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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, VI Concurs de Colles Sardanistes 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 6 de la tarda, a la Sala Municipal, Representacions de l’Escola de Teatre del Centre: Una casa de contes i Morir, un instant abans de
morir. Entrada: 8 € general, 5 € socis del Centre Moral, 4 € menors de 30 anys no socis, gratuïta menors de 30 anys socis.
• A 2/4 de 12 del migdia, a la plaça de l’Església, 1a Trobada d’Esbarts Juvenils, amb la participació de l’Esbart Dansaire del Centre Moral,
l’Esbart Manresà, l’Esbart de Mollet i l’Esbart de Tarragona. Organitza: Esbart Dansaire del Centre Moral.
• A 2/4 de 10 del matí, a l’edifici El Mercat, 2n Campionat de Chess Pong. Inscripcions fins al 6 de juny a 10 € a centre@centremoral.cat.
Organitza: Club d’Escacs del Centre Moral.
• A les 10 de la nit, a la Sala Municipal, Espectacle musical Octubre: Cançons per la llibertat, a càrrec d’A Grup Vocal. Organitza: Centre
Moral. Entrada: 10 € general, 6 € socis del Centre Moral, 4,5 € menors de 30 anys no socis, gratuïta menors de 30 anys socis.
• A les 8 del vespre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Inauguració de l’exposició de l’Aula de Pintura.
• A les 9 del vespre, als jardins de Can Borrell, Cicle Essencials: Concert d’XY.
• De les 10 del matí a les 2 del migdia, a l’edifici El Mercat, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• A les 11 del matí, a la Sala Municipal, Concert de final de curs de l’Aula de Música AdM.
• A les 12 del migdia, a la plaça de l’Església, Ballada de sardanes. Organitza: Agrupació Sardanista del Centre Moral.
• De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, a l’edifici El Mercat, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• A partir de les 7 de la tarda, als jardins de Can Borrell, Celebració del Dia Internacional de la Música.
• A les 10 del matí, Obertura de la piscina municipal: entrada lliure.
• A les 10 del matí, a la piscina municipal, Festa aquàtica amb inflables i música.
• A les 7 de la tarda, a la plaça de l’Església, Ballada de sardanes amb la Cobla Premià, baixada de la Flama del Canigó (lectura del pregó i
encesa de la foguera) i ballada de la Dansa d’Arenys de Munt.
• A les 10 del vespre, a l’Eixample, Revetlla de Sant Joan de la Breda de l’Eixample. Preu del menú: 13 €. Venda a Tot Pantalons i al Forn de
Dalt de l’11 al 19 de juny.
• A partir de les 5 de la tarda, a la Riera i a la plaça de l’Església, XX Fira de la Cirera d’en Roca i XXVI Trobada de Puntaires.
• A les 7 de la tarda, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Presentació de l’Arennios 11 i conferència “La casa de cós al Maresme”, a càrrec
d’Antoni Parício. Organitza: Col·lectiu pel Museu Arxiu d’Arenys de Munt.
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• A partir de les 6 de la tarda, a la plaça de l’Església, Passejada “Nit de rates pinyades”. A les 6 de la tarda, Tallers i contes per a tota la
família. A les 8 del vespre, Xerrada. A 3/4 de 9 del vespre, Passejada nocturna. Organitza: Parc del Montnegre i el Corredor.

Bredes (vegeu-ne detalls a programes individuals)
El 15 i el 16 de juny, Breda de Torrentbò.

Del 28 al 30 de juny, Breda de la Plaça.

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-ne horaris a cartelleria individual)
Del 10 al 30 de juny, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de l’Aula de Pintura.
De l’1 al 14 de juliol, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de quadres del Centre Moral i Amics per l’Art (subhasta).

Altres

El 4 i el 5 de juny, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre a l’Escola Sant Martí, Matriculacions a l'Aula de Música.
El 13 i el 27 de juny, de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 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.
Del 17 al 21 de juny, de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 3 a les 5 de la tarda a la plaça de l’Església, Campanya gratuïta de prevenció del glaucoma, a càrrec de
l’Institut Oftalmològic Tres Torres.

