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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.
• De 2/4 d’11 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Bústia del consumidor.
• A les 5 de la tarda, a l’Escorxador, Taller “Noies i espai públic: una preocupació cinematogràfica”, a càrrec de Drac Màgic.
• A les 11 del matí, a la Biblioteca Antònia Torrent i Martori, Cloenda de les parelles lingüístiques de la campanya Voluntariat
per la Llengua.
• A les 12 del migdia, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició de pintura “Terra i mar, un passeig per la
natura”, de Gemma S.
• A 2/4 de 10 de la nit, a la Sala Municipal, Representació teatral El Tartuf, a càrrec del Grup de Teatre de Centre Moral. Entrada:
8 € general, 6 € socis del Centre Moral i 4,5 € preu jove.
• De les 10 del matí a les 2 del migdia, a la Riera i la plaça de l’Església, Fira de la Maduixa.
• A les 12 del migdia, a l’edifici El Mercat, Enotast: tasta el territori DO Alella. Organitza: Consorci de Promoció Enoturística de
la DO Alella.
• A 2/4 de 7 de la tarda, a la Sala Municipal, Representació teatral El Tartuf, a càrrec del Grup de Teatre de Centre Moral.
Entrada: 8 € general, 6 € socis del Centre Moral i 4,5 € preu jove.
• A les 5 de la tarda, a l’Escorxador, Cinefòrum amb la pel·lícula Alex Strangelove, sobre la LGTBIfòbia.
• A les 9 del vespre, a l’Escorxador, Cicle Essencials: Concert de Cesk Freixas.
• Durant tot el dia, al parc de Can Jalpí, Fira de l’artesania. A les 6 de la tarda, Actuació de Los mil hombres. Organitza: Quina
Kanya!!
• A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició de l’Escola d’Art Pigment.
• A les 8 del vespre, a la pista annexa del pavelló del Torrent d’en Terra, Botifarrada i final de copa Barça-València. Organitza:
CEADM. Preu: 5 € (3 € per als socis de l’Esplai). Venda de tiquets a l’oficina del CEADM fins al 17 de maig.
• De les 9 del matí a les 2 del migdia, a Can Borrell, Visita de l'oficina del Síndic de Greuges.
• A les 8 del vespre, a Can Borrell, Ple de tancament de la legislatura.
• A les 7 de la tarda, a Can Borrell, Presentació del llibre Els poetes del Maresme.
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• A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició de l’Escola d’Art Pigment.
• A les 10 del vespre, a la plaça de l’Església, Concurs de sardanes nocturn amb la Cobla Vila d’Olesa.
• De 2/4 d’11 del matí a la 1 del migdia, a la plaça de l’Església, Bústia del consumidor.
• A les 6 de la tarda, a Can Borrell, Conferència “Trastorn de l’espectre de l’autisme: parlem-ne”, a càrrec de l’Associació TEA
Asperger Maresme.
• A les 7 de la tarda, a Can Borrell, Presentació del llibre de 40 anys d’ajuntaments democràtics.

Activitats de Benestar Social
Taller de gimnàstica suau, els dimarts de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Taller de balls en línia, els dimecres a les 6 i a les 7 de la tarda a la Sala Municipal; Taller
de gimnàstica de manteniment, els dijous de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí.

Activitats de Donaviva
Classes de Tai-Txi, els divendres a 2/4 de 10 del matí a la Sala Municipal; Curs d’Escriptura Creativa, els dissabtes 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
Costura, els dilluns a les 5 de la tarda a l’Esplai; Música i Moviment, els dimarts a 3/4 de 5 de la tarda a la Sala Municipal; Labors (Ganxet), els dimarts a les 5 de la tarda a
l’Esplai; Informàtica (La Caixa), els dimarts i divendres a les 5 de la tarda a l’Esplai; Gimnàstica “En forma”, els dimecres i divendres a 2/4 de 10 del matí a l’Esplai; Ioga, els dimecres
a les 10 del matí a l’Esplai; Manualitats, els dimecres a les 5 de la tarda a l’Esplai; Català, els dimecres a les 7 de la tarda a l’Esplai; Patchwork, els dijous a les 4 de la tarda a
l’Esplai; Anglès inici, els divendres a 2/4 de 10 del matí a l’Esplai; Anglès bàsic, els divendres a les 11 del matí a l’Esplai; Taller de Lectura, els divendres a 2/4 de 6 de la tarda a Can
Borrell; Ball, els diumenges a les 6 de la tarda a la Sala Municipal.

Exposicions (vegeu horaris a cartelleria individual)
Fins al 5 de maig, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició col·lectiva de primavera d’Amics per l'Art del Maresme.
Del 6 al 19 de maig, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de pintura “Terra i mar, un passeig per la natura”, de Gemma S.
Del 25 de maig a l’1 de juny, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de l’Escola d’Art Pigment.

Altres
El 9 i el 23 de maig, 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.
El 14, 21 i 28 de maig, de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a l’Arenys de Munt Pàdel Club, Tallers gratuïts sobre alimentació saludable, a càrrec de Gemma Miñarro.

