
CALENDARI

D’ACTIVITATS
trimestre abril - juny 2018

LA PALMA

n Cada diumenge d’abril i maig d’11 a 13.30 h
Jugatecambiental al parc de l’Ermita del pla de Sant Joan
Últim dia, 3 de juny. Activitats gratuïtes

n Cada 1r diumenge de mes
Ballada de sardanes a la plaça de l’Església
La Gralla

n 9 d’abril a les 16.45 h
“Com aprendre a posar normes i límits als fills”
Taller pràctic de l’Espai de família. Escola El Solell

n 10 d’abril
Sortida Gran Sardinada a Can Beri, Llançà
Casal de la Gent Gran



n 13 d’abril
Presentació de les propostes del Consell d’Infants
Escola El Solell

n 13 d’abril a les 17.30 h
Aquarel·la, de la companyia Fes-t’ho com vulguis. Espectacle 
per als més menuts: d’escola bressol i Educació Infantil
Biblioteca Municipal

n Del 14 a 29 d’abril
Setmana Jove 2018 (vegeu programa)

n 16 d’abril a les 10 h
“Tenim drets, teixim llibertats”. Taller de música
Casal de la Gent Gran

n 16 d’abril a les 16.45 h
“Com aprendre a posar normes i límits als fills”
Taller pràctic de l’Espai de família. Escola El Solell

n 19 d’abril a les 10.30 h
Visita de la Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor
C/ Pirineu, al costat del mercat

n 23 d’abril
Festa de Sant Jordi (vegeu programa)

n 25 d’abril a les 21.30 h
Club de lectura amb l’escriptor Saïd El Kadaoui. 
Activitat oberta a tothom. Biblioteca Municipal

n 27 d’abril a les 18 h
Tallers de l’Espai de la dona
Sala de plens

n 27 d’abril a les 19 h
Presentació de la novel·la històrica Guilhèm, arrels trasplantades, 
de Jordi Anducas i Pous. Biblioteca Municipal



n 11 de maig a les 17.30 h
Contacontes del Senyor Riu. Dia Internacional de l’Aigua
Regidoria de Medi Ambient. Font del Marge

n 12 de maig 
Trobada nacional a Sabadell. Bastoners de La Gralla

n 13 de maig
Festa Major de Sant Isidre (vegeu programa)

n 18 de maig a les 18 h
Tallers de l’Espai de la dona
Sala de plens

n 25 de maig a les 19 h
Presentació del cicle de tallers ArtsLP 2018: arts plàstiques 
i audiovisuals a la Palma al mes de juliol
Biblioteca Municipal

n 30 de maig a les 21.30 h
Tertúlia del Club de lectura sobre l’obra d’Haruki Murakami
Biblioteca Municipal

n 2, 3, 9, 10, 17 i 18 de juny
32è Torneig de futbol Andrés Fernández
Camp de futbol

n 4 de juny de 18 a 21 h
Campanya del Banc de sang – Unitat mòbil 
C/ Pirineu amb C/ Cadí

n 5 de juny a les 11 h
Acte final “Tenim drets, teixim llibertats”
Platja Nova Icària de Barcelona

n 6 de juny
Acta de cloenda del Consell d’Infants
Sala de plens



n 9 i 10 de juny
Sortida al Tren dels Llacs
Casal de la Gent Gran

n 12 de juny
Trobada del Consell Comarcal PIMEC a Can Via
ACEP

n 12 de juny a les 18 h
Acte de cloenda dels cursos de català per a adults
Sala de plens

n 15 de juny a les 18 h
Tallers de l’Espai de la dona
Sala de plens

n 15 de juny
Sopar de l’AMPA. Escola El Solell

n 22 de juny
Festa de fi de curs de l’Escola El Solell
Poliesportiu Municipal

n 23 de juny a les 17 h
Flama del Canigó. Sortida: Poliesportiu Municipal

n Del 25 de juny a l’1 de juliol
Colònies dels Follets i Virolets (4 a 10 anys)
Esplai PetiKiPeti

n 27 de juny a les 21.30 h
Tertúlia del Club de lectura sobre la novel·la 
L’últim home que parlava català, de Carles Casajuana
Biblioteca Municipal
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www.lapalmadecervelló.cat


