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• A les 6 de la tarda, al Centre Moral, Rau Rau: Rita, la Rínxols i els tres ossos, a càrrec de la
companyia de titelles Binixiflat. Entrades: general 6 €, socis 4,5 €, <25 anys i Carnet Jove 3,5 €.
• 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 Can Borrell, Ple ordinari.
• A partir de les 9 del matí, a la carretera de Torrentbò, V Pujada Coll del Pollastre. Organitzen:
A Fondu Competició i ADM Racing Division.
• A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església, Ballada de sardanes. Organitza: Agrupació Sardanista
del Centre Moral.
• A les 7 de la tarda, a la Sala Municipal, Consell del Poble.
• A les 6 de la tarda, a la Sala Municipal, Xerrades: “Plantes medicinals i teràpies de baix cost”,
amb Josep Pàmies, i “Catalunya i la llibertat d’expressió”, amb Pep Riera. Organitza: Donaviva.
• A les 7 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició fotogràfica
“Escolta el llop”, de Lluís Morera “Avi Llop”. Organitza: Grup Fotogràfic Arenys de Munt.

Març 2019
Divendres

1

Dissabte

2

Diumenge

3

• A les 10 del matí, a la Riera, el carrer de les Flors i la plaça de l’Església, Cercavila infantil de
Carnaval de les escoles.
• Durant tot el dia, a l’edifici El Mercat, Escudella de recapte pro investigació del pian. A partir
de les 10 del matí, Oferiment d’aliments per part de tothom qui vulgui (verdura, carn, etc.). A
partir de les 7 de la tarda, Escudella o carn d’olla a 3 € el plat. Organitza: APAAM.
• A 3/4 de 5 de la tarda, des de la plaça de l’Església, Festa de Carnaval infantil. Rua amb el grup
Bufant Fort Street Band. Fi de festa amb confeti i xocolatada a la plaça.

Activitats de Benestar Social
Taller de balls en línia, els dies 6, 12, 20 i 27 de febrer, 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 febrer, 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 febrer, de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí.

Activitats de Donaviva
Classes de Tai-Txi, els dies 5, 12, 19 i 26 de febrer, a 2/4 de 10 del matí a la Sala Municipal; Curs d’Escriptura Creativa, els dies
6, 13, 20 i 27 de febrer, 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 3, 10, 17 i 24 de febrer, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal; Taula Rodona/Club de Lectura, els dies 4, 11, 18 i 25
de febrer, a 2/4 de 6 de la tarda a Can Borrell; Música i Moviment, els dies 5, 12, 19 i 26 de febrer, a 3/4 de 5 de la tarda a la
Sala Municipal; Costura, els dies 4, 11, 18 i 25 de febrer, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Patchwork, els dies 7, 14, 21 i 28 de febrer,
a les 4 de la tarda a l’Esplai; Labors (Ganxet), els dies 5, 12, 19 i 26 de febrer, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica familiar,
els dies 7, 14, 21 i 28 de febrer, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Anglès inici, els dies 1, 8, 15 i 22 de febrer, a 2/4 de 10 del matí a
l’Esplai; Anglès bàsic, els dies 1, 8, 15 i 22 de febrer, a les 11 del matí a l’Esplai; Taller “Viure com jo vull” (La Caixa), els dies 7,
14, 21 i 28 de febrer a les 10 del matí a l’Esplai.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)
Del 23 de febrer al 10 de març, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició fotogràfica “Escolta el llop”, de Lluís Morera
“Avi Llop”. Organitza: Grup Fotogràfic Arenys de Munt.

