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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?”. Cal inscripció prèvia.
• A les 9 del vespre, a l’Escorxador, Cicle Essencials: Concert de Xarim Aresté.
• A les 7 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Cicle Insòlits: Hola Federico (poesia i dansa), amb Assumpta Rojas. Taquilla inversa.
• 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 4 de la tarda a les 8 del vespre, a la plaça de l’Església, Inflables solidaris. Organitzat per Voluntaris per Arenys de Munt.
• A les 7 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Presentació del llibre Operació Urnes, amb la presència dels autors, i presentació de
l'Associació Afectats de l'1-O. Organitzen: ANC i Centre Moral.
• A les 10 del matí, a la plaça de l’Església, Visita solidària a l'Església i esmorzar amb xocolata i melindros. Col·laboració: 5 €.
• De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la Riera i la plaça de l’Església, Fira de la Maduixa.
• De les 10 del matí a les 2 del migdia, al Centre Moral, Torneig de Chess Pong. Inscripcions: 10 €, fins al 8 de maig a centre@centremoral.cat.
• A les 7 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Cicle Insòlits: La casa del darrere (poesia i música), amb la Companyia La Immortal.
Taquilla inversa.
• A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala d’Exposicions, Xerrada oberta del projecte Escola de Família.
• A les 6 de la tarda, a la Sala Municipal, Xerrada per a cuidadors: “El meu familiar té demència: com em puc comunicar amb ell?”.
• A les 8 del vespre, al Centre Moral, Fòrum-teatre del Dia Mundial de la Diversitat Afectiva. Representació d'un fragment de Fàtima a
Teheran. Entrada lliure. Organitzen: Donaviva i Centre Moral.
• De les 4 de la tarda a les 8 del vespre, a la plaça de l’Església, Inflables solidaris. Organitzat per Voluntaris per Arenys de Munt.
• A 2/4 de 10 del vespre, al Centre Moral, Teatre: Fàtima a Teheran. Entrada: 8 € general, 6 € socis i 4,5 € preu jove.
• 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 7 de la tarda, al Centre Moral, Teatre: Fàtima a Teheran. Entrada: 8 € general, 6 € socis i 4,5 € preu jove.
• A les 3 de la tarda, a Can Borrell, Xerrada: “Eines d'emprenedors que els empresaris necessiten”.
• De les 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, a Can Borrell, Visita del Síndic de Greuges.
• De les 4 de la tarda a les 8 del vespre, a la plaça de l’Església, Inflables solidaris. Organitzat per Voluntaris per Arenys de Munt.
• A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Municipal, Entrevista a Ramón Cotarelo: “Espanya vs Catalunya: De l’estat fallit a la nova República”, a càrrec
del periodista Marc Colomer.
• A les 9 del vespre, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Final de curs de l'ETC (Escola de Teatre del Centre): Disney es vesteix de lila (3r ESO)
i T de telèfon (4t ESO i 1r BAT). Entrada: 7 € general, 5 € socis i 4 € preu jove.
• A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Espai Jove (Escorxador), Taller de costumització d’un skate.
• A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Final de curs de l'ETC (Escola de Teatre del Centre): High School Musical (3r i 4t
Primària) i Els alumnes d'avui en dia (5è i 6è Primària). Entrada: 7 € general, 5 € socis i 4 € preu jove.
• A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Final de curs de l'ETC (Escola de Teatre del Centre): Friends (1r ESO) i Com ha
canviat el conte (2n ESO). Entrada: 7 € general, 5 € socis i 4 € preu jove.
• Durant el matí, a la plaça de l’Església, Taula informativa del tabac amb motiu de la Setmana Sense Fum. A càrrec de professionals del Centre
d’Atenció Primària.
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• De les 4 de la tarda a les 8 del vespre, a la plaça de l’Església, Inflables solidaris. Organitzat per Voluntaris per Arenys de Munt.
• Durant tot el dia, a la plaça de l’Església, Gran mostra de seccions del Centre Moral al carrer. 10 del matí: Simultània d'Escacs i Tenis Taula.
12 del migdia: Flash mob. 2/4 d’1 del migdia: Vermut solidari. 2/4 de 6 de la tarda: Descoberta de la Carrossa del Patge Reial, Fotomatón
caracteritzat de personatges de teatre, Taller de pessebres i diorames, Taller de domassos, Realització del mural-grafiti “El Centre és Viu”.
7 de la tarda, Ballada de Sardanes. 8 del vespre, Actuació de Veus de Munt.
• A les 10 del vespre, a la plaça de l’Església, Concurs de sardanes nocturn.
• Durant tot el dia, a la plaça de l’Església, Gran mostra de seccions del Centre Moral al carrer. 12 del migdia, Ballada de l'Esbart Dansaire, amb
la participació de tots els grups. 2 del migdia, Gran Dinar Popular. 5 de la tarda, Mostra de Microteatre. 6 de la tarda, Cicle Insòlits: Poesia,
cançó desconstruïda i fuga (música), amb Lila Urbano i Conrad Setó.
• De les 9 del matí a les 2 del migdia, a la Sala Municipal, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• De les 4 de la tarda a les 10 del vespre, a la Sala Municipal, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Activitats de Benestar Social

Taller de balls en línia, els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de maig, a les 6 i a les 7 de la tarda a la Sala Municipal; Taller de gimnàstica suau, els dies 8, 15, 22 i 29 de maig, de 7 a 8 de la tarda
al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Taller de gimnàstica de manteniment, els dies 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Curs de creixement
personal “Descobreix-te”, els dies 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia a Can Borrell.

Activitats de Donaviva

Classes de Tai-Txi, els dies 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, a 3/4 de 4 de la tarda a la Sala Municipal; Grup de Criança, els dies 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 i 28 de maig, a 2/4 de 6 de la tarda
a l’Escola Sant Martí; Grup de Seitai, els dies 7, 14, 21 i 28 de maig, a 2/4 de 9 del vespre a l’Escola Sant Martí.

Activitats de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Ball, els dies 6, 13, 20 i 27 de maig, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal; Taula Rodona/Club de Lectura, els dies 4, 11, 18 i 25 de maig, a 2/4 de 6 de la tarda a Can Borrell; Música
i Moviment, els dies 8, 15, 22 i 29 de maig, a 3/4 de 5 de la tarda a la Sala Municipal; Costura, els dies 7, 14, 21 i 28 de maig, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Manualitats, els dies 2, 9,
16, 23 i 30 de maig, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Patchwork, els dies 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, a les 4 de la tarda a l’Esplai; Labors (Ganxet), els dies 5, 12, 19 i 26 de maig, a les 5
de la tarda a l’Esplai; Informàtica familiar, els dies 3, 10, 17, 24 i 31 de maig, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica de la Caixa, els dies 7, 14, 21 i 28 de maig, a les 10 del matí a
l’Esplai; Ioga, els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de maig, a les 10 del matí a l'Esplai; Català, els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de maig, a les 7 de la tarda a l'Esplai; Anglès, els dies 4, 11, 18 i 25 de
maig, a les 10 del matí a l’Esplai.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)

Fins al 13 de maig, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de primavera d’Amics per l’Art del Maresme.

Altres

Del 14 al 18 de maig, a les 7 de la tarda, a Can Borrell, Audicions d’instrument de l’Aula de Música AdM.

