
CALENDARI D’ACTIVITATS
trimestre abril - juny 2017

LA PALMA

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
4 de juny, últim dia. Activitats gratuïtes

n 13 d’abril de 10.30 a 13 h
Visita de la Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor
Carrer Pirineu

n 16 d’abril
Cantada de Caramelles per tot el poble. 
Inici a la plaça de l’Església

n 17 d’abril a les 18.30 h
Ballada de sardanes i cantada final de les Caramelles
Plaça Cervantes

n 19 d’abril a les 21.30 h
Club de lectura sobre l’obra d’Ernest Hemingway
Biblioteca Municipal



n 21 d’abril al matí
Fem punts de llibre molt originals
Escola El Solell

n 21 d’abril
Diada de Sant Jordi. Tallers participatius i de venda i entrega de 
premis jocs florals. Escola El Solell

n 21 d’abril a les 18 h
Diada de Sant Jordi del Casal de la Gent Gran
Poliesportiu Municipal

n 23 d’abril
Mostra d’entitats i comerços de la Palma (vegeu programa)

n Del 27 d’abril al 30 de maig (dimarts i dijous de 10 a 11.30 h)
Curs d’alfabetització mediàtica
Punt TIC – Aula Pasqual Ollé

n 28 d’abril a les 17 h
Xerrada: Seguretat a la llar a càrrec de Mossos i Policia local
Casal de la Gent Gran

n 30 d’abril
Festa d’homenatge a la vellesa (vegeu programa)

n 5 de maig a les 19 h
Presentació del llibre La veritable història de Josep Sàbat, el ban-
doler Capa Negra, de Carme J. Huertas
Biblioteca Municipal

n 8 i 12 de maig de 10 a 14 h
Taller de recerca de feina: Com generar i mantenir una xarxa de 
contactes efectiva.
Servei Local d’Ocupació

n 9 de maig
Visita al Born de Barcelona del Casal de la Gent Gran



n 12 de maig a les 19 h
Presentació d’Arts LP 2017: Arts visuals a la Palma
Biblioteca Municipal

n 14 de maig
Festa Major de Sant Isidre (vegeu programa)

n 15 de maig
Penjada de cartells “Per una Palma més neta”
Consell d’Infants

n 21 de maig
Sortida dels Geganters a Port de la Selva. La Gralla
La Gralla

n 26 de maig a les 17 h
Xerrada: Els subministraments bàsics (aigua, llum i telèfon) a 
càrrec de la Diputació de Barcelona
Casal de la Gent Gran

n 26 de maig a les 17 h
Taller Kamishibai per a cicle mitjà de primària. Cal inscripció
Biblioteca Municipal

n 26 de maig a les 20 h
Presentació del llibre de poesia A punt, de Núria Pujolàs, Lali 
Ribera i Jordi Roig. A l’Aliança Palmarenca

n 31 de maig a les 21.30 h
Club de lectura sobre l’obra de Virginia Woolf
Biblioteca Municipal

n 1 de juny a la tarda
Campanya del Banc de sang – Unitat mòbil
CAP la Palma

n 3, 4, 10, 11 i 17 de juny
Torneig de futbol Andrés Fernández. Camp de futbol



n 10 de juny
Trobada nacional bastonera a Sant Cugat. La Gralla

n 11 de juny
Sortida gegantera a Corbera. La Gralla

n 12 de juny
Acte de cloenda del Consell d’Infants
Sala de Plens

n 14 i 16 de juny de 10 a 14 h
Taller de recerca de feina: una imatge val més que mil paraules
Servei Local d’Ocupació

n 16 de juny
Sopar de l’AMPA
Pati de l’escola El Solell

n 17 i 18 de juny
Excursió a la Vall de Boí
Casal de la Gent Gran

n 21 de juny
Festa final de curs. Actuació visual i plàstica de tots els grups.
Escola El Solell

n 22 de juny a les 18 h
Acte de cloenda dels cursos de català per a adults
Sala de Plens

n 28 de juny a les 21.30 h
Club de lectura sobre l’obra de Manuel Rivas
Biblioteca Municipal

n 30 de juny a les 17 h
Xerrada cultural sobre temes d’interès general
Casal de la Gent Gran


