AJUNTAMENT DE SANTA OLIVA

LA PIRATERIA HA ARRIBAT A SANTA OLIVA.
Fa uns dies van arribar a l’escola els pirates Isona i Sangtraït i van trobar un
cofre super lluent al pati. Quina sorpresa es van endur quan van obrir el cofre
i van trobar un tresor ple d’aventures.
Sabeu què hi havia a dins? El mapa dels pirates lectors!
El mapa ve acompanyat d’unes instruccions que porten al tresor amagat.
Vols ajudar a la Isona i en Sangtraït a trobar el tresor? Si t’agrada llegir no et
perdis aquesta aventura.
Vine a conèixer els pirates Isona i Sangtraït que t’explicaran com fer-te pirata
lector.
Si ets alumne de primària i vols participar en aquesta aventura
vine a la presentació del dia 17 de gener a les 15.45 h. A l’Escola La Parellada, envia un correu a:
ampalaparellada@outlook.com o vine a la Biblioteca els
dimecres i divendres de 16.30 a 18.30h. i els dijous de 16.30 a 17.00h .
Tothom hi és convidat.

Dijous 17 de gener
a les 15.45 h
a l’Escola La Parellada

HOMENATGE A LA GENT GRAN
Divendres 25 de gener al Local Cultural.
Sopar i música en viu.
Preu: 5€. Venta de tiquets del 15 al 18 de gener a la Llar d’avis i centres cívics. També per telèfon: 652 893 049 (Mª Jesús).
Organitza: Ajuntament de Santa Oliva
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Des de les 9.00 a les 14.00 a la Plaça Europa. Els beneficis aniran
destinats al Centre Folch i Camarasa.
Esmorzar popular, stands i molt més.
A les 11.00 actuació en directe de Adegüello Rock&Roll
Organitza: El Lokal, Associació Motera

TALLER DE TEATRE
Per a joves de 12 a 17 anys
Fins el 18 de juny del 2019.
Dimarts de 18.30 a 20.30 h.
Al Cau de l’Òliba.
Preu trimestre: 15€.

Per motius sobrevinguts aliens als organitzadors, pot haver canvis en
la programació, disculpeu les molèsties

19
DISSABTE

TROBADA D’URBAN SKETCHING

DEL 25
AL 27

FESTA MAJOR D’HIVERN

PROGRAMA:
Activitats infantils
Sopar homenatge a la gent gran
Disco infantil
Cinema i jocs de taula
Cercavila i vermut musical
Consulteu el programa de la Festa Major i cartelleres municipals
El dissabte 19 a les 10.30h. davant del Monestir tindrà lloc
una trobada d’Urban Sketching que consisteix en copsar un instant, una situació. Són dibuixos ràpids al mig del carrer que queden copsats en un quadern.
Si algú s’anima a participar pot venir portant nomes un quadern
de dibuix no gaire gran, llapis, retoladors, aquarel·les. El què a
cadascú li agradi fer servir .
Organitza: Ajuntament de Santa Oliva

23
DIMECRES

TERTÚLIA LITERÀRIA

A les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal trobada per comentar la novel·la Codi genètic de Amalia Lafuente.
Organitza: Club de Lectura.

