CALENDARI
D’ACTIVITATS
trimestre juliol - setembre 2017

LA PALMA

CALENDARI D’ACTIVITATS
juliol - setembre 2017
Del 26 de juny al 28 de juliol
Casal d’estiu municipal
Escola El Solell
Durant tot el juliol
Sala d’estudi i reforç escolar (a partir de 5è primària)
Punt Jove la Palma
Del 3 al 13 de juliol
Arts LP: arts visuals i escèniques a la Palma
Biblioteca Municipal
Del 3 al 27 de juliol, de 17 a 20 h
15 anys de BiblioPiscina: contes, colors, dibuixos, revistes, tallers,
jocs i ombreta.
Biblioteca Municipal. A la terrassa del poliesportiu
Del 3 al 28 de juliol
Cursets de natació a la Piscina Municipal
7 i 8 de juliol
Sortida al Roc Blanc
CELP
7, 9, 14 i 16 de juliol
5è festival La Cultura va a la Font (Vegeu programa)
8 de juliol, a les 9.30 h
Sessió de ioga matinal al pla de Sant Joan
Inscripcions a l’Ajuntament
9 de juliol a les 18 h i 15 de juliol a les 20 h
Representació d’El Petit Príncep, el musical
Teatre de l’Aliança Palmarenca

10 i 13 de juliol, de 10 a 13 h
Taller de recerca de feina: “Utilitza el teu smartphone en la recerca”
Servei Local d’Ocupació
12, 26 de juliol, 6 i 20 de setembre, de 18 a 20 h
Càritas Parroquial estarà obert
21, 22 i 23 de juliol
Sortida als Gourgs Blancs
CELP
22 de juliol, a les 18 h
FiraCava. Fira del cava i del vi a la Palma
Plaça de l’Església
22 de juliol
Trobada gegantera a Sant Vicenç dels Horts
La Gralla
27 de juliol, a les 16 h
Festa final de curs del Patufet
Teatre Aliança Palmarenca
28 de juliol
Cloenda dels cursos de natació amb inflables i lliurament de
medalles
Piscina Municipal
Del 12 al 16 d’agost
Festa Major (vegeu programa)
De l’1 al 8 de setembre
Casal de l’Ampa de l’escola El Solell
2 de setembre
Trobada gegantera: 35 anys a les Borges Blanques
La Gralla

3 de setembre
Ballada de sardanes i inici del curs
La Gralla
5 de setembre
Inici del curs escolar del Patufet
10 i 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya (vegeu programa)
12 de setembre
Inici del curs escolar a l’escola El Solell
Del 12 a 29 de setembre
Inscripcions als cursos de català per a adults
Dimarts, dijous i divendres, de 9 a 14 h
Dijous, de 17 a 19 h. Oficines municipals
17 de setembre
Comença la Jugateca. “Cuina saludable: broquetes de fruita”
Parc de l’Ermita
20 de setembre
Campanya Banc de sang
Unitat mòbil al C/ Pirineu
20 de setembre, a les 21.30 h
Club de lectura sobre l’obra de Pep Coll, Dos taüts negres i dos
de blancs
Biblioteca Municipal
29 i 30 de setembre i 1 d’octubre
9a escampada a l’Alt Berguedà-Pedraforca
CELP
29 de setembre, a les 17.30 h
Hora del conte per a infants de totes les edats
Biblioteca Municipal

