CALENDARI D’ACTIVITATS
trimestre octubre - desembre 2016

n A partir del 2 d’octubre
Curs de sardanes i cada primer diumenge de mes, ball de sardanes
Plaça de l’Església
n A partir del 3 d’octubre
Inscripcions al concurs El lector de l’any per a infants de primària
Biblioteca Municipal
n Curs d’alfabetització mediàtica
Informació, horaris i inscripcions:
Aula Pasqual Ollé
n A partir de dimarts 4 d’octubre (cada dimarts)
Punt d’Informació Jove del Punt Jove la Palma al IES Can Margarit
n 4 d’octubre
Inici cursos de català: Intermedi 1: dimarts i dijous de 17 a 19 h
Aula Pasqual Ollé
n 4 d’octubre a les 19 h
Llirament de premis del concurs “la Foto de l’estiu 2016”
Punt Jove la Palma
n 7 d’octubre a les 17.30 h
Contes per a infants. Sopa de pedres, Cia. Jomeloguisojomelo.com
Biblioteca Municipal
n 8 d’octubre
Inici de les activitats de l’esplai PetiKiPeti
n 8 d’octubre
Sortida a Sant Feliu amb motiu dels seus 20 anys. Bastoners

n Fins al 23 de desembre
Homenatge a Katsumi Komagata. Il·lustrador de llibres per a infants.
Biblioteca Municipal
n Del 14 d’octubre al 18 de novembre, divendres a les 17 h
Taller de música i anglès. Enjoy the music. Cal inscripció.
Biblioteca Municipal
n 16 d’octubre a les 10.30 h
Presentació dels equips de la UE la Palma
Camp Municipal d’Esports
n 17 d’octubre a les 17.30 h
Celebració del 4t aniversari del Banc del Temps de la Palma.
Sala del Poliesportiu Municipal
n 20 d’octubre de 10.30 a 13 h
Visita Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor. C/ Pirineu
n 21 d’octubre a les 10 h
Setmana de la Mobilitat. Caminada de la Gent Gran
n 22 d’octubre de 8 a 10 h
Setmana de la Mobilitat. Punt d’informació de les caminades a la
font del Marge
n 22 d’octubre de 12 a 24 h
1a Fira de la cervesa artesana i gastronomia local
Plaça de Cervantes
n 23 d’octubre a les 9 h
Setmana de la Mobilitat. Pedalada popular.
Sortida: plaça de l’Església
n 23 d’octubre
Sortida a Barcelona amb motiu dels 20 anys de les botigues ADIF
Bastoners de la Palma
n 26 d’octubre a les 21 h
Club de lectura: La ignorància, de Milan Kundera.
Biblioteca Municipal

n 26, 27 i 28 d’octubre de 9.30 a 14.30 h
Taller de cerca de feina: tinc més de 45 anys i no tinc feina. Què faig?
Servei Local d’Ocupació
n 27 d’octubre a les 16.30
Espai de família. Tallers: experimentem en família
Escola El Solell
n 28 d’octubre
Festa de la Castanyada de l’escola El Solell
n 28 d’octubre
Festa de la castanyada. Cal apuntar-se al Casal de la Gent Gran
Poliesportiu Municipal
n 31 d’octubre a les 23.30 h
Slanderfest amb jocs i Dj tota la nit
Poliesportiu Municipal
n 3 de novembre a les 16.30
Espai de família. Tallers: experimentem en família
Escola El Solell
n 4 de novembre a les 17.30 h
Hora del conte per a nens i nenes de totes les edats
Biblioteca Municipal
n 5 de novembre
Festa per la Solidaritat 2016 (vegeu programa)
n 5, 12 i 13 de novembre (dissabtes a les 21 h i diumenge a
les 18 h)
Representació de l’obra de teatre Lluny de Nuuk, de Pere Riera
Teatre de l’Aliança Palmarenca
n 10 de novembre a les 16.30
Espai de família. Tallers: experimentem en família
Escola El Solell
n 13 de novembre a les 18.30 h
Festa del soci de l’Aliança. Palmarenca Berenar
Societat Aliança Palmarenca

n 15 de novembre
Excursió a Banyoles. Casal de la Gent Gran
n 19 i 20 de novembre
Celebració del dia universal dels drets dels infants
Esplai PetiKiPeti
n 25 de novembre
Dia contra la violència vers les dones (vegeu programa)
n 25 de novembre a les 17.30 h
Hora del conte per a nens i nenes de totes les edats
Biblioteca Municipal
n 28 de novembre de 10 a 14 h
Taller de cerca de feina: com superar una dinàmica de grup amb èxit?
Servei Local d’Ocupació
n 30 de novembre a les 21 h
Club de lectura: Aloma, de Mercè Rodoreda
Biblioteca Municipal
n 1 de desembre
Dia Internacional de la Lluita contra la Sida
n 2 i 16 de desembre a les 17 h
Taller artístic de postals de Nadal per a infants. Cal inscripció.
Biblioteca Municipal
n 17 i 18 de desembre
Colònies d’hivern. (Obertes a tot el poble)
Esplai PetiKiPeti
n 18 de desembre
Sortida a Cervelló amb motiu dels seus 10 anys
Gegants de la Palma
n 21 de desembre a les 21 h
Club lectura: La petita ciutat on es va aturar el temps, de Bohumil Hrabal
Biblioteca Municipal
n Festes de Nadal. (Vegeu programa)

