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Presentació
Durant la infància i la joventut construïm el que serem de grans. Per 
aquest motiu és tant important que puguem oferir als nostres infants i 
adolescents el màxim de recursos possibles, per tal que afrontin el seu 
desenvolupament  personal i de maduració. A més, hem de procurar 
que el temps de lleure i aprenentatge sigui de qualitat, i els permeti 
socialitzar-se, créixer en comunitat, i fomentar vincles amb el poble.

Ja fa uns anys Piera va iniciar el procés per convertir-se en una vila 
educadora, compromesa amb l’educació i el desenvolupament de les 
persones des de tots els àmbits: l’escola, l’esport, la cultura, el lleure, 
les entitats, els espais públics, les festes i les tradicions.

La guia d’activitats per a infants de 0 a 14 anys que s’ofereix en aquest 
document és fruit de la feina de moltes entitats, associacions i persones 
de la vila, compromesos en aquest procés. Esperem que el trobeu 
interessant i us permeti conèixer tot el que Piera us pot oferir.

Josep Maria Rosell
Regidor d’Educació 



Activitats formatives,
artístiques, culturals i de lleure 

Escola de Música
Música en família 0-3
Sensibilització musical 3-5
Línia acadèmica 6-12
Línia jove +12
i Vals regal!!!!
Lloc: AMM Maria Escolà i Cases 
Consulteu les dates d’inscripció i els horaris!

Dispiera
Activitats durant l’any per nens 
amb discapacitat intel·lectual i del 
desenvolupament 
Consulta amb ells l’agenda d’activitats 

Coral Xicoira
De 4 a 15 anys 
Dissabtes de 10h a 13h 
Inscripcions a finals de setembre

Extraescolars i Tallers a la 
Biblioteca
Durant el curs, s’organitzen diferents activitats 
trimestrals per alumnes d’infantil i primària. 
Consulta l’agenda trimestral! 

Banda Orquestra
de Piera
A partir de 12 anys
Cada dimecres de 19.30 a 21h
a l’Auditori de Ca la Mestra.



Activitats Esportives

Escola de Tennis i Pàdel 
A partir de 5 anys. Totes les tardes de dilluns a 
divendres. 
Consulta horaris a Club Tennis Can Bonastre i 
Club Tennis Piera

Natació de Competició 
A partir de 7 anys. De dilluns a dissabte 
segons edat i nivell. 
Consulta horaris a Club Natació Piera

Activitats de la Piscina de 
Piera 
A partir de 2 anys: Natació, natació sincronitzada, 
natació per nadons, funky, hip hop, contemporani 
i dansa jazz
Consulta horaris i inscripcions. 

Hípica
A partir de 5 anys: doma, salt, pony-games i 
doma a pèl. 
Consulta horaris a Hípica la Lluna 

Bàsquet
A partir de 4 anys. 
Consulta horaris segons el nivell a Bàsquet Piera 

Fútbol Sala 
A partir de 7 anys 
Consulta horaris segons nivell 
a Fútbol Sala Piera 

Hoquei 
A partir de 3 anys 
Consulta horaris segons nivell a 
Hoquei Club Piera 

Fútbol Camp 
A partir de 3 anys 
Consulta horaris segons 
nivell a AE Piera 

Patinatge Artístic i Dansa 
A partir de 3 anys. De dilluns a divendres al Pavelló, 
Escola Les Flandes, Apiària i Herois del Bruc. 
Consulta horaris a Club Patinatge Piera 

Atletisme
A partir de 5 anys. Els dilluns, dimarts i dijous 
a la tarda. 
Consulta horaris a Club Atlètic Can Mas 



Aula d’Estudi

Les diferents AMPA de les escoles 
de la Vila, organitzen activitats 
extraescolars al llarg del curs. 
Consulteu les activitats que 
ofereixen a l’inici del curs

Durant el mes de desembre i maig, i coincidint amb 
l’època d’èxamens, la Bilblioteca de Piera ofereix 
un espai en hores no habituals perquè els alumnes 
puguin preparar-se els exàmens

Des de les AMPA i entitats 
esportives s’organitzen 
diferents casals i campus 
en les èpoques de vacances 
escolars. Consulteu les 
diferents activitats

Activitats de
les Ampa

Casals d’estiu, 
Nadal i Setmana 
Santa



Festa de la Forja
(Mes de març)
Durant un dia, podrem conèixer a través d’activitats
i tallers l’art dels vells oficis al barri dels gats

Activitats en Família
Activitats a la Biblioteca
(A partir del mes d’octubre):
La Biblioteca Municipal, en la seva programació inclou diverses 
activitats: conta - contes, tallers, espectacles familiars, activitats per 
nadons… consulteu la programació trimestral

Festa de l’Oli
(Mes de novembre): 
S’organitzen tallers i activitats relacionades amb 
el món de l’oli i les diferents varietats que podem 
trobar a la zona

Festa de Nadal
Durant les festes de Nadal, podrem gaudir de la Fira de Nadal, 
el Saló de la Infància i el Pessebre Vivient entre d’altres 
activitats proposades

Carnaval
Els carrers de Piera s’omplen de comparses 
i disfresses, música i xerinola, per gaudir 
d’aquesta festa

Festa Major
(Del 7 al 12 de setembre aproximadament): 
El dia 8 de setembre és la Festa Major de la Vila i els dies prèvis i 
posteriors podrem gaudir de diferents activitats familiars



Revetlla de Sant Joan
(23 de juny)
La Flama del Canigó, gegants, falcons, sardanes, sopar 
popular... són algunes de les activitats que podem fer per 
celebrar aquesta festivitat 

Festa de la Diversitat
(Primer cap de setmana de Juliol)
Durant el cap de setmana podràs viure en família diferents 
activitats gastronòmiques, d’artesania, xerrades, exhibicions... 
de cultures d’arreu del món, per tal de conèixer i fomentar valors 
com la solidaritat i la diversitat

Festes de final de curs de les Ampa
El mes de Juny i coincidint amb el final de curs escolar, les 
diferents escoles i AMPA organitzen festes per acomiadar en curs 
amb la família, amics i professorat

Ruta dels Músics
(Mes de Juny)
Diferents formacions musicals locals, ens 
ofereixen petits concerts als portals i racons més 
emblemàtics del barri dels Gats 

Fira i Festes del Sant Crist
El 28 d’abril és la Festivitat del Sant Crist, els dies 
previs i posteriors trobarem un seguit d’activitats per 
viure en família
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