
CALENDARI D’ACTIVITATS
trimestre octubre - desembre 2015

n Primer diumenge de cada mes
Ballada de sardanes a la plaça de l’Església
La Gralla

n Durant el mes d’octubre
Iniciem les activitats: Petanca, Matí d’esbarjo i Tarda de Gresca.
Dissabte 24: sortida de tot el dia.
Farem

n De l’1 al 19 d’octubre 
Concurs de microrelats solidari. Bases Punt Jove o web municipal 
Punt Jove de la Palma i Servei Local de Català

n De l’1 al 31 d’octubre 
Exposició de fotografia del concurs La foto de l’estiu 2015
Punt Jove de la Palma

n 4 d’octubre a les 11 h
Inauguració Camp de Petanca
Plaça Puigmajor

n 5 d’octubre 
Inici cursos de català. Bàsic 1: dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 h. 
Elemental 3: dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h
Aula Pasqual Ollé

n 8 d’octubre a les 21 h 
Taller: Noves tecnologies: seguretat a Internet (Espai de família)
Aula Pasqual Ollé



n 9 d’octubre a les 17.30 h
Planeta amenaçat, titelles al rescat: taller sobre el medi ambient 
i el canvi climàtic, per a nens i nenes de totes les edats.
Biblioteca Municipal

n 15 d’octubre
Celebració del tercer aniversari de l’entitat. Banc del Temps

n 16 d’octubre a les 10 h
Setmana de la Mobilitat. Caminada de la Gent Gran.

n Del 16 d’octubre al 20 de novembre
L’art està per tot arreu!: Història de l’art per a nens i nenes de 
cicle mitjà i superior de primària. Cal inscripció.
Biblioteca Municipal

n 16 d’octubre a les 22 h
Projecció de la pel·lícula La teranyina. La historiadora palme-
renca Montse Pascual farà una contextualització de l’època en 
què transcorren els fets.
Teatre de l’Aliança Palmerenca.

n 17 d’octubre de 8 a 10 h
Setmana de la Mobilitat. Punt d’informació de les caminades a 
la Font del Marge

n 17 d’octubre a les 18 hores
Homenatge a Ovidi Montllor amb cançons i poemes de l’autor a 
càrrec de la gent de la Palma
Teatre de l’Aliança Palmerenca

n 18 d’octubre a les 9 h
Setmana de la Mobilitat. Pedalada popular.
Sortida: plaça de l’Església

n 22 d’octubre de 10.30 a 13 h
Visita Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor. C/ Pirineu



n 22 d’octubre a les 21 h
Taller per a pares i mares: Reptes i habilitats per negociar en 
família (Espai de família)
Escola El Solell

n 24 i 25 d’octubre
Trobada gegantera del Baix Llobregat al Prat. La Gralla

n 25 d’octubre
Festa per la Solidaritat 2015 (vegeu programa)

n 27 d’octubre a les 18.30 h
Taller per a nens i nenes: Reptes i habilitats per negociar en famí-
lia (Espai de família)
Escola El Solell

n 28 d’octubre a les 21.30 h
Club de lectura: La pell freda, d’Albert Sànchez Piñol
Biblioteca Municipal

n 29 d’octubre a les 18.30 h
Taller per a pares i fills: Reptes i habilitats per negociar en família 
(Espai de família)
Escola El Solell

n 30 d’octubre
Festa de la Castanyada de l’escola El Solell

n 31 d’octubre, 1, 6 i 7 de novembre
Representació de l’obra de teatre El sopar dels idiotes, de Francis Veber
Grup de Teatre la Palma

n 31 d’octubre a les 23 h
Slenderfest al Poliesportiu Municipal
Associació de Joves de la Palma

n 1 de novembre a les 18 h
Festa de la Castanyada de la gent gran al Poliesportiu Municipal



n 5 de novembre de 17.30 a 19 h
Trobades per xerrar. Saleta del Poliesportiu. Banc del Temps

n 6 de novembre a les 17.30 h
Granotes i gripaus i altres trifulgues: contes per als més menuts, 
amb en Cesc. Biblioteca Municipal

n 27 de novembre a les 17.30 h
Contes per la Igualtat, per a nens i nenes de totes les edats.
Biblioteca Municipal

n 29 de novembre durant tot el matí
Celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
Farem

n 30 de novembre a les 21.30 h
Club de lectura: T’imagines la vida sense ell?, d’Isabel-Clara Simó
Biblioteca Municipal

n 3 de desembre de 17.30 a 19 h
Trobades per xerrar. Saleta del Poliesportiu. Banc del Temps

n 11 i 18 de desembre a les 17 h
Taller de postals de Nadal molt originals per a nens i nenes. Cal 
inscripció. Biblioteca Municipal

n 14 de desembre de 17.30 a 19.30 h
Taller teòric de receptes de Nadal a la saleta del Poliesportiu
Banc del Temps

n 21 de desembre de 17.30 a 19 h
Final de trimestre amb berenar. Banc del Temps

n 21 de desembre a les 21.30 h
Club de lectura: El candelabro enterrado, d’Stefan Zweig
Biblioteca Municipal
 
n Festes de Nadal (vegeu programa)


