CALENDARI
D’ACTIVITATS
trimestre gener - març 2017

LA PALMA

CALENDARI D’ACTIVITATS
gener - març 2017

n 13 de gener, a les 17.30 h
Joguines especials, amb l’Anna dels contes.
Sessió per a infants de totes les edats.
Biblioteca Municipal
n 15 de gener, a les 12.45 h
Benedicció d’animals
Plaça de l’Església
n 19 de gener, de 10.30 a 13 h
Visita de la Unitat mòbil d’informació al consumidor
Carrer Pirineu
n 28 de gener, a les 18 h
Concurs: Coneixes la Palma?
Societat Aliança palmarenca
n 29 de gener, a les 19 h
Concert a càrrec del Grup de Cantaires de la Palma
i de la Societat Coral Diadema Corberenca
Teatre de l’Aliança palmarenca
n 8 de febrer
Campanya del Banc de Sang – Unitat mòbil
CAP la Palma
n 10 de febrer, a les 17.30 h
Contes de la lluna sota les estrelles,
amb la companyia Jomeloguisjomelo.com,
per a públic familiar.
Biblioteca Municipal

n 14 de febrer
Sortida pendent de destinació amb una calçotada
Casal de la Gent Gran
n 22 de febrer, a les 21.30 h
Tertúlia del Club de lectura amb l’escriptor Jordi Pijoan-López
per comentar la seva novel·la Els àngels de Sóar.
Biblioteca Municipal
n 24 de febrer
Carnestoltes a l’escola
Escola El Solell
n 4 de març
Festa de Carnestoltes a la Palma
Rua, animació infantil i ball de disfresses
n 8 de març
Setmana per la Igualtat
(vegeu programa)
n 10 de març, a les 17.30 h
Contes per la Igualtat. Activitat per a públic familiar.
Biblioteca Municipal
n 13 de març, a les 21 h
Taller: «Preparar, amb els nostres fills i filles, el dia de demà.»
Espai de família.
Escola El Solell
n 20 de març, a les 21 h
Taller: «Preparar, amb els nostres fills i filles, el dia de demà.»
Espai de família.
Escola El Solell

n 24 de març, a les 20 h
Dia mundial de la Poesia
Biblioteca Municipal
n 23 de març
Visita a la Depuradora de Sant Feliu (Matinal)
Casal de la Gent Gran
n 29 de març, a les 21.30 h
Tertúlia del Club de lectura sobre la novel·la Les dones de la
Principal, de Lluís Llach.
Biblioteca Municipal

Trobaràs més informació d’activitats, agenda,
actualitat, etc. a la pàgina web de l’Ajuntament:
http://www.lapalmadecervelló.cat
Per rebre aquestes informacions al teu correu
electrònic, subscriu-te a la web.
...
També podràs veure tots els reportatges de
La Palma TV al canal de youtube:
https://www.youtube.com/user/ajlapalma

...

