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• 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, espectacle musical d’animació amb Pop per Xics i xocolatada a la plaça.
• De 2/4 d’11 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Bústia del consumidor.
• A 2/4 de 4 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Taller de defensa personal femenina. Classe oberta a càrrec de Jaume Rossell.
Organitza: Donaviva.
• A les 7 de la tarda, a Can Borrell, Consell de Cultura.
• A les 5 de la tarda, a l’Escorxador, Jornades Feministes: creació del Racó Lila, estampació de bosses, memes feministes, pica-pica i teatre
Odio els meus fills, a càrrec del Grup de Joves de Teatre del Centre Moral.
• A les 6 de la tarda, al Restaurant l’Era, Presentació del llibre Un abrazo en sincronía, de Mercè Baño i Jordi Lleonart.
• A les 10 del matí, a la plaça de l’Església, Repartiment de clavells del Dia Internacional de la Dona, a càrrec de Donaviva.
• A les 7 de la tarda, a l’Espai 1 d’Octubre (davant de l’Ajuntament), Lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona.
• A les 8 del vespre, a Can Borrell, Ple ordinari.
• A les 7 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició retrospectiva de la Nit Bruixa. Organitza: Amics per
l’Art del Maresme.
• A les 9 del matí, des de la plaça de l’Església, Passejada “El sòl i la vida als vessants arenyencs”. Organitza: Parc del Montnegre i el Corredor.
• De les 10 del matí a les 2 del migdia, a l’edifici El Mercat, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església, Ballada de sardanes. Organitza: Agrupació Sardanista del Centre Moral.
• De les 9 del matí a les 2 del migdia, a la Sala Municipal, Sessió formativa de la nova Llei de Contractes del Sector Públic per a empreses.
• De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, a l’edifici El Mercat, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• A 2/4 de 10 del vespre, a la Sala Municipal, Teatre de Sant Josep: Ànimes trencades, a càrrec del Grup de Teatre del Centre Moral. Entrada:
8 € general, 6 € socis del Centre Moral i 4,5 € preu jove.
• A les 2 del migdia, a la pista municipal, Calçotada popular de la Penya Barcelonista d’Arenys de Munt. Preu: 10 € socis, 12 € no socis i 5 €
menú infantil (sense calçots). Venda de tiquets a la llibreria Boli Blau fins al divendres 22 de març.
• A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Municipal, Teatre de Sant Josep: Ànimes trencades, a càrrec del Grup de Teatre del Centre Moral. Entrada:
8 € general, 6 € socis del Centre Moral i 4,5 € preu jove.
• A 2/4 de 12 del migdia, a la Biblioteca Antònia Torrent i Martori, Espectacle familiar Gogaritxi i els seus vindicontes, a càrrec de l’Associació
Gogara. Narració de contes no sexistes per reivindicar la vida i relats contra la violència.
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• A les 12 del migdia, a la Sala Municipal, Conferència de Dory Sontheimer, autora del llibre Les set caixes. Organitza: Institut Domènec
Perramon.
• A les 7 de la tarda, al Restaurant l’Era, Presentació del llibre La Medicina del Ser, de M. Carmen Martínez.
• Vigília de l’Aplec Sardanista dels Arenys. A les 6 de la tarda, a la plaça de l’Església, Audició i ballada de sardanes amb la Cobla Principal
del Llobregat. A continuació, a l’edifici El Mercat, Berenar sopar. Preu: 8 €. A les 10 del vespre, a la Sala Municipal, Concert SOM, amb la
Cobla Principal del Llobregat, de commemoració del 90è aniversari de la cobla. Entrades: 10 € anticipades, 12 € el mateix dia.
• 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.
• De les 11 del matí a les 8 del vespre, a l’esplanada del Monument a la Independència (parc de Can Jalpí), VII Aplec Sardanista dels Arenys,
amb les cobles Flama de Farners, Jovenívola de Sabadell i Ciutat de Girona. Es farà un dinar popular al preu de 15 € i hi haurà servei de
bar. (En cas de pluja, l’Aplec tindrà lloc al pavelló del Torrent d’en Terra.)

Activitats de Benestar Social
Taller de balls en línia, els dies 6, 12, 20 i 27 de març, 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 març, 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 març, 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 març, a 2/4 de 10 del matí a la Sala Municipal; Curs d’Escriptura Creativa, els dies 6, 13, 20 i 27 de març, 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, 24 i 31 de març, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal; Taula Rodona/Club de Lectura, els dies 4, 11, 18 i 25 de març, a 2/4 de 6 de la tarda a Can
Borrell; Música i Moviment, els dies 5, 12, 19 i 26 de març, a 3/4 de 5 de la tarda a la Sala Municipal; Costura, els dies 4, 11, 18 i 25 de març, a les 5 de la tarda a
l’Esplai; Patchwork, els dies 7, 14, 21 i 28 de març, a les 4 de la tarda a l’Esplai; Labors (Ganxet), els dies 5, 12, 19 i 26 de març, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica
familiar, els dies 7, 14, 21 i 28 de març, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Anglès inici, els dies 1, 8, 15, 22 i 29 de març, a 2/4 de 10 del matí a l’Esplai; Anglès bàsic, els dies 1, 8,
15, 22 i 29 de març, a les 11 del matí a l’Esplai; Taller “Viure com jo vull” (La Caixa), els dies 7, 14, 21 i 28 de març a les 10 del matí a l’Esplai.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)
Fins 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.
De l’11 al 24 de març, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició retrospectiva de la Nit Bruixa. Organitza: Amics per l’Art del Maresme.
Del 25 al 31 de març, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició sobre Esteve Albert.

Altres
El 6 i el 13 de març, de 5 a 7 de la tarda, al celler de Can Borrell, Taller de sketching, impartit per Joy Batres. Organitza: Amics per l’Art del Maresme. Preu: 10 € socis / 20
€ no socis.

