CALENDARI
D’ACTIVITATS
trimestre juliol - setembre 2015

LA PALMA

CALENDARI D’ACTIVITATS
juliol - setembre 2015

n Del 22 de juny al 31 de juliol
Casal d’estiu municipal
Escola El Solell
n Del 29 de juny al 24 de juliol
Cursets de natació a la Piscina Municipal
n A partir de l’1 de juliol
Càritas - Obert per a col·laboracions dies 1/7, 15/7, 29/7 i a partir
del 2/9 els dimecres cada 15 dies, de 18 a 20 h. Local parroquial
n Del 6 al 16 de juliol
Tallers ArtsLP: Arts visuals i escèniques a la Palma
Biblioteca-Punt Jove-Poliesportiu
n Del 6 al 30 de juliol (de dl. a dv., de 17.00 a 20.00 hores)
Bibliopiscina amb llibres, revistes i tallers per a nens i nenes
Terrassa de la Piscina Municipal
n Del 10 al 19 de juliol
3r Festival La Cultura va a la Font (vegeu programa)
n 11 i 12 de juliol
24 hores de futbol sala
Poliesportiu Municipal
n 17 de juliol
Sortida dels Bastoners a Corbera de Llobregat
n 17, 18 i 19 de juliol
FAREM serà a la Fira de Barraques d’entitats a
Corbera de Llobregat

n 26 de juliol
Sortida dels Geganters a Hostalets de Pierola
n Del 26 al 31 de juliol
Bruixes i Bruixots (4t, 5è i 6è de primària) als campaments
a Corró d’Amunt. PetiKiPeti
n Del 28 de juliol al 6 d’agost
Ogres (1r i 2n d’ESO) a la Ruta de Besalú a Campdevànol
PetiKiPeti
n 29 de juliol
Cloenda dels cursets de natació amb inflables
i entrega de medalles
Piscina Municipal
n 29 de juliol (de 10 a 12 hores)
Càpsula informativa: “Com buscar feina per internet?”
Servei d’Ocupació i Punt Jove Inscripcions al tel. 93 672 20 64
n 30 de juliol
Festa de final de curs de la Llar infantil El Patufet
Teatre de l’Aliança
n Del 31 de juliol al 7 d’agost
Druides (3r i 4t d’ESO) a la Ruta dels Estels del sud (Ports de
Tortosa-Beseit). PetiKiPeti
n De l’1 d’agost al 18 de setembre a les 14 h
Concurs “La foto de l’estiu 2015”
Punt Jove la Palma
n Del 13 al 16 d’agost
Festa Major (vegeu programa)
n Del 31 d’agost al 15 de setembre
Casal de l’AMPA de l’Escola El Solell

n A partir de l’1 de setembre
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h. Inscripcions obertes
futbol, nens i nenes de 5 a 19 anys. Camp d’Esports Municipal.
n 2 de setembre
Inici del curs escolar a la Llar d’infants El Patufet
n 2 de setembre
Campanya Banc de sang
CAP la Palma
n A partir del 7 de setembre
Inscripció oberta al Club de lectura
Biblioteca Municipal
n 10 de setembre
Marxa de torxes per la independència organitzat per l’ANC
n 11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya (vegeu programa)
n 14 de setembre
Inici del curs escolar a l’Escola El Solell
n Del 14 al 30 de setembre
Inscripcions als cursos de català del CPNL per a adults
Matins: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 hores
Tarda: dijous, de 18 a 20 hores. Oficines municipals
n Dia 19 de setembre
Sortida dels Bastoners a Esplugues de Llobregat
n Dia 26 de setembre
Sortida dels Geganters a Collbató
n 28 de setembre a les 21.30 h
Club de lectura: La veritat sobre el cas Harry Quebert, de Joël Dicker
Biblioteca Municipal

