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• Parc de Nadal “La Neula”. De les 10 del matí a la 1 del migdia, Bola de Nadal per a nens i nenes.
De les 5 de la tarda a les 8 del vespre, Tallers infantils.
• Parc de Nadal “La Neula”. De les 10 del matí a la 1 del migdia, Jocs del món i ludoteca per a
bebès. De les 5 de la tarda a les 8 del vespre, Tallers gastronòmics.
• A les 6 de la tarda, Cavalcada de Reis, des de l’Escola Sobirans fins a la plaça de l’Església. Ses
Majestats els Reis Mags de l’Orient faran un pregó per a tots els nens i nenes a la plaça de
l’Església. Organitza: Centre Moral.
• De 2/4 d’11 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Bústia del consumidor.
• A partir de les 10 del matí, a la plaça de l’Església, Fira de Sant Antoni Abat: venda de productes
artesans, benedicció d’animals i els tradicionals Tres Tombs.
• A les 8 del vespre, a Can Borrell, Ple ordinari.
• A les 7 de la tarda, a Can Borrell, Presentació del llibre ¿Quiénes somos?, de Miquel Casals.
• A les 12 del migdia, a la Biblioteca Antònia Torrent i Martori, Presentació de la campanya
Voluntariat per la Llengua.
• A les 6 de la tarda, al Centre Moral, Projecció del documental 1-O, amb col·loqui amb els
responsables del documental.

Activitats de Benestar Social
Taller de balls en línia, els dies 9, 16, 23 i 30 de gener, 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 gener, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Taller de gimnàstica de manteniment, els
dies 10, 17, 24 i 31 de gener, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí.

Activitats de Donaviva
Classes de Tai-Txi, els dies 8, 15, 22 i 29 de gener, a 2/4 de 10 del matí a la Sala Municipal; Curs d’Escriptura Creativa, els dies
9, 16, 23 i 30 de gener, 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 6, 13, 20 i 27 de gener, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal; Taula Rodona/Club de Lectura, els dies 7, 14, 21 i 28
de gener, a 2/4 de 6 de la tarda a Can Borrell; Música i Moviment, els dies 8, 15, 22 i 29 de gener, a 3/4 de 5 de la tarda a la Sala
Municipal; Costura, els dies 7, 14, 21 i 28 de gener, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Patchwork, els dies 10, 17, 24 i 31 de gener, a
les 4 de la tarda a l’Esplai; Labors (Ganxet), els dies 8, 15, 22 i 29 de gener, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica familiar, els
dies 10, 17, 24 i 31 de gener, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Anglès inici, els dies 11, 18 i 25 de gener, a 2/4 de 10 del matí a l’Esplai;
Anglès bàsic, els dies 11, 18 i 25 de gener, a les 11 del matí a l’Esplai; Taller “Viure com jo vull” (La Caixa), els dies 10, 17, 24 i
31 de gener a les 10 del matí a l’Esplai.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)
Fins al 6 de gener, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de Nadal de l’Associació de Puntaires d’Arenys de Munt.

Altres
Fins al 13 de gener, entre la Rectoria i l'Església, 62è Pessebre Monumental.

