CALENDARI D’ACTIVITATS
trimestre octubre - desembre 2017

n Des de l’1 d’octubre i fins novembre (tots els diumenges)
Jugatecambiental al parc de l’Ermita
n 2 d’octubre
Obertes les inscripcions al concurs El lector de l’any, per a nens i
nenes de primària.
Obertes les inscripcions al Club de lectura per a majors de 16 anys.
Biblioteca Municipal
n 2 d’octubre a les 10 h Caminada popular de la Gent Gran
n 3 d’octubre
Inici cursos català: Intermedi 1: dimarts i dijous de 17 a 19 h
Aula Pasqual Ollé
n 6 d’octubre a les 17 h
Taller experimental de joguines òptiques, per a infants de 5è i 6è,
amb la Federació Catalana de Cineclubs. Cal inscripció.
Biblioteca Municipal
n 7 d’octubre de 12 a 24 h
2a Fira de la cervesa artesana i gastronomia local
Plaça Cervantes
n 8 d’octubre a les 12.45 h
Ballada de sardanes
Plaça de l’Església
n A partir del 8 d’octubre a les 18 h
Tots els diumenges curs de sardanes
Local parroquial
n 9 d’octubre (tardes) 13 d’octubre (matins)
Inici del taller de la memòria
Casal de la Gent Gran

n 10 d’octubre a les 19.30 h
Reunió amb familiars per introduir el nou curs
Esplai PetiKiPeti
n 14 d’octubre
Primer dia del curs de l’esplai PetiKiPeti
n 16, 18 i 20 d’octubre de 10 a 15 h
Taller: creació d’un vídeo currículum
Aula Pasqual Ollé – Servei local d’ocupació
n 19 d’octubre a les 16.45 h
Espai de família. Tallers: hi ha pares perfectes?
Escola El Solell
n 19 d’octubre de 17 a 19 h
Xerrada: prevenció d’accidents domèstics a la llar
Casal de la Gent Gran
n 20 d’octubre a les 17 h
Taller creatiu de joguines òptiques, per a infants de 3r i 4t de primària: Fem un taumatrop? Un zoòtrop? Cal inscripció.
Biblioteca Municipal
n 20 d’octubre
Termini entrega d’obres del concurs de microrelats Stop Bullying.
Aula Pasqual Ollé - Punt Jove
n 22 d’octubre
Festa dels 15 anys dels Bastoners
n 26 d’octubre a les 16.45 h
Espai de família. Tallers: hi ha pares i mares perfectes?
Escola El Solell
n 26 d’octubre a les 19 h
Entrega de premis del concurs “La foto de l’estiu”
Aula Pasqual Ollé - Punt Jove
n 27 d’octubre a les 17 h
Taller experimental per a infants de 1r i 2n de primària. Vols construir una joguina òptica? Cal inscripció.
Biblioteca Municipal
n 27 d’octubre a les 18 h
Castanyada de la Gent Gran al Poliesportiu municipal

n 28 d’octubre a partir de les 11 h
Festa X la Solidaritat (vegeu programa)
n 28 i 29 d’octubre
Trobada gegantera del Baix a Castelldefels
n 29 d’octubre a les 19 h
Concert de blues Andhrea and The Black Cats
Teatre de l’Aliança Palmarenca
n 30 d’octubre a les 21.30 h
Tertúlia del Club de lectura sobre l’obra de Michel Houellebecq,
Submissió.
Biblioteca Municipal
n 31 d’octubre
Festa de la castanyada de l’escola El Solell
n 31 d’octubre a les 23.30 h
Slanderfest
Poliesportiu Municipal
n Novembre (data a confirmar)
Acte de constitució del Consell d’infants
Sala de Plens de l’Ajuntament
n 1, 4 i 5 de novembre (18, 21 i 18 h)
Representació de l’obra de teatre Buit’s, de Jordi Roig
Teatre de l’Aliança Palmarenca
n 5 de novembre a les 12.45 h
Ballada de sardanes
Plaça de l’Església
n 5 de novembre a les 19.30 h (després de l’obra)
Festa del soci de l’Aliança Palmarenca. Berenar
Societat Aliança Palmarenca
n 7 de novembre de 17 a 19 h
Taller: cuina sense pares (a partir de 1r ESO)
Aula Pasqual Ollé - Punt Jove
n 10 de novembre a les 17.30 h
Hora del conte: En Bum i el llibre màgic de les fades. Amb la cia.
Homenots. Per a infants de totes les edats. Entrada lliure.
Biblioteca Municipal

n 13, 15 i 17 de novembre de 10 a 15 h
Taller: millorar la comunicació mitjançant tècniques teatrals
Aula Pasqual Ollé - Servei local d’ocupació
n 15 de novembre (matí)
Tallers d’emancipació
IES Can Margarit
n 25 de novembre
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones
(vegeu programa)
n 27, 28, 29 i 30 de novembre de 10 a 13 h
Taller: les pors que ens bloquegen
Aula Pasqual Ollé – Servei local d’ocupació
n 27 de novembre a les 21.30 h
Any Bertrana: Club de lectura sobre l’obra d’Aurora Bertrana
Biblioteca Municipal
n 1 i 15 de desembre a les 17 h
Tallers de Postals de Nadal. Cal inscripció
Biblioteca Municipal
n 1 de desembre a les 17 h
Dia internacional de la lluita contra la SIDA
Aula Pasqual Ollé – Punt jove
n 3 de desembre a les 12.45 h
Ballada de sardanes
Plaça de l’Església
n 20 de desembre a les 21.30 h
Club de lectura amb torrons, sobre l’obra teatral Mots de ritual per a
Electra, dins l’any commemoratiu Palau i Fabre.
Biblioteca Municipal
n 21 de desembre a les 10 h
Espectacle per a infants de 0 a 3 anys. Paraules, imatges i cançons
per fer somniar.
Biblioteca Municipal
n Festes de Nadal
(vegeu programa)

