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Més informació a
www.arenysdemunt.cat

A les 6 de la tarda, a l’Eixample, Castanyada de la Breda de l’Eixample.
A les 7 de la tarda, a la Sala Municipal, Berenar republicà de l’ANC.
A les 10 del matí, al parc de Can Jalpí, XXXIX Cros 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.
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 l’edifici El Mercat, Jornades pràctiques d’elaboració de “relleno”, a càrrec de la Sra. Cinta Mollera Canaleta.
Degustació de pomes i de pastís de relleno. Organitza: APAAM.
De 2/4 de 5 a 6 de la tarda, a l’edifici El Mercat, Joc educatiu de construcció “La Città Infinita”.
De les 6 de la tarda a les 8 del vespre, a Can Borrell, Jornada de portes obertes a l’arxiu històric i l’arxiu del Col·lectiu pel Museu
Arxiu. Visita comentada amb la possibilitat de conèixer molts aspectes dels nostres avantpassats. Organitza: Col·lectiu pel Museu
Arxiu d’Arenys de Munt.
A les 9 del vespre, al Castell Jalpí, XI Nit de l’Esport. Tiquets a la venda a les consergeries dels dos pavellons poliesportius i a l’OAV
de l’Ajuntament.
De 2/4 de 5 a 6 de la tarda, a l’edifici El Mercat, Joc educatiu de construcció “La Città Infinita”.
De les 5 de la tarda a les 8 del vespre, a la fira d’atraccions, Viatges a les diferents atraccions 2 x 1.
A les 6 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició “Els ajuntaments democràtics d’Arenys de
Munt durant la Generalitat republicana (1931-1936)”. L’exposició es podrà veure del 9 al 18 de novembre. Organitza: Col·lectiu
pel Museu Arxiu d’Arenys de Munt.
A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Conferència “Dòlmens i menhirs en el territori del Maresme i el
Vallès Oriental”, a càrrec de Robert Lleonart i Casadevall, membre del Centre d’Estudis d’Arqueologia i Història de Mataró.
Organitza: Col·lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys de Munt.
A les 8 del vespre, a l’Ajuntament, Pregó de Festa Major a càrrec de Ràdio Arenys de Munt i l’Escola de Música AdM. Traca i
brindis d’inici de festa amb cava. Tot seguit, Correfoc a càrrec dels Diabòlics Anònims de Vilassar de Dalt.
A 2/4 d’11 de la nit, a la Sala Municipal, Espectacle Cabareta. Cabaret en clau femenina i política, amb Maria Molins i Bárbara
Granados.
A 3/4 de 12 de la nit, a la carpa de Can Globus, Nit de versions amb The Covers Band i DJ Albert Maynou.
De 2/4 d’11 del matí a 2 del migdia, a l’edifici El Mercat, Joc educatiu de construcció “La Città Infinita”. Obert a tothom.
De les 11 del matí a 2/4 de 2 del migdia, a la Sala Municipal, Concert Ball de Swing d’A Munt Jazz Band de l’Aula de Música AdM.
A les 11 del matí, Inauguració del Bikepark La Bassa (camí de Lourdes, davant de la piscina municipal).
A les 5 de la tarda, des de l’Eixample, Cercavila de gegants i xocolatada amb les colles d’Arenys de Munt, Arenys de Mar i Canet
de Mar i els grallers de Santa Coloma de Gramenet.
A les 7 de la tarda, des de la plaça de l’Església, IV Correbars popular + xaranga. Activitat per a majors de 18 anys. Tiquets: 12 €.
Venda als bars participants i una hora abans de l’inici a la plaça de l’Església. El tiquet inclou consumicions, tapes, obsequi, got i
sopar. Organitza: Comissió Jove La Turrada.
A 2/4 de 10 de la nit, a la carpa de Can Globus, Sopar Jove amb Genís Sánchez. Tiquets: 3 € (inclou pa amb tomàquet i botifarra).
El tiquet del sopar es pot comprar a partir de les 9 de la nit a la carpa de Can Globus. També està inclòs al tiquet del Correbars
Popular. Organitza: Comissió Jove La Turrada.
A 2/4 de 10 del vespre, al Centre Moral, Teatre: Atabalats!!!, a càrrec del Grup de Teatre del Centre Moral. Entrada soci Centre
Moral: 6 € / Entrada no soci Centre Moral: 8 €. Entrada menors de 25 anys i Carnet Jove: 4,50 €.
A les 11 de la nit, a la carpa de Can Globus, Nit Jove amb DJ Sendo, Doctor Prats i la Banda Biruji. Organitza: Comissió Jove La
Turrada.
A 2/4 d’11 del matí, a l’Espai 1 d’Octubre, Ball d’homenatge i recepció d’autoritats. Ball a càrrec de l’Esbart Dansaire del Centre
Moral.
A les 11 del matí, a l’Església Parroquial, Ofici de Sant Martí, predicat per Mossèn Joan Soler. Cantaran el Cor femení Aloc i diversos
cantaires, amb l’acompanyament de la Cobla Selvatana. L’Ofici serà retransmès en directe per Ràdio Arenys de Munt.
A les 12 del migdia, a la rambla Sant Martí, XXIII Mostra de “Relleno”. Venda de pomes de relleno, degustació i venda de pastís
de relleno. Tiquets: 1 poma 3 €, 2 pomes 5 €. Pastís: sencer 12 €, 1 tall 1,5 €. Organitza: APAAM, amb la col·laboració de
l’Ajuntament d’Arenys de Munt.
A 2/4 d’1 del migdia, a la plaça de l’Església, Recepció dels Martins i Martines d’Arenys de Munt. Seguidament, a la plaça de
l’Església, Ballada de sardanes i de la Dansa d’Arenys de Munt, amb la Cobla Selvatana. Ballada infantil de la Dansa d’Arenys de
Munt, a càrrec de nens i nenes de l’Escola Sant Martí, l’Escola Sobirans i l’Esbart Dansaire del Centre Moral. Ballada de la Dansa
d’Arenys de Munt amb les espolsades.
A les 2 del migdia, a la plaça de l’Església, Vermut popular.
A 2/4 de 7 de la tarda, al Centre Moral, Teatre: Atabalats!!!, a càrrec del Grup de Teatre del Centre Moral. Entrada soci Centre
Moral: 6 € / Entrada no soci Centre Moral: 8 €. Entrada menors de 25 anys i Carnet Jove: 4,50 €.
A les 7 de la tarda, a la Sala Municipal, Concert de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana. Aportació: 5 €. Aforament limitat: 500
persones.
A 2/4 de 10 del vespre, a la Sala Municipal, Ball de Festa Major amb l’Orquestra Selvatana. Entrada gratuïta.
A 2/4 de 12 del migdia, al Centre Moral, Espectacle infantil Amb B de Brossa, amb la companyia Sim Salabim. Organitza: Biblioteca
Antònia Torrent i Martori.
A les 6 de la tarda, a la Sala Municipal, Espectacle familiar Rhümia, a càrrec de Rhum & Cia. Per a tots els públics.
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• A les 8 del vespre, a Can Borrell, Ple ordinari.
• A 2/4 de 9 del vespre, a Territori Gòlem, Presentació d’audiovisual d’escalada tradicional a Catalunya, a càrrec de Gerber Cucurell,
membre de l’ACET.
• A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Municipal, 18è Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya. Organitza: Institut Nova Història.
• A les 9 del matí, al parc de Can Jalpí, Cursa Ironkids.
• A partir de les 10 del matí, a la Sala Municipal, 18è Simposi sobre la Història Censurada de Catalunya. Organitza: Institut Nova
Història.
• A les 10 del matí, des de la plaça de l’Església, Sortida guiada a buscar bolets (Campanya Viu el Parc). Identificació dels bolets
trobats i muntatge de l’exposició a l’edifici El Mercat. Organitza: Escola de Natura del Corredor.
• A les 12 del migdia, al celler de Can Borrell, Tast de ratafia, a càrrec de la Confraria de la Ratafia de Santa Coloma de Farners.
Màxim: 20 persones. Inscripcions a l’OAV de l’Ajuntament fins al 16 de novembre.
• A les 4 de la tarda, a l’edifici El Mercat, II Torneig de Botifarra. Inscripcions a partir de les 3 de la tarda a l’edifici El Mercat, 15 €
per participant (màxim 30 parelles). Organitza: Comissió Jove La Turrada.
• De les 4 de la tarda a les 8 del vespre, a l’edifici El Mercat, Exposició dels bolets trobats (Campanya Viu el Parc). Es podran aportar
bolets per part del públic. Organitza: Escola de Natura del Corredor.
• A les 10 del vespre, a l’Església Parroquial, Concert Viuen, a càrrec del Cor l’Aixa i l’Orquestra de Cambra Terrassa 48. Entrada: 12
€. Tota la recaptació anirà en benefici de la investigació de la malaltia del pian dirigida per Oriol Mitjà.
• A les 8 del matí, des de la zona industrial Torrent d’en Puig, Sortida mototurística. Dinar a Arenys de Munt. Inscripcions a
inscripcions@penya100xhora.org. Més informació a www.penya100xhora.org. Organitza: Penya Motorista 100 x Hora.
• De les 10 del matí a les 2 del migdia, a l’edifici El Mercat, Exposició dels bolets trobats (Campanya Viu el Parc). Tallers científics
de bolets per a totes les edats, dirigits per un biòleg, i projecció continuada d’imatges. Es podran aportar bolets per part del públic.
Organitza: Escola de Natura del Corredor.
• A les 11 del matí, a l’edifici El Mercat, Naturalment, taller de mandales amb llavors (Campanya Viu el Parc). Organitza: Escola de
Natura del Corredor.
• A les 12 del migdia, a Can Borrell, Concert d’Orquestrina Synerenca (Cicle SonaGust!). Música festiva tradicional. Taquilla inversa.
Organitzen: Centre Moral i Ajuntament d’Arenys de Munt.
• A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església, Ballada de sardanes. Organitza: Agrupació Sardanista del Centre Moral.
• A les 5 de la tarda, al Centre Moral, KT-Passi de fotografies. Col·laboració: 1 €. Organitza: Centre Moral.
• A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Trobada oberta per engegar les gitanes populars. Organitza: Centre
Moral.
• A les 5 de la tarda, a l’Escorxador, Taller per a joves “I la meva mitja taronja, on és?”, a càrrec d’Enruta’t.
• A les 12 del migdia, a Can Comulada, Ofici solemne en honor a Santa Cecília, patrona de Torrentbò.
• A la 1 del migdia, a Can Comulada, Aperitiu popular de Santa Cecília.
• A les 8 del vespre, al celler de Can Borrell, Presentació del llibre Paté d’ànec, de Fina Joseph.
• A 2/4 de 10 del vespre, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Obra de teatre Qualsevol dia, contra la violència de gènere. Entrada
soci Centre Moral: 6 € / Entrada no soci Centre Moral: 8 €. Entrada menors de 25 anys i Carnet Jove: 4,50 €.
• De les 8 del matí a 2/4 de 2 del migdia, a l’Eixample, Tria i Remena (fira de segona mà). Organitza: Breda de l’Eixample.
• A les 10 del matí, des de la Central (parc de Can Jalpí), Passejada de tardor de Viu el Parc: “Boscos d’Arenys: què depara el futur?”.
Organitza: Escola de Natura del Corredor.
• A les 11 del matí, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Dia Internacional contra la Violència Masclista: Lliurament de premis de
la 2a edició del Concurs de Relats i Microrelats “Prevenim el tracte violent”, a càrrec de Donaviva. Seguidament, Penjada de la
pancarta en contra de la violència masclista al balcó de l’Ajuntament i lectura del manifest. A continuació, Pica-pica.
• A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Corrioles del Centre Moral, Obra de teatre Qualsevol dia, contra la violència de gènere. Entrada
soci Centre Moral: 6 € / Entrada no soci Centre Moral: 8 €. Entrada menors de 25 anys i Carnet Jove: 4,50 €.
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• De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la Sala Municipal, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, a la Sala Municipal, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.

Activitats de Benestar Social
Taller de balls en línia, els dies 7, 14, 21 i 28 de novembre, a les 6 i a les 7 de la tarda a la Sala Municipal; Taller de gimnàstica suau, els dies 6, 13, 20 i 27 de
novembre, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Taller de gimnàstica de manteniment, els dies 8, 15, 22 i 29 de novembre, de 7 a 8 de la tarda al
gimnàs de l’Escola Sant Martí.

Activitats de Donaviva
Classes de Tai-Txi, els dies 6, 13, 20 i 27 de novembre, a 2/4 de 10 del matí a la Sala Municipal; Curs d’Escriptura Creativa, els dies 7, 14, 21 i 28 de novembre, 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 4, 18 i 25 de novembre, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal; Taula Rodona/Club de Lectura, els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre, a 2/4 de 6 de la
tarda a Can Borrell; Música i Moviment, els dies 6, 13, 20 i 27 de novembre, a 3/4 de 5 de la tarda a la Sala Municipal; Costura, els dies 5, 12, 19 i 26 de novembre,
a les 5 de la tarda a l’Esplai; Patchwork, els dies 8, 15, 22 i 29 de novembre, a les 4 de la tarda a l’Esplai; Labors (Ganxet), els dies 6, 13, 20 i 27 de novembre, a les
5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica familiar, els dies 8, 15, 22 i 29 de novembre, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Anglès inici, els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, a
2/4 de 10 del matí a l’Esplai; Anglès bàsic, els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre, a les 11 del matí a l’Esplai; Taller “Viure com jo vull” (La Caixa), els dies 8, 15, 22
i 29 de novembre a les 10 del matí a l’Esplai.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)
Del 9 al 18 de novembre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició “Els ajuntaments democràtics d’Arenys de Munt durant la Generalitat republicana
(1931-1936)”. Organitzada pel Col·lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys de Munt.

Altres
Fira d’atraccions infantils: del 3 al 18 de novembre, a la zona industrial Torrent d’en Puig.
Taller: la Dansa d’Arenys de Munt (assaig per a adults): el 4 i el 8 de novembre, a les 9 del vespre a la Sala Corrioles del Centre Moral.

