CALENDARI
D’ACTIVITATS
trimestre abril - juny 2016

LA PALMA

CALENDARI D’ACTIVITATS
abril - juny 2016
n Tots els diumenges d’abril i maig d’11 a 13.30 h
Jugatecambiental al parc de l’Ermita del pla de Sant Joan
Activitats gratuïtes
n Del 5 al 28 d’abril
Curs d’alfabetització mediàtica
Aula Pasqual Ollé – Punt TIC
n 7 d’abril
Xerrada col·loqui amb Jordi Sánchez: 18 mesos clau, la visió de
l’ANC. Territorial de la Palma de l’ANC
Al teatre de l’Aliança Palmarenca
n 9 d’abril a les 21 h
Concert i cantada de Caramelles
Al teatre de l’Aliança Palmarenca
n 13 d’abril a les 8 h
Excursió al Mercat de les Flors de Vilassar de Mar
Casal de la Gent Gran
n 20 d’abril a les 21.30 h
Tertúlia especial del Club de lectura amb l’autor Joan Boher,
Obre’m la nevera i et diré qui ets.
Biblioteca Municipal
n 21 d’abril a les 21 h
Espai de família. “Conflictes entre germans”
Escola El Solell
n 22 d’abril al matí
Taller de Punts de llibre originals de la Biblioteca
Escola El Solell

n 22 d’abril
Festa de Sant Jordi
Escola El Solell
n 22 d’abril a les 18 h
Diada de Sant Jordi del Casal de la Gent Gran
Poliesportiu Municipal
n 23 d’abril
Viu el Sant Jordi a la Palma (Vegeu programa)
n Del 30 d’abril al 7 de maig
Setmana Jove 2016 (Vegeu programa)
n 5 i 26 de maig de 18 a 20 h
Taller d’eficiència energètica en l’àmbit domèstic
Sala de plens de l’Ajuntament
n 6 de maig a les 17.30 h
Sessió de contes amb la Cia. Jomeloguisjomelo.com.
Explica’m una selva. Biblioteca Municipal
n 6 de maig a les 19 h
Presentació d’Arts LP 2016
Biblioteca Municipal
n 7 de maig a les 9 h
El secret del canvi climàtic al parc de Can Rigal
Casal de la Gent Gran
n Del 2 al 31 de maig (Inauguració el 7 de maig a les 12 h)
Exposició “Escoles d’altres móns”
Escola El Solell
n 13 de maig a les 20 h
Presentació del Procés Constituent a càrrec de Jaume Marfany
Territorial de la Palma de l’ANC. A l’Aliança Palmarenca

n 15 de maig
Festa Major de Sant Isidre (Vegeu programa)
n 26 de maig a les 21 h
Espai de família. “Canvis a l’adolescència”. Escola El Solell
n 27 de maig a les 17 h
Taller de contes Kamishibai per a infants de 3r i 4t de primària, a
càrrec de la Marta i l’Esther. Inscripcions a partir del 9 de maig.
Biblioteca Municipal
n 28 de maig
Dia Internacional d’Acció per a la Salut de les Dones
n 30 de maig a les 21.30 h
Tertúlia del Club de lectura sobre l’obra teatral de Harold Pinter
Biblioteca Municipal
n 5 de juny
Tancarem la jugatecambiental celebrant el Dia Mundial del Medi
Ambient cuinant amb cuina solar. Activitat gratuïta.
Parc de l’Ermita del pla de Sant Joan
n 11 de juny
Excursió de 2 dies a la Maternitat d’Elda (França)
Casal de la Gent Gran
n 15 de juny a les 21.30 h
Sopar celebració dels 10 anys del Club de lectura,
obert a tothom que n’hagi format part.
Cal inscripció a la Biblioteca Municipal
n 17 de juny
Sopar de fi de curs de l’AMPA. Escola El Solell
n 30 de juny a les 18 h
Cloenda del Voluntariat per la llengua
Sala de plens de l’Ajuntament

