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CALENDARI D’ACTIVITATS
juliol - setembre 2016

n Del 27 de juny al 29 de juliol
Casal d’estiu municipal 
Escola El Solell

n A partir de l’1 de juliol al Local parroquial
Càritas - Obert per a col·laboracions els dies 6 i 20 de juliol. A par-
tir del 7 de setembre els dimecres cada 15 dies, de 18 a 20 h. 

n Del 4 al 29 de juliol
Cursets de natació a la Piscina Municipal

n Del 4 al 15 de juliol
Tallers Arts LP: arts visuals i plàstiques a la Palma
Biblioteca Municipal - Punt Jove - Teatre de l’Aliança

n Del 4 al 28 de juliol (de dl. a dv., de 17.00 a 20.00 h)
Bibliopiscina amb llibres, revistes i tallers per a nens i nenes
Terrassa de la Piscina Municipal

n 15, 16 i 17 de juliol
FAREM serà a la Fira de Barraques d’entitats a Corbera Llob.

n 16 de juliol
Sortida dels Bastoners a Corbera de Llobregat

n 28 de juliol
Festa de final de curs de la llar infantil El Patufet 
Teatre de l’Aliança

n 29 de juliol
Cloenda dels cursos de natació amb inflables 
i entrega de medalles. Piscina Municipal



n Del 12 al 16 d’agost
Festa Major 
(vegeu programa)

n A partir del 30 d’agost 
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h 
Inscripcions obertes futbol, nens i nenes de 5 a 19 anys 
Camp d’Esports Municipal.

n Cada diumenge de setembre d’11 a 13 h 
Jugatecambiental al parc de l’Emita del Pla de Sant Joan
Activitats gratuïtes

n De l’1 al 9 de setembre
Casal de l’AMPA de l’escola El Solell

n Dia 3 de setembre
Sortida dels Geganters a Sant Quirze

n A partir del 3 de setembre, cada dissabte
Curs de sardanes d’11 a 12 h
Al local de sota l'església

n 5 de setembre
Inici del curs escolar a la llar d’infants El Patufet

n 11 de setembre 
Diada Nacional de Catalunya (vegeu programa)

n A partir del 12 de setembre
Inscripció oberta al Club de lectura
Biblioteca Municipal

n A partir del 12 de setembre
Inscripció oberta al cicle de tallers Enjoy the music: aprendre 
anglès a través de les cançons. A partir del cicle superior de 
primària i fins a 2n d’ESO. Biblioteca Municipal



n 12 de setembre
Inici del curs escolar a l’escola El Solell

n Del 12 al 19 de setembre 
Viatge a Portugal
Casal de la Gent Gran

n Del 12 al 23 de setembre 
Inscripcions als cursos de català del CPNL per a adults
Matins: dimarts, dijous i divendres, de 10 a 13 hores
Tarda: dijous, de 18 a 20 hores. Oficines municipals

n 14 i 19 de setembre de 10 a 14 h
Tallers de recerca de feina - La feina de cercar feina: 
El procés de selecció
Servei d’Ocupació, C/ Sant Jordi, 1. Inscripcions tel. 93 672 20 64

n Dia 17 de setembre
Sortida dels Bastoners a Esplugues de Llobregat

n Fins al 23 de setembre
Concurs “La foto de l’estiu 2016”. Vegeu les bases al web 
de l’Ajuntament. 
Punt Jove la Palma

n 23 de setembre a les 19 h
Presentació de la novel·la Contigo me encontré, de l’escriptora corbe-
renca Luz Guillén
Biblioteca Municipal

n Del 26 de setembre al 22 de desembre
Homenatge a Katsumi Komagata. Descobriu l’il·lustrador de llibres per 
a infants, amb una mostra dels seus llibres d’artista.
Biblioteca Municipal

n 27 de setembre
Campanya Banc de Sang 
Unitat mòbil al C/ Pirineu


