ACTIVITATS

Més informació a
www.arenysdemunt.cat
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• De les 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a l’Escola Sant Martí, Matriculació a l’Aula de Música AdM.
• A les 7 de la tarda, a la Sala Municipal, Presentació de la manifestació de l’11 de Setembre, a càrrec de l’ANC.
• Diada Nacional de Catalunya. A les 10 del matí, al cementiri, Ofrena floral en homenatge als defensors de
Catalunya. A partir de les 11 del matí, a la plaça de l’Església, Hissada de la senyera i interpretació del Cant
de la Senyera; intervenció de l’alcalde, que llegirà el Manifest Institucional; interpretació de l’Himne
Nacional de Catalunya i sardanes amb la Cobla La Flama de Farners. A la Riera, Fira d’artesania, exposició
d’entitats locals i lliurament d’obsequi a la puntaire de més edat.
• A partir de les 6 de la tarda, a la plaça de l’Església, Commemoració del 10è aniversari de la consulta del 13-S.
• De les 9 del matí a les 2 del migdia, a la plaça de l’Església, 23è Campionat de Partides Ràpides d’Escacs.
Organitza: Club d’Escacs del Centre Moral.
• De les 10 del matí a les 2 del migdia, a l’edifici El Mercat, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• De les 5 de la tarda a les 9 del vespre, a l’edifici El Mercat, Banc de Sang i Teixits de Catalunya.
• A les 5 de la tarda, a Can Borrell, Presentació del llibre Caminar quiet: Decàleg per a l’èxit educatiu, d’Àlex
Letosa.
• A les 9 del matí, des de la Central (parc de Can Jalpí), Passejada “Els Tres Turons”. Desplaçament en vehicles
particulars fins a la urbanització Tres Turons. Preu: 3 € majors de 12 anys, 2 € entre 6 i 12 anys, gratuïta
menors de 6 anys. Organitza: Parc del Montnegre i el Corredor.
• De les 11 del matí a les 2 del migdia, al Santuari de Lourdes, Festa dels Malalts i la Gent Gran. Organitzat per
Càritas Arenys de Munt.
• A 2/4 de 12 del migdia, a Can Borrell, Presentació de l’Associació Naps i Cols i tast de cerveses artesanals.
• Setmana de la Gent Gran. A les 2 del migdia, a la Sala Municipal, Dinar de la gent gran i festa d’homenatge
a en Leandre. Entrada lliure a partir de les 3 de la tarda (aforament limitat). Preu: 7 €. Tiquets a l’Esplai i al
Boli Blau.
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• A partir de les 8 del matí, des de la plaça de l’Església, 31a Marxa Popular Termes d’Arenys de Munt.
Organitza: Grup de Muntanya d’Arenys de Munt. Més informació a www.marxadelstermes.com

Activitats de Benestar Social
Gimnàstica suau, els dimarts de 7 a 8 de la tarda al gimnàs de l’Escola Sant Martí; Gimnàstica de manteniment, els dijous de 7 a 8 de la tarda al
gimnàs de l’Escola Sant Martí; Balls en línia, els dimecres a 2/4 de 7 de la tarda i a 2/4 de 8 del vespre a la Sala Municipal.

Activitats de Donaviva
Classes de Tai-Txi, Curs d’Escriptura Creativa, 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; Català els dimarts a les 10 del matí a l’esplai; Ioga, els dimecres a les 10 del matí a l’Esplai; Patchwork, els dijous a les 4
de la tarda a l’Esplai; Informàtica familiar, els dijous a les 5 de la tarda a l’Esplai; Anglès 1, els divendres a 2/4 de 10 del matí a l’Esplai; Anglès 2, 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)
De l’11 al 22 de setembre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició del Grup Fotogràfic Arenys de Munt.
Del 23 de setembre al 13 d’octubre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició fotogràfica del Grup de Muntanya d’Arenys de Munt.
Del 27 de setembre al 4 d’octubre, a la Sala d’Exposicions Mercè Paluzie, Exposició de la Setmana de la Gent Gran.

Activitats esportives
42è Torneig La Puntaire d’hoquei. El 14 i el 15 de setembre, al Pavelló Municipal Torrent d’en Terra. Organitzat pel Centre d’Esports d’Arenys de
Munt, secció Hoquei Patins.
Inscripcions per a la Marxa Popular. Els dies 7, 14, 21 i 28 de setembre, de les 10 del matí a la 1 del migdia a la plaça de l’Església. Organitza: Grup
de Muntanya d’Arenys de Munt.

Altres

Estiu a la fresca: música en viu els diumenges 1 i 8 a les 8 del vespre, a la Riera i la plaça de l’Església. Més informació a cartell a part.

