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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.
• A les 7 de la tarda, a la Sala Municipal, Consell d’Urbanisme.
• A les 9 del vespre, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Cicle SonaGust!: Concert d’Ana Rossi & Marta Roma i tast de vins del
Celler Talcomraja. Taquilla inversa.
• 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, Desfilada de models, actuació del grup
Karamba i pastís de celebració.
• De les 10 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Inscripcions per a la Marxa Popular. Organitzada pels Muntanyencs de
la Vila.
• A partir de les 8 del matí, des de la plaça de l’Església, 30a Marxa Popular Termes d’Arenys de Munt. Organitzada pels
Muntanyencs de la Vila. Més informació a www.marxadelstermes.com
• 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 la plaça Lluís Companys, Homenatge a Lluís Companys. Parlaments dels grups polítics, ofrena floral, salves
d’honor i música a càrrec d’alumnes de l’Aula de Música AdM.
• A les 9 del matí, IV Pujada Coll del Pollastre. Organitzada per l’escuderia A Fondu. Més informació i inscripcions a www.afondu.com
• 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 12 del migdia, a l’edifici El Mercat, Cicle Sonagust: Concert de Masnou Orleans i fira d’artesania Producte d’Arenys. Taquilla
inversa.
• A les 6 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Rau Rau: En Patufet, a càrrec del Centre de Titelles de Lleida. Entrades:
general 6 €, socis 4,5 €, <25 anys i Carnet Jove 3,5 €.
• A les 6 de la tarda, a la Sala Municipal, Presentació d’itineraris per Arenys de Munt, a càrrec de Natura Local.
• A les 8 del vespre, a Can Borrell, Ple ordinari.
• A les 9 del vespre, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Cicle SonaGust!: Concert de Dàfnia i tast de vins. Taquilla inversa.
• Festa blaugrana del 50è aniversari de la Penya Barcelonista. A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça de l’Església,
Inflables, tallers, xocolatada i espectacle d’animació. A les 9 del vespre, a la Sala Municipal, Sopar popular. Tiquets a 5 € a la
venda al Boli Blau. Menú: amanida, botifarra amb mongetes, pa amb tomàquet, gelat, vi i aigua.
• Durant el matí, Aplec del Remei. A les 9 del matí, des de la plaça de l'Església, Sortida cap al Remei. A les 11 del matí, davant de
la casa del Remei, Missa. Tot seguit, Ballada de Sardanes amb la Cobla Premià. Organitzat pels ajuntaments d'Arenys de Munt,
Arenys de Mar i Caldes d'Estrac.
• A les 11 del matí, Inauguració del Bikepark La Bassa (ubicat al camí de Lourdes).
• A les 7 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Teatre amateur: Fantasmes..., a càrrec de la companyia Pamboliteatre.
Entrades: general 8 €, socis 6 €, <25 anys i Carnet Jove 4,5 €.
• A les 4 de la tarda, al Centre Moral, Retransmissió del partit de Lliga de futbol Barça-Reial Madrid. Col·laboració: 1 € (ampolla
d’aigua), 2 € (ampolla d’aigua i bossa de patates), 3 € (llauna de Moritz o Coca-Cola i bossa de patates). Sorteig de dues entrades
per a un partit del Barça a l’Estadi. Organitzat per la Penya Barcelonista d'Arenys de Munt i el Centre Moral.
• A 2/4 de 8 del vespre, a l’Espai Jove (Escorxador), Túnel del terror. Activitat gratuïta amb places limitades. Cal anar-hi en grups de
5 o 6 persones. Dirigit a adolescents i joves a partir de 13 anys; els menors de 13 anys han d’anar acompanyats d’un adult.
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• A les 10 del matí, al parc de Can Jalpí, XXXIX Cross dels Arenys.
• A 2/4 de 12 del migdia, des de la plaça de l’Església, Ruta Domènec Perramon.
• A les 12 del migdia, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Rau Rau: El Cotó, a càrrec de la companyia Txotitelles. Entrades: general
6 €, socis 4,5 €, <25 anys i Carnet Jove 3,5 €.
• A les 6 de la tarda, a la Sala Municipal, Recital de Dansa de Festa Major, amb les seccions infantils i juvenils de l’Esbart Dansaire
del Centre Moral i l’Esbart Manresà.

Activitats de Benestar Social

Taller de balls en línia, els dies 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre, a les 6 i a les 7 de la tarda a la Sala Municipal; Taller de gimnàstica suau, els dies 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre, de
7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Taller de gimnàstica de manteniment, els dies 4, 11, 18 i 25 d’octubre, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant
Martí.

Activitats de Donaviva

Classes de Tai-Txi, els dies 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre, a 2/4 de 10 del matí a la Sala Municipal; Curs d’Escriptura Creativa, els dies 3, 10, 17, 24 i 31 d’octubre, 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 7, 14, 21 i 28 d’octubre, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal; Taula Rodona/Club de Lectura, els dies 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre, a 2/4 de 6 de la tarda a Can
Borrell; Música i Moviment, els dies 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre, a 3/4 de 5 de la tarda a la Sala Municipal; Costura, els dies 1, 8, 15, 22 i 29 d’octubre, a les 5 de la tarda a
l’Esplai; Patchwork, els dies 4, 11, 18 i 25 d’octubre, a les 4 de la tarda a l’Esplai; Labors (Ganxet), els dies 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica
familiar, els dies 4, 11, 18 i 25 d’octubre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Anglès inici, els dies 5, 19 i 26 d’octubre, a 2/4 de 10 del matí a l’Esplai; Anglès bàsic, els dies 5, 19 i
26 d’octubre, a les 11 del matí a l’Esplai; Taller “Viure com jo vull” (La Caixa), els dies 4, 11, 18 i 25 d’octubre a les 10 del matí a l’Esplai.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)

Fins al 7 d’octubre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de la Setmana de la Gent Gran.

Altres

Activitats de la Setmana de la Gent Gran: de l’1 al 5 d’octubre, de 5 a 7 de la tarda, a la plaça de l’Església.

