general, 5 € socis i
4 € preu jove.
• A les 8 del vespre, sortint de davant de l’Escola Sobirans, Nit d’Estels a la Caiaia. Preu adults: 3 €; menors entre 6 i 12 anys: 2 €.
•
•
•
•

A les 8 del matí, al pol. ind. Torrent d’en Puig, 7a Marxa Cicloturista Ports del Maresme. Organitzada pel Club Ciclista Munt Bikes.
De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la plaça de l’Església, Ballada de sardanes. Organitzada per la secció sardanista del Centre Moral.
A 2/4 de 6 de la tarda, al Centre Moral, Cinema: Gru 3, el meu dolent preferit. Entrada: 6 € general, 5 € socis i 4 € 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 8 del vespre, a Can Borrell, Ple ordinari.
• De les 6 de la tarda a les 9 del vespre, Jornada de portes obertes a l’escola bressol La Petjada. A les 6 de la tarda, xerrada informativa; a les 7
de la tarda, visita a l’escola.
• A les 8 del vespre, a Castell Jalpí, Acte de lliurament de premis del 3r Concurs d’Emprenedoria. Inscripcions a www.arenysdemunt.cat.
• De les 10 del matí a les 2 del migdia, Jornada de portes obertes a l’escola bressol La Caseta Amagada.
• A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església, Concert a càrrec d’A Munt Jazz Band.
• A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Municipal, Presentació del llibre en fascicles L’abans d’Arenys de Munt.
• De les 9 del matí a les 3 de la tarda, a la Rambla de l’Eixample, Tria i Remena, mercat d’intercanvi de productes de segona mà.
• A les 12 del migdia, a Can Borrell, Lliurament de premis de la XXX Mostra Literària d’Arenys de Munt.
• A 2/4 de 12 del migdia, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Rau Rau: Un món (i un munt) de dracs, amb Tanaka Teatre. Entrada: 6,50 €
general, 5 € socis i 4 € preu jove.
• A 2/4 de 7 de la tarda, a Can Borrell, Xerrada “Neuro-taller”, a càrrec de professionals del Centre Sant Antoni, dins el projecte Escola de
Família.
• A les 8 del vespre, a Can Borrell, Xerrada solidària “Projecte Invulnerables”, a càrrec de Sor Lucía Caram. Organitzada per la Penya
Barcelonista d’Arenys de Munt.
• A les 11 del matí, a la plaça de l’Església, Celebració del Dia Internacional de la Dansa.
• A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, 16a edició de recitacions poètiques: Abril, gotes mil... de poesia. Entrada: 4,50 €
general, 3 € socis i 2 € preu jove.
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• A les 10 del matí, a Can Borrell, Taller de resolució dialogada i pacífica de conflictes “Com dialogar dins els conflictes?”. Inscripcions fins al
25 d’abril a participacio@ademunt.cat, a l’OAV o al telèfon al 937937980.
• A les 9 del vespre, a l’Escorxador, Cicle Essencials: Concert de Xarim Aresté.

Activitats de Benestar Social

Taller de balls en línia, els dies 4, 11, 18 i 25 d’abril, a les 6 i a les 7 de la tarda a la Sala Municipal; Taller de gimnàstica suau, els dies 3, 10, 17 i 24 d’abril, de 7 a 8
de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Taller de gimnàstica de manteniment, els dies 5, 12, 19, i 26 d’abril, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant
Martí; Curs de creixement personal “Descobreix-te”, els dies 5, 12, 19 i 26 d’abril, de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia a Can Borrell.

Activitats de Donaviva

Classes de Tai-Txi, els dies 5, 12, 19 i 26 d’abril, a 3/4 de 4 de la tarda a la Sala Municipal; Grup de Criança, els dies 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 i 30 d’abril, a 2/4 de 6 de
la tarda a l’Escola Sant Martí; Grup de Seitai, els dies 9, 16, 23 i 30 d’abril, a 2/4 de 9 del vespre a l’Escola Sant Martí.

Activitats de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei

Ball, els dies 1, 8, 15, 22 i 29 d’abril, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal; Taula Rodona/Club de Lectura, els dies 6, 13, 20 i 27 d’abril, a 2/4 de 6 de la tarda a Can
Borrell; Música i Moviment, els dies 3, 10, 17 i 24 d’abril, a 3/4 de 5 de la tarda a la Sala Municipal; Costura, els dies 9, 16, 23 i 30 d’abril, a les 5 de la tarda a
l’Esplai; Manualitats, els dies 4, 11, 18 i 25 d’abril, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Patchwork, els dies 5, 12, 19 i 26 d’abril, a les 4 de la tarda a l’Esplai; Labors
(Ganxet), els dies 3, 10, 17 i 24 d’abril, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica familiar, els dies 5, 12, 19 i 26 d’abril, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica de
la Caixa, els dies 9, 16, 23 i 30 d’abril, a les 10 del matí a l’Esplai; Ioga, els dies 4, 11, 18 i 25 d’abril, a les 10 del matí a l'Esplai; Català, els dies 4, 11, 18 i 25 d’abril,
a les 7 de la tarda a l'Esplai; Anglès, els dies 6, 13, 20 i 27 d’abril, a les 10 del matí a l’Esplai.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)

Del 9 al 22 d’abril, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de l’Escola d’Art Pigment.

Del 23 d’abril al 6 de maig, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de primavera d’Amics per l’Art del Maresme.
Del 13 al 24 d’abril, Període de preinscripcions a les escoles i l’institut.

Altres

Del 16 al 20 d’abril, de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 3 a les 5 de la tarda a la plaça de l’Església, Campanya gratuïta de prevenció del glaucoma, a càrrec
de l’Institut Oftalmològic Tres Torres.

