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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.
• 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.
• 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, 8 € anticipades per als socis del Centre Moral.
• 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 € (12 €
les anticipades per als socis del Centre Moral) i hi haurà servei de bar. (En cas de pluja, l’Aplec tindrà lloc al pavelló del Torrent d’en
Terra.)
• 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 les 8 del vespre, a l’edifici El Mercat, Reunió informativa sobre el viatge a Feytiat (20è aniversari de l’agermanament).
• A les 6 de la tarda, a la Sala Municipal, Ballada de Rams de l’Esbart Dansaire del Centre Moral. Preu: 6 € socis, 8 € no socis.
• Actes de Setmana Santa del Centre Moral. A 2/4 de 9 del vespre, a la Riera, Processó dels dansaires (sortida del Centre fins a la
plaça de l'Església). A 3/4 de 9 del vespre, a la placeta de l'Església, Ballada de la Moixiganga. A 1/4 de 10 de la nit, Pujada en
processó, per la Riera fins a la Sala Municipal. A 2/4 de 10 de la nit, a la Sala Municipal, Lectura dramatitzada Un tal Jesús. Taquilla
inversa. Organitzen: Centre Moral, Veus de Munt i Esbart Dansaire.
• A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església, Ballada de sardanes. Organitza: Agrupació Sardanista del Centre Moral.
• Festes del Remei. A les 8 del vespre, a l’Església Parroquial, Concert Venim del Nord, Venim del Sud..., a càrrec d’Arcattia. A les 11
de la nit, a la plaça de l’Església, Nit de versions amb Parellop i Los Pachucos.
• Festes del Remei. A partir de les 10 del matí, al parc de Can Jalpí, Cursa Ironkids. Informació i inscripcions a www.ironkids.cat. A les
11 del matí, a la plaça de l’Església, Celebració del Dia Internacional de la Dansa. A les 2 del migdia, a la plaça de Catalunya, Que se’t
passa l’arròs! (dinar popular). Preu: 8 €. A partir de les 3 de la tarda, a la plaça de Catalunya, Micro obert: puja a l’escenari i fes la
teva. A les 5 de la tarda, a la plaça de Catalunya, Actuació de Genís Sánchez. A les 2/4 de 7 de la tarda, al pati de l’Escola Sant Martí,
IV Birràrium (concurs d’apilar caixes de cervesa per parelles). A les 9 del vespre, des de la plaça de Catalunya, Cercavila amb la
Dixiemunt. A 2/4 de 10 de la nit, a la plaça de l’Església, Concert d’A Munt Jazz Band i mapping (projecció audiovisual) a la façana
de l’església. A les 11 de la nit, a la plaça de l’Església, Nit Jove amb Mitiquíssims, Seguirem (tribut a Obrint Pas) i Kalabranda.
• Festes del Remei. A les 11 del matí, a l’Església Parroquial, Ofici en honor a la Verge del Remei. A les 12 del migdia, a la plaça de
l’Església i la Riera, Trobada de Gegants amb les colles d’Arenys de Mar, l’Arboç i Arenys de Munt. A 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça
de l’Església, Espectacle infantil Ballant damunt la lluna, amb The Penguins.
• Festes del Remei. A les 8 del vespre, a la Sala Municipal, Sopar de primavera i ball de nit amb Trío Lazena. Preu: 10 €. Venda de
tiquets a l’Esplai Verge del Remei.
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• A les 12 del migdia, a Can Borrell, Lliurament de premis de la XXXI Mostra Literària d’Arenys de Munt. En acabar, actuació musical
de Claríssima.
• A les 7 de la tarda, a la Sala Municipal, XXXI Diada de Cant Coral. Organitzada pel Cor femení Aloc.

Activitats de Benestar Social
Taller de balls en línia, els dies 3, 10, 17 i 24 d’abril, 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’abril, 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’abril, 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 d’abril, a 2/4 de 10 del matí a la Sala Municipal; Curs d’Escriptura Creativa, els dies 6, 13, 20 i 27 d’abril, 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’abril, a les 6 de la tarda a la Sala Municipal; Taula Rodona/Club de Lectura, els dies 1, 8, 15 i 29 d’abril, a 2/4 de 6 de la tarda a Can
Borrell; Música i Moviment, els dies 2, 9, 16, 23 i 30 d’abril, a 3/4 de 5 de la tarda a la Sala Municipal; Costura, els dies 1, 8, 15 i 29 d’abril, a les 5 de la tarda a
l’Esplai; Patchwork, els dies 4, 11, 18 i 25 d’abril, a les 4 de la tarda a l’Esplai; Labors (Ganxet), els dies 2, 9, 16, 23 i 30 d’abril, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Informàtica
familiar, els dies 4, 11, 18 i 25 d’abril, a les 5 de la tarda a l’Esplai; Anglès inici, els dies 5, 12 i 26 d’abril, a 2/4 de 10 del matí a l’Esplai; Anglès bàsic, els dies 5, 12 i 26
d’abril, a les 11 del matí a l’Esplai; Taller “Viure com jo vull” (La Caixa), els dies 4, 11, 18 i 25 d’abril a les 10 del matí a l’Esplai.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)
Del 5 al 14 d’abril, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició “Escoles d’altres mons”, amb fotografies de Kim Manresa. Amb el suport de Diputació de Barcelona.
Del 18 d’abril al 5 de maig, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició col·lectiva de primavera d’Amics per l'Art del Maresme.

Altres
L’11 i el 25 d’abril, de 6 de la tarda a 8 del vespre, 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.

