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NOTA IMPORTANT: A causa del COVID-19 la programació pot quedar alterada. 
Cal seguir les indicacions de seguretat i distanciament dictades pel govern.
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Acte homenatge
Àngel Ponsatí  i Climent
Dissabte 16 de juliol
A les 20 h
Pista poliesportiva
de Pla de Vinyers

Havaneres amb Els Cremats

A la mitja part es batejarà la pista poliesportiva 
que des d’ara portarà el nom del que fou gran 
activista social i cultural Àngel Ponsatí i Climent

Tot seguit cremat i més havaneres 

Organitzat per l’Ajuntament de Sarrià de Ter



A SARRIÀ QUÈ FEM?

24 HORES DE FUTBOL. Dies 2 i 3 de juliol. Or-
ganitzat pel Futbol Club Sarrià

CINEMA AL CARRER PLA DE L’HORTA. Diven-
dres 15 de juliol, a les 22 h Cinema al carrer. 
Si vols sopar amb nosaltres vine una estona 
abans! Servei de barra i entrepans. Organit-
zat per l’Associació Veïns del Pla de l’Horta

FESTA D’ESTIU DEL PLA DE L’HORTA. Dissab-
te 16 de juliol, a les 22 h. Sopar a la fresca.  
Tot seguit, música amb Dj resident i Karaoke. 
Organitzat per l’Associació Veïns del Pla de 
l’Horta

BIBLIOTECA E. XARGAY

EXPOSICIÓ. De l’1 al 31 de juliol Prepara les 
teves vacances amb la biblioteca. Vine a la 
biblioteca a preparar les teves vacances I 
sortides d’estiu. Tenim un munt de guies de 
viatge noves que t’estan esperant. N’hi ha 
de tots els països i totes les destinacions així 
com també del millors racons de casa nostra. 
Veniu a fer-hi una ullada!

LECTURES D’ESTIU! De l’1 al 31 d’agost. Vine 
a la biblioteca a buscar les teves lectures 
d’estiu. Hem preparat una gran selecció de 
novel·la juvenil i d’adults amb els títols més 
destacats de la nostra biblioteca perquè 
tots aquells que vulguin disfrutar de l’estiu 
llegint una bona lectura els puguin trobar a 
la biblioteca.

LLEGIR TÉ PREMI. També podeu participar en 
el concurs de «Llegir té premi». Demaneu 
informació a la biblioteca i podreu guanyar 
nombrosos premis

NOTES IMPORTANTS:
Les activitats de la biblioteca Emilia Xargay tenen 
les places limitades. Podeu demanar més informa-
ció i fer les inscripcions a la mateixa biblioteca.
A causa de la COVID-19 l’agenda mensual pot 
quedar alterada. En tots els actes cal seguir les 
indicacions de seguretat i distanciament dictades 
pel Govern.

ACTIVITATS A LA BIBLIOPISCINA
De l’1 al 31 de juliol tots els dilluns i dime-
cres de 16 a 19.30 h torna la bibliopiscina 
a la piscina municipal de Sarrià de Ter amb 
diaris, revistes, llibres que podeu llegir allà 
o endur-vos en préstec. Us hi esperem!!

SESSIONS DE CONTES. Cada dimecres veniu 
a gaudir de sessions de contes amb el grup 
«Va de contes» i tallers de manualitats amb 
la Mar a l’espai de la bibliopiscina. Dimecres 
6 de juliol a les 18 h inauguració de la bibli-
opiscina amb una Hora del Conte per a nens 
i nenes a partir de 3 anys Contes d’estiu 
amb el grup Va de Contes

TALLER DE MANUALITATS. Dimecres 13, 20 
i 27 de juliol a les 18 h, a la bibliopiscina. 
Taller de manualitats per a nens i nenes a 
partir de 3 anys amb la Mar


