
CALENDARI
D’ACTIVITATS
trimestre juliol - setembre 2018

LA PALMA



n Durant tot el juliol
Sala d’estudi i reforç escolar (a partir de 5è primària)
De dilluns a dijous de 10 a 12 h
i tardes de 17 a 19 h. Cal inscripció prèvia
Punt Jove la Palma

n Del 2 al 12 de juliol
Arts LP 2018: arts plàstiques i audiovisuals a la Palma
Cal inscripció prèvia
Biblioteca Municipal

n Del 2 al 26 de juliol
Bibliopiscina: llibres, dibuixos, jocs de taula, revistes i entreteni-
ment slow per a públic familiar
Terrassa del Poliesportiu

n Del 2 al 27 de juliol
Cursos de natació a la Piscina Municipal

n 6, 8, 14 i 15 de juliol
6è festival La Cultura va a la Font (vegeu programa)

n 9, 11 i 13 de juliol de 10 a 13 h
Taller d’orientació laboral gratuït “Si la crisi et dona llimones, 
fes llimonada”
Aula Pasqual Ollé – Servei Local d’Ocupació

n 14 de juliol
Sortida dels Gegants a Tordera
La Gralla

n 21 i 22 de juliol
Sortida dels Gegants a Thuïr (Rosselló, França)
La Gralla

n 26 de juliol de 10.30 a 13 h
Visita de la Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor
C/ Pirineu (al costat del Mercat)



n 26 de juliol a les 16 h
Festa final de curs del Patufet
Al Patufet

n 27 de juliol
Cloenda dels cursos de natació amb inflables i lliurament de medalles
Piscina Municipal

n 1 d’agost
Comença el concurs “La foto de l’estiu 2018”. 
Termini: 28 de setembre
Info i bases: Facebook punt jove i web municipal
Punt Jove la Palma

n De l’11 al 16 d’agost
Festa Major (vegeu programa)

n 2 de setembre a les 13 h
Ballada de sardanes a la plaça de l’Església. Inici del curs
La Gralla

n Del 3 al 7 de setembre
Casal de l’Ampa de l’escola El Solell

n 5 de setembre
Inici del curs escola del Patufet

n 10 i 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya (vegeu programa)

n A partir del 12 de setembre
Inscripcions als cursos de català per a adults
Dimarts i dijous de 10 a 13 h i dijous, de 16 a 19 h
Oficines municipals

n Del 12 al 17 de setembre
Sortida de 6 dies al País Basc
Casal de la Gent Gran



n 22 de setembre a les 20 h
Representació de l’obra de teatre Estiu, de la companyia 
La Fil·loxera
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n 22 de setembre
Sortida dels Bastoners a Esplugues de Llobregat
La Gralla

n 25 de setembre
Inici del taulell informatiu del Punt Jove a l’IES Can Margarit
Tots els dimarts de 10 a 10.20 h
IES Can Margarit

n 25 de setembre de 18 a 21 h
Campanya Banc de sang -Unitat mòbil
C/ Pirineu amb C/ Cadí

n 26 de setembre a les 21.30 h
Club de lectura sobre Manual per a dones de fer feines, 
de Lucia Berlín
Biblioteca Municipal

n 28 de setembre a les 19 h
Presentació del llibre Urban Kolmena, de l’autor local 
Aurelio Jurado
Biblioteca Municipal
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           https://www.facebook.com/ajlapalma/

           https://twitter.com/ajlapalma/

 www.lapalmadecervello.cat


