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• 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.
• A les 8 del vespre, a Can Borrell, Ple ordinari.
• A l’esplanada de Can Borrell, Acte festiu del projecte “El Centre és viu”. A les 7 de la tarda, Festa del Mojito (aprèn a fer el teu mojito). A les 8 del
vespre, Actuació musical de Parellop. Organitzat pel Centre Moral i Donaviva.
• Diada Nacional de Catalunya. A les 10 del matí, al cementiri, Ofrena floral en homenatge als defensors de Catalunya. A partir de les 11 del matí, a
la plaça de l’Església, Hissada de la senyera al campanar i interpretació del Cant de la Senyera; intervenció de l’alcalde, que llegirà el Manifest
Institucional; interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya i sardanes amb la Cobla La Flama de Farners. A la Riera, Fira d’artesania, exposició
d’entitats locals i lliurament d’obsequi a la puntaire de més edat.
• A partir de les 8 del vespre, a la plaça de l’Església, 9è Aplec per la Independència. A les 8 del vespre, Discursos institucionals. A les 9 del vespre,
Botifarrada solidària. A les 10 de la nit, Poesia, cançó desconstruïda i fuga, amb Lila Urbano i Conrad Setó (organitzat pel Centre Moral).
• A 2/4 de 10 del vespre, a la plaça de l’Església, Ballada de l’Esbart Dansaire del Centre Moral, amb estrena de les Gitanes d’Arenys de Munt.
Entrades numerades a la venda a la secretaria del Centre Moral, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda a partir del 5 de setembre o mitja hora
abans de l’espectacle.
• De les 8 del matí a les 12 del migdia, a la plaça de Catalunya, 22è Campionat de Partides Ràpides d’Escacs. Organitzat pel Club d’Escacs del Centre
Moral.
• A les 10 del matí, des de la Central (parc de Can Jalpí), Passejada de tardor de Viu el Parc: “El vi, la vinya i el paisatge”. Durada: 3 h. Preu: 3 € majors
de 12 anys, 2 € menors entre 6 i 12 anys i gratuïta menors de 6 anys. Organitzada pel Parc del Montnegre i el Corredor i guiada per l’Escola de Natura
del Corredor.
• De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la plaça de l’Església, Ballada de sardanes. Organitzada per l’Agrupació Sardanista del Centre Moral.
• A les 7 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Setmana Solidària: Presentació pública del projecte de remodelació del Centre Moral i
subhasta d’art pro obres del Centre Moral. Organitzat pel Centre Moral i Voluntaris per Arenys de Munt.
• A 3/4 de 5 de la tarda, a la Residència Sant Martí, Celebració de la Diada Mundial de l’Alzheimer: xerrada vivencial de Bellànima.
• A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Municipal, Xerrada “Empreses alternatives: electricitat, gas, telefonia”. Amb les empreses Som Energia, Catgas i Som
Connexió. Organitzada per l’ANC d’Arenys de Munt.
• A les 10 del matí, a la plaça de l’Església, Setmana Solidària: Festa infantil amb inflables, xocolatada i tallers de manualitats. Organitzada per
Voluntaris per Arenys de Munt i Càritas.
• A partir de la tarda, a la plaça de l’Església, Celebració dels 35 anys de Ràdio Arenys de Munt. A 1/4 de 6 de la tarda, Espectacle infantil i tallers
durant la tarda. A 1/4 i 5 de 7 de la tarda, Taller de dansa per a tots els públics amb l’Esbart Dansaire del Centre Moral. A les 9 del vespre, Sopar
(venda de tiquets del 3 al 9 de setembre a Ràdio Arenys de Munt i Tot Pantalons; preu: 5 €). A 2/4 d’11 de la nit, Concert de Miquel del Roig.
• De les 11 del matí a les 2 del migdia, al Santuari de Lourdes, Festa dels Malalts i la Gent Gran. Organitzat per Càritas Arenys de Munt. A 2/4 d’1 del
migdia, davant l’ermita de Lourdes, Actuació del grup d’alevins de l’Esbart Dansaire del Centre Moral.
• A les 2 del migdia, a la plaça de l’Església, Setmana Solidària: Paella solidària. Tiquets a 12 € a Tot Pantalons, Boli Blau i la secretaria del Centre
Moral, amb el suport de l’APAAM. A les 4 de la tarda, Rifa solidària, amb el suport de Donaviva.
• A 2/4 de 5 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició de la Setmana de la Gent Gran.
• De les 6 de la tarda a les 8 del vespre, a la Sala Municipal, Taller de circ. A les 8 del vespre, Espectacle demostració de circ. Activitats a càrrec
d’Encirca’t i el Centre Moral.
• Commemoració de l’1 d’Octubre. A les 9 del matí, a l’Espai 1 d’Octubre (davant de l’Ajuntament), Xocolatada. A les 11 del matí, Inauguració de
l’exposició fotogràfica “L’urna dels desitjos”. A les 12 del migdia, Acte institucional. Cançons a càrrec de les corals Els Rossinyols, Aloc i Veus de
Munt. Lectura del Manifest. Descoberta de la placa 1 d’Octubre. A les 2 del migdia, a la Riera, Paella popular. Tiquets a 10 € a la venda a Tot
Pantalons i Boli Blau. A les 5 de la tarda, a la plaça de l’Església, Ballada de Sardanes amb la Cobla Ciutat de Granollers. A les 5 de la tarda, Contes
amb el titellaire Biel Porcel. Durant el matí i la tarda, Passi de fotografies, vídeos i reportatges de l’1 d’Octubre del 2017. Organitzat per la Comissió
1 d’Octubre.
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• A les 7 del matí, des de la zona industrial Torrent d’en Puig, A Cent cap als Cent: Sortida a Núria. Tiquets a l’OAV de l’Ajuntament. Preu: 40 €; inclou
l’assegurança, l’autocar, el cremallera i el dinar.
• Setmana de la Gent Gran. De 9 a 11 del matí, al bar de l’Esplai, III Campionat de Dòmino. D’11 del matí a 1 del migdia, a la plaça de l’Església,
Activitat dirigida a la gent gran a càrrec d’Isidre Vallès. A les 2 del migdia, a la Sala Municipal, Dinar popular. Preu: 7 €. Tiquets a l’Esplai i a l’OAV de
l’Ajuntament. A les 5 de la tarda, a la Sala Municipal, Reconeixement a les parelles que aquest any fan les noces d'or, desfilada de models, actuació
del grup Karamba i pastís de celebració.

Activitats de Benestar Social
Taller de balls en línia, els dies 5, 12, 19 i 26 de setembre, a les 6 i a les 7 de la tarda a la Sala Municipal; Taller de gimnàstica suau, els dies 4, 18 i 25 de setembre, de 7 a 8 de la
tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Taller de gimnàstica de manteniment, els dies 6, 13, 20 i 27 de setembre, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí.

Activitats de Donaviva
Classes de Tai-Txi, els dies 4, 11, 18 i 25 de setembre, a 2/4 de 10 del matí a la Sala Municipal; Curs d’Escriptura Creativa, els dies 19 i 26 de setembre, de 7 de la tarda a 8 del
vespre a Can Borrell. Grup de Criança, Grup de Seitai, Defensa personal femenina: dies i horaris per concretar.

Activitats de l’Esplai de Jubilats Verge del Remei
Ball, els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de setembre, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal; Taula Rodona/Club de Lectura, el dia 28 de setembre, a 2/4 de 6 de la tarda a Can Borrell; Música
i Moviment, els dies 18 i 25 de setembre, a 3/4 de 5 de la tarda a la Sala Municipal; Costura, els dies 17 i 24 de setembre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Patchwork, els dies 20 i
27 de setembre, a les 4 de la tarda a l’Esplai; Labors (Ganxet), els dies 18 i 25 de setembre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica familiar, els dies 13, 20 i 27 de setembre, a les
5 de la tarda a l’Esplai; Anglès inici, els dies 21 i 28 de setembre, a 2/4 de 10 del matí a l’Esplai; Anglès bàsic, els dies 21 i 28 de setembre, a les 11 del matí a l’Esplai; Taller “Viure
com jo vull” (La Caixa), el 27 de setembre a les 10 del matí a l’Esplai.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)
Del 28 de setembre al 7 d’octubre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de la Setmana de la Gent Gran.

Activitats esportives
41è Torneig La Puntaire d’hoquei. Del 7 al 9 de setembre, al Pavelló Municipal Torrent d’en Terra. Organitzat pel Centre d’Esports d’Arenys de Munt, secció Hoquei Patins.
Inscripcions per a la Marxa Popular. Els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de setembre, de les 10 del matí a la 1 del migdia a la plaça de l’Església. Organitzada pels Muntanyencs de la Vila.

Altres
Activitats d’estiu a la Riera: dissabtes i diumenges, activitats infantils a la tarda i concerts al vespre. Més informació a cartell a part.

