ACTIVITATS
Juny 2018

Divendres

1

Dissabte

2

Diumenge

3

Dilluns

4

Dimarts

5
7
9

Dijous
Dissabte

Diumenge

10

Dijous

14

Divendres

15

Dissabte

16

Diumenge

17

Dijous

21

Divendres

22

Dissabte

23

Diumenge

Dissabte

24
27
28
29
30

Dimecres

4

Dimecres
Dijous
Divendres

Més informació a
www.arenysdemunt.cat

• 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 10 del vespre, a la plaça de l’Església, Gran mostra de seccions del Centre Moral al carrer: Cinema a la fresca; projecció del primer vídeo promocional
d’“El Centre És Viu” i de la pel·lícula La La Land. Hi haurà servei de bar.
• 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 i realització
d’una pancarta. 11 del matí: Programa de ràdio “El Centrenari”, en directe des de la plaça. 12 del migdia: Flash mob a càrrec dels dimonis dels Pastorets i
els patges dels Reis Mags. 1 del migdia: Vermut solidari. 2/4 de 6 de la tarda: Photocall amb personatges de teatre, taller de pessebres i diorames, taller
de domassos, taller de preparació del mural “El Centre és Viu”. 7 de la tarda, Ballada de sardanes. 8 del vespre, Tastet del concert Notes & Films de Veus
de Munt.
• A les 10 del vespre, a la plaça de l’Església, V Concurs de Colles Sardanistes amb la Cobla Vila d’Olesa.
• Gran mostra de seccions del Centre Moral al carrer. 12 del migdia, a la plaça de l’Església, Ballada de les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Dansaire
del Centre i l’Esbart Ciutat Comtal.
• De les 9 del matí a les 2 del migdia, a la Sala Municipal, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• De 2/4 d’11 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Bústia del consumidor.
• De les 4 de la tarda a les 10 del vespre, a la Sala Municipal, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• A 2/4 de 3 del migdia, a Can Borrell, Segona sessió formativa “Xarxes socials pel comerç”, a càrrec de Bibiana Becerra.
• A 2/4 de 3 del migdia, a Can Borrell, Tercera sessió formativa “Xarxes socials pel comerç”, a càrrec de Bibiana Becerra.
• A les 9 del vespre, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Cicle Essencials: Concert de Qel Xiberta. Entrada: 6 €.
• Gran mostra de seccions del Centre Moral al carrer. 2 del migdia, a la Riera, Gran Dinar Popular. Preu adult: 12 €; menor de 25 anys: 9 €; compra de tiquets
a secretaria i web del Centre i a Tot Pantalons. 6 de la tarda, Cloenda: Poesia, cançó desconstruïda i fuga, amb Lila Urbano i Conrad Setó.
• 50è aniversari de la Penya Barcelonista Arenys de Munt i 25a Trobada de Penyes Barcelonistes del Maresme. A les 10 del matí, al Mercat Municipal,
Concentració de penyes. A 2/4 de 12 del migdia, Passejada de les penyes amb els estendards des de la plaça fins a l’Ajuntament. A les 12 del migdia, a la
Sala Municipal, Acte de reconeixement i recepció de les autoritats. A les 2 del migdia, al Restaurant l’Era, Dinar de germanor. Preu socis: 38 €; no socis: 40
€. Venda de tiquets al Boli Blau fins al 8 de juny.
• A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Moral, Final de curs de l’Escola de Dansa La Riera. Entrada: 8 € general, 6 € socis i 4,5 € preu jove.
• A les 8 del vespre, a Can Borrell, Ple ordinari.
• A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Presentació de l’exposició “Nosaltres fem la història” de l’Institut Domènec Perramon.
• A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Municipal, Conferència d’Albert Pont, president del Cercle Català de Negocis: “De la ruïna econòmica com a CCAA a la
prosperitat econòmica com a estat”. Organitzada per l’ANC.
• A partir de les 10 del matí, Obertura de la piscina municipal.
• A les 10 del matí, a la plaça de l'Església, Esmorzar i visita solidària a Can Sala de Dalt. Esmorzar a plaça i caminada fins a Can Sala. Allà, visita comentada
per Gaspar Casals al celler i la Capella del Bon Tornar. Possibilitat de pujar-hi en cotxe. Donatiu: 5 €.
• A 2/4 de 10 del vespre, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Concert del Cor Femení Aloc Parèntesi.
• De les 9 del matí a les 2 del migdia, al Torrent d’en Puig, Trobada de cotxes clàssics.
• A partir de les 10 del matí, a la piscina municipal, Festa aquàtica amb inflables i música. Entrada gratuïta.
• 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 d’11 del matí, a la Sala Municipal, Concert de final de curs de l’Aula de Música AdM.
• A les 7 de la tarda, al Centre Moral, Concert de Veus de Munt Notes & Films. Entrada: 8 € general, 6 € socis i 4,5 € preu jove.
• A partir de les 7 de la tarda, als jardins de Can Borrell, Celebració del Dia Internacional de la Música.
• A les 7 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Presentació de l’Arennios 9 i conferència “L’epidèmia de pesta de 1650 a Arenys de Munt”, a
càrrec de Francesc Forn i Salvà. Organitzat pel Col·lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys de Munt.
• A les 8 del vespre, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Taula rodona sobre el cooperativisme. Amb la participació de la Cooperativa Naps i Cols, la
Cooperativa de Pineda i la Xarxa de Cooperatives de l’Alt Maresme.
• D’11 del matí a 2 del migdia, a la plaça de l’Església, Festa Cívica del Reciclatge.
• A les 7 de la tarda, a la plaça de l’Església, Ballada de sardanes amb la Cobla Premià, baixada de la Flama del Canigó (lectura del pregó i encesa de la
foguera) i ballada de la Dansa d’Arenys de Munt.
• A les 10 del vespre, a l’Eixample, Revetlla de Sant Joan de la Breda de l’Eixample. Preu del menú: 13 €. Venda a Tot Pantalons i al Forn de Dalt de l’11 al 19
de juny.
• A partir de les 5 de la tarda, a la Riera i a la plaça de l’Església, XIX Fira de la Cirera d’en Roca i XXV Trobada de Puntaires.
• A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Dona Cíclica – Maternitat: taula rodona i presentació del grup de lactància Lactamar.
• A les 6 de la tarda, al Mercat Municipal, Acte de cloenda del cicle de tallers “Receptes de Vida”.
• A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca Antònia Torrent i Martori, Presentació del llibre La data de naixement d’en Colom, de Jordi Bilbeny.
• A les 8 del vespre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició de l’Aula de Pintura de l’Aula de Formació d’Adults Enric Camón.

Juliol 2018

• A les 7 de la tarda, des de la plaça de l’Església, Caminada a la fresca amb Gaspar Casals.
• A les 7 de la tarda, a la carpa del Restaurant l’Era, Presentació del llibre La dona que no sabia plorar, de Gaspar Hernàndez.

Activitats de Benestar Social

Taller de balls en línia, els dies 6, 13, 20 i 27 de juny, a les 6 i a les 7 de la tarda a la Sala Municipal; Taller de gimnàstica suau, els dies 5, 12, 19 i 26 de juny, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí;
Taller de gimnàstica de manteniment, els dies 7, 14, 21 i 28 de juny, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Curs de creixement personal “Descobreix-te”, els dies 7, 14, 21 i 28 de juny, de 10 del
matí a 2/4 de 12 del migdia a Can Borrell.

Activitats de Donaviva

Classes de Tai-Txi, els dies 7, 14, 21 i 28 de juny, a 3/4 de 4 de la tarda a la Sala Municipal; Grup de Criança, els dies 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 i 29 de juny, a 2/4 de 6 de la tarda a l’Escola Sant Martí; Grup de
Seitai, els dies 4, 11, 18 i 25 de juny, a 2/4 de 9 del vespre a l’Escola Sant Martí.

Activitats de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei

Ball, els dies 3, 10, 17 i 24 de juny, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal; Taula Rodona/Club de Lectura, els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de juny, a 2/4 de 6 de la tarda a Can Borrell; Música i Moviment, els dies 5, 12,
19 i 26 de juny, a 3/4 de 5 de la tarda a la Sala Municipal; Costura, els dies 4, 11, 18 i 25 de juny, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Manualitats, els dies 6, 13, 20 i 27 de juny, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Patchwork,
els dies 7, 14, 21 i 28 de juny, a les 4 de la tarda a l’Esplai; Labors (Ganxet), els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de juny, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica familiar, els dies 7, 14, 21 i 28 de juny, a les 5 de la tarda a
l’Esplai; Informàtica de la Caixa, els dies 4, 11, 18 i 25 de juny, a les 10 del matí a l’Esplai; Ioga, els dies 6, 13, 20 i 27 de juny, a les 10 del matí a l'Esplai; Català, els dies 6, 13, 20 i 27 de juny, a les 7 de la tarda a
l'Esplai; Anglès, els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de juny, a les 10 del matí a l’Esplai.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)

De l’11 al 17 de juny, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició “Nosaltres fem la història” de l’Institut Domènec Perramon.
Del 30 de juny al 15 de juliol, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de l’Aula de Pintura de l’Aula de Formació d’Adults Enric Camón.

Altres

Els dies 5 i 7 de juny, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre a l’Escola Sant Martí, Matriculacions a l'Aula de Música. Els dies 16 i 17 de juny, Breda de Torrentbò. Del 29 de juny a l’1 de juliol, Breda de la Plaça.

