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Fira de la Cervesa
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Dijous 30 de juny · 22 h
Cinema a la fresca
Space Jam 
Al Parc de la Timba

Dissabte 2 de juliol · 18 h
3a Fira de la Cervesa Artesanal
amb música en directe
Al Parc de la Timba

Divendres 8 de juliol · 19.30 h
Explica'm un conte al bosc

Al Castell de Cervelló

Dissabte 9 de juliol · 19 h
Festa Jove

A la pista d'Skate

* no recomanada a menors de 7 anys

Divendres 8 de juliol · 22 h
Cinema a la fresca
Aquellos que desean mi muerte
Al Parc de la Timba

* no recomanada a menors de 7 anys

Free SkateFree Skate, festa holi, música, expo grafits..., festa holi, música, expo grafits...
i a partir de les 23 h Pool Party ambi a partir de les 23 h Pool Party amb BeDisco BeDisco

Diumenge 10 de juliol · 19.30 h
Festival d'Estiu

A l'Església de Santa Maria de Cervelló

Femina, feminaeFemina, feminae de M. Urzaiz (clarinet) i F. Cullell (piano) de M. Urzaiz (clarinet) i F. Cullell (piano)  
a càrrec de Segle Noua càrrec de Segle Nou

FabuloriumFabulorium de la cia. Sifó de la cia. Sifó
Organitza Moi AznarOrganitza Moi Aznar

En cas de pluja, al Centre Cívic l'Ateneu En cas de pluja, al Centre Cívic l'Ateneu
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Dissabte 16 de juliol · 23 h
80's Party

A la plaça de l'Ajuntament

Festa dels anys 80Festa dels anys 80
Premi a la millor disfressaPremi a la millor disfressa

Diumenge 17 de juliol · 10 h
Simultànies d'escacs

A la plaça de la Biblioteca
A càrrec del Club d'Escacs de CervellóA càrrec del Club d'Escacs de Cervelló

Divendres 15 de juliol · 22 h
Cinema a la fresca

Al Parc de la Timba
Jungle CruiseJungle Cruise

Dissabte 16 de juliol · 10 h
Benvinguda institucional a la Delegació 
Yatekitonatula

A la porta de l'Ajuntament

Ruta turística als edificis emblemàtics de Cervelló,Ruta turística als edificis emblemàtics de Cervelló,  
a càrrec de La Calaixeraa càrrec de La Calaixera

Dimecres 13 de juliol · 11 h
Conte infantil 

A la plaça de la Biblioteca

Lola i la tortugaLola i la tortuga
a càrrec de Moi Aznara càrrec de Moi Aznar

Divendres 15 de juliol · 19.30 h
Explica'm un conte al bosc

A Can Sala de Baix

Organitza Moi AznarOrganitza Moi Aznar

* no recomanada a menors de 12 anys

En cas de pluja, al Centre Cívic l'Ateneu

Dijous 21 de juliol · 20 h
Segle de Música

A la plaça de la Biblioteca

A càrrec de l'alumnat de guitarra i baix deA càrrec de l'alumnat de guitarra i baix de  
l'Aula de Música de Cervellól'Aula de Música de Cervelló
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Dissabte 23 de juliol · 22 h
Explica'm un conte al Bosc

A la plaça de l'Església de Santa Maria

Explica'm un circExplica'm un circ de la cia. jomeloguissjomelo.com de la cia. jomeloguissjomelo.com
organitza Moi Aznarorganitza Moi Aznar

Dissabte 23 de juliol · 9 h
Torneig de petanca

A les pistes de petanca

A càrrec del Club de Petanca de CervellóA càrrec del Club de Petanca de Cervelló

Dissabte 23 de juliol · 16 h
GAMER day

A la Sala d'Actes del Centre Cívic l'Ateneu

Tarda de videojocs i torneigTarda de videojocs i torneig

Divendres 22 de juliol · 22 h
Cinema a la fresca

Al Parc de la Timba
CruellaCruella * no recomanada a menors de 12 anys

En cas de pluja, al Centre Cívic l'Ateneu

Vine a les 21 h amb la teva carmanyola i sopem tots plegats!

Diumenge 24 de juliol · 10 h
Trobada de cotxes antics

A l'avinguda Catalunya

A càrrec dels Amics dels Vehicles ClàssicsA càrrec dels Amics dels Vehicles Clàssics

Diumenge 24 de juliol · 22 h
Impro Show Summer Edition

Al Parc de la Timba

De la cia. Planeta ImproDe la cia. Planeta Impro

Diumenge 24 de juliol · 19.30 h
Bingo Musical

Al Parc de la Timba

A càrrec de la CerbatukaA càrrec de la Cerbatuka



Inici dilluns 11 de juliol 
Torneig Gol d'Or
Masculí
de dilluns a divendres fins al 22 de juliol
Al Camp d'Esports Municipal

Al llarg del mes:

Dissabte 16 i diumenge 17 de juliol
Torneig Gol d'Or
Femení, juvenil i amateur
Al Camp d'Esports Municipal

Dissabte 23 de juliol 
Inici de la tómbola solidària
Fins al 3 d'agost
de dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h
Caps de setmana d'11 a 13.30h
i de 17.30 a 20.30 h
Al nou local: Carrer Major, 56
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