
CALENDARI D’ACTIVITATS
trimestre octubre - desembre 2018

n A partir del 2 d’octubre de 10 a 10.20 h (tots els dimarts)
Taulell informatiu del Punt Jove
IES Can Margarit

n 2 d’octubre
Inici dels cursos de català: intermedi 1: dimarts i dijous de 17 a 19 h
Ajuntament

n Del 7 d’octubre i fins al 25 de novembre (tots els diumenges)
Jugatecambiental al parc de l’Ermita

n 5 d’octubre, a les 17.30 h
Les històries de l’osset Juli. L’hora del conte amb la companyia 
Fes-t’ho com vulguis.
Biblioteca Municipal

n 5 d’octubre
Inici del curs de la Quitxalla
La Gralla

n 7 d’octubre a les 13 h
Ballada de sardanes
Plaça de l’església

n 7 d’octubre a les 18 h
Teatre musical líric Al Dente amb la cia. Modus Operandi
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n 12 d’octubre
Sortida dels Gegants a Sant Feliu de Llobregat
La Gralla

n 15, 17 i 19 d’octubre de 10 a 14 h
Taller d’orientació laboral “Les pors que ens bloquegen”
Servei Local d’Ocupació - Aula Pasqual Ollé



n 18 d’octubre a les 19 h
Entrega de premis del concurs fotogràfic
“La foto de l’estiu 2018”
Punt Jove - Aula Pasqual Ollé

n Fins el 19 d’octubre
Termini per apuntar-se com a conseller/a al Consell d’Infants
Punt Jove

n 19 d’octubre a les 17.00 h
Art en família: taller artístic per a infants de P5 i 1r. 
Inscripcions obertes.
Biblioteca Municipal

n 21 d’octubre a les 19 h 
Representació teatral de l’obra Revisió anual. Mai no és tard, 
amb la cia. La Matraka
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n 23 d’octubre al matí
Renovació del D.N.I. (Cal inscripció prèvia)
Ajuntament

n 26 d’octubre a les 17.00 h
Art en família: taller artístic per a infants de 2n i 3r de primària. 
Inscripcions obertes.
Biblioteca Municipal

n 26 d’octubre a les 18 h
Castanyada de la Gent Gran
Poliesportiu Municipal Primer d’Octubre

n 27 d’octubre
Mostra d’entitats, serveis i comerços. 
3a Fira de la cervesa. Vegeu programa.
Carrer Pirineu

n 27 i 28 d’octubre
Trobada de gegants del Baix a Viladecans
La Gralla

n 29 d’octubre a les 21.30 h
Tertúlia del Club de lectura sobre Els estranys, 
de Raül Garrigasait.
Biblioteca Municipal



n 31 d’octubre a les 23.30 h
Slanderfest
Poliesportiu Municipal Primer d’Octubre

n 4 de novembre a les 18 h
Inici del curs de sardanes
Local de sota l’església

n 7 de novembre a les 17 h
Acte de constitució del Consell d’Infants
Sala de plens de l’Ajuntament

n 9 de novembre a les 17.00 h
Art en família: taller artístic per a infants de 4t, 5è i 6è 
de primària. Inscripcions obertes.
Biblioteca Municipal

n 10 de novembre
Festa x la Solidaritat (Vegeu programa)

n 10 de novembre a les 19.30 h
Maridatge de formatges i vins
Aliança Palmarenca

14 de novembre a les 20 h
Conferència sobre Pompeu Fabra a càrrec de Màrius Serra, 
amb el títol d’AbracaFabra
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n 16 de novembre a les 17.30 h
L’hora del conte amb l’Anna dels contes
Biblioteca Municipal

n 17 i 18 de novembre
Activitat amb altres esplais del Baix Llobregat per celebrar 
el DUDI
Esplai PetiKiPeti

n 25 de novembre a les 19.00 h
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones
(vegeu programa)

n 25 de novembre 
Lectura del Manifest del dia Internacional contra la violència de gènere
Club de Vòlei la Palma



n 25 de novembre a les 17.30 h
Sarsuela Cançó d’amor i de guerra, amb orquestra en directe
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n 28 de novembre a les 21.30 h
Tertúlia del Club de lectura sobre la novel·la Sempre hem viscut al 
castell, de Shirley Jackson, 
Biblioteca Municipal

n 30 de novembre i 1 de desembre
Gran recapte d’aliments al Condis
Els aliments aniran al Banc d’aliments

n 30 de novembre i 14 de desembre a les 17.00 h
Tallers creatius de postals de Nadal. Places limitades. 
Cal inscripció.
Biblioteca Municipal

n 1r cap de setmana de desembre (a concretar) a les 18 h
3a edició del concurs Coneixes la Palma?
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n 2 de desembre a les 13 h
Ballada de sardanes a la plaça de l’església

n 15 i 16 de desembre
Colònies d’hivern
Esplai PetiKiPeti

n 15 de desembre a les 21 h
Ball de la Marató amb la Juràssic Sweet Band + artista convidat
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n 16 de desembre a les 18 h
Imatges de la Palma a càrrec de Joan Pi, en benefici de la Marató de TV3
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n 17 de desembre de 18 a 21 h
Campanya del Banc de Sang – Unitat mòbil
C/ Pirineu amb C/ Cadí

n 19 de desembre a les 21.30 h
Club de lectura: CREA amb Joan Boher
Biblioteca Municipal

n Festes de Nadal (vegeu programa)


