
CALENDARI
D’ACTIVITATS

trimestre juliol - setembre 2019

LA PALMA

n De l’1 al 12 de juliol
ARTS LP 2019: arts plàstiques i audiovisuals a la Palma 
Biblioteca Municipal

n De l’1 al 26 de juliol de 9 a 13 h
Campus d’estiu. Club Vòlei 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 al Punt Jove. Cal inscripció prèvia.

n Tots els dilluns de juliol de 8.30 a 9.30 h
Caminades saludables obertes a tothom. No calen inscripcions.
Casal de la Gent Gran



n 6 de juliol
Sortida dels Bastoners a Gavà. La Gralla

n 6 de juliol a les 18 h
FiraCava
Plaça de l’Església

n 7 de juliol i 4 d’agost
Ballada de sardanes a la plaça de l’Església
La Gralla

n 7 de juliol a les 19 h
Concert d’estiu amb el Grup de Cantaires la Palma conjuntament 
amb el Coro Vivace de Bogotà (Colòmbia)
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n 13 de juliol a les 18 h
Obertura de l’exposició fotogràfica de Francesc Boix
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n 13, 14, 19 i 21 de juliol
7è festival La Cultura va a la Font (vegeu programa)

n 14 de juliol a les 18 h
Inauguració oficial de l’exposició de Francesc Boix a càrrec del 
comissari Ricard Marco
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n Del 15 al 30 de juliol de 17 a 20 h
Bibliopiscina a la terrassa del Poliesportiu

n 18 de juliol de 10.30 a 13 h
Visita de la Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor
C/ Pirineu (costat Mercat)

n 20 de juliol
Sortida dels Gegants de la Palma a Sant Vicenç dels Horts
La Gralla



n 25 de juliol a les 16 h
Festa de final de curs d’El Patufet

n 26 de juliol a les 22 h
Projecció de la pel·lícula El fotógrafo de Mathausen
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n 28 de juliol a les 17.30 h
Projecció de la pel·lícula El regreso de Mary Poppins
Teatre de l’Aliança Palmarenca

n Del 30 de juliol al 9 d’agost
Rutes del grup Druïdes (joves de 3r i 4t ESO i 1r Batxillerat)
Esplai PetiKiPeti

n Del 3 al 9 d’agost
Colònies i Campaments grups de Follets, Virolets i Bruixots 
(P5 fins 6è primària)
Esplai PetiKiPeti

n Del 5 a l’11 d’agost
Rutes del grup d’Ogres (1r i 2n d’ESO)
Esplai PetiKiPeti

n Del 10 al 16 d’agost
Festa Major de la Palma (vegeu programa)

n 1 de setembre (Inici del curs)
Ballada de sardanes a la plaça de l’Església. La Gralla

n Del 2 al 10 de setembre
Casal en anglès. AMPA El Solell

n 3 de setembre
Inici de tots entrenaments. Club Vòlei la Palma

n 4 de setembre
Inici del curs de l’escola El Patufet



n 4 de setembre de 18 a 21 h
Campanya Banc de sang - Unitat mòbil. C/ Pirineu amb C/ Cadí

n 7 i 8 de setembre
Sortida dels Gegants a Ulldecona. La Gralla

n Del 8 de setembre a l’1 de desembre (tots els diumenges)
Jugatecambiental al parc de l’Ermita

n 10 i 11 de setembre
Diada nacional de Catalunya (Vegeu programa)

n 12 de setembre
S’obren les inscripcions per els nous cursos de català
Dimarts i dijous de 10 a 13 h. Dimarts de 17 a 19 h
Oficines municipals

n Del 13 al 18 de setembre
Sortida a la Selva Negra (Alemanya) Casal de la Gent Gran

n 16 de setembre
Comença el concurs “La foto de l’estiu 2019”. Termini: 16 d’octubre
Info i bases: Facebook del Punt Jove

n 18 de setembre
Inici del procés de candidatures del Consell d’Infants
Informació al Punt Jove

n 21 de setembre
Sortida dels Bastoners a Esplugues. La Gralla

n 30 de setembre (Tots els dilluns de 10 a 10.20 h)
Inici del taulell informatiu del Punt Jove 
INS Can Margarit

n 30 de setembre a les 21.30 h
Club de lectura sobre Suite francesa, d’Irène Némirovsky
Biblioteca Municipal


