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Dijous, 8
Partit de futbol amistós entre els equips CF Palau d’Anglesola - CF Vilanovenca
21.00 h camp municipal d’esports

Dissabte, 10
1a Trobada gegantera del Palau d’Anglesola, amb els gegants de Golmés, Torregrossa, Ivars
d’Urgell i el Palau d’Anglesola.

18.00 h Plaça Major. Inici de la cercavila. 18.30 h Lectura del Manifest de l’11S i cant dels Segadors a
la plaça 1 d’Octubre, amb els hereus i pubilles.

20.00 h Ball final dels gegants davant del pavelló poliesportiu.

22.30h Ballaruca a càrrec del duet Daura. Música d’arrel del Pirineu i danses tradicionals. Repertori
per escoltar, cantar i ballar.

Les persones que vulguin sumar-se a la colla gegantera i ajudar a l’organització de la Trobada
poden escriure un correu a gegantsdelpalau@gmail.com

Ho organitza: Colla gegantera del Palau d’Anglesola

Diumenge, 11 S Diada Nacional de Catalunya
9.00 h Caminada pel Pas de Cappont i Pas de la Mitjana, recuperant el recorregut previst pel
primer dia de Festa Major. 5 km amb diferents proves patriòtiques.
S’aconsella portar algun distintiu amb els colors de la senyera. Punt inici: Plaça Major.

Avituallament final a la pl. Abadia amb sucs, carquinyolis i fruits secs. I per acabar lectura del
Manifest de la Diada i cant dels Segadors.

Presentació de la nova Associació Excursionista del Palau d’Anglesola
11.00 h Sala d’actes del local Sociocultural
Ho organitza: Associació Excursionista del Palau d’Anglesola (@a.e.p.a_palau_d.anglesola)

12.00h Sortida autocars cap a la Manifestació 11 S de Barcelona.
Venda de samarretes i tiquets d’autocar a l’Ateneu Popular de la Plana d’Urgell (camí del Palau, 11
de Mollerussa), de 18.00 h a 20.30 h

Per la Diada 11S podeu adquirir una senyera amb el nou escut oficial del Palau d’Anglesola a les
oficines municipals (3€ per cada senyera).

Dimecres, 14 de setembre
Últim dia per inscriure’s al concurs de Petits Diorames de la 3a Fira de Clicks del Pla d’Urgell.
Trobareu tota la informació a www.emplauelpalau.cat. Ho organitza: PlaymoPalau

Donació de sang Cal apuntar-se prèviament a través de la pàgina web: donarsang.gentcat.cat
Horari des de les 18.00 a 22.00h. Lloc: local sociocultural

Reunió de la Comissió de festes. Vols participar-hi?
Contacta a través del correu de: participaciociutadana@elpalaudanglesola.com
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Dimecres, 14 de setembre
Inici de les classes de català per a nouvinguts (90 h)
Dilluns, dimecres i divendres de 19.00 a 21.15 h. Inscripcions a les oficines municipals.
Ho organitza: El Consell Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament

Dijous, 15 de setembre
Recollida d’objectes voluminosos. Avisar abans del divendres, 9, a les oficines municipals.

Del 16 al 22 de setembre
Setmana europea de la mobilitat sostenible. Combina i mou-te! Per promoure els hàbits de
mobilitat sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en
transport públic o amb vehicle elèctric.

Afavorim durant la setmana la realització de caminada saludable entre els pont de la Mitjana i
Cappont, caminada cultural pels murals reivindicatius, caminada pels carrers amb noms de
dona…

Cap de setmana de 17 i 18 de setembre
3a Fira de Clicks del Pla d’Urgell al pavelló poliesportiu.

Hi podreu veure 16 diorames d’exposició, diorama amb efectes especials, concurs de petits
diorames i 4 botigues especialitzades.

Hi podreu participar a través del buscaclicks, concurs de fotografies, inflables i tallers infantils.

Horaris: dissabte de 10 a 14.00 h i de 16 a 20.30 h / diumenge de 10 a 14.00 h i 16 a 19.00 h
Entrada: 2 € a taquilla. Ho organitza: Playmopalau

Recerca de voluntariat per donar un cop de mà durant el cap de setmana de la Fira de Clicks.
Podeu escriure a playmopalau@gmail.com

Dimecres, 21
Assemblea anual de
l’Associació de Dones
19.00 h Sala 1r pis del local
sociocultural

Dijous, 22
Assemblea anual de l’Aula Universitària
19.00 h Sala d’actes del local sociocultural

Ple municipal
20.00 h Sala de Plens. Es pot seguir en directe pel Canal
YouTube de l’Ajuntament

Diumenge, 25 de setembre
Caminada per la banqueta del canal.

Sortida des del Palau i des de Bellvís fins a trobar-nos a mig camí, la Lletra. 9.00h sortida des de la
Plaça Catalunya.

Ho organitza: Associació de la Banqueta del Palau d’Anglesola i de Bellvís

1a Sortida de l’Associació Excursionista del Palau d’Anglesola.
Excursió al Montsent del Pallars, Parc Nacional d’Aigüestortes.
Més informació sobre la sortida a les xarxes socials.
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Diumenge, 25 de setembre
1a Matinal motera solidària el Palau d’Anglesola. En benefici de l’Associació dels Amics dels
Peluts del Palau i l’Associació Protectora Jara de Lleida

A partir de les 9.00 h del matí al pavelló poliesportiu. Esmorzar, mercadet biker, trobada de
vehicles antics, ruta per la comarca, sorteig de regals i música en directe.

Pot participar-hi tothom, vinguis amb moto, amb vehicle antic o a peu per gaudir de l’ambient.
A l’entrada del pavelló es poden comprar tiquets per l’esmorzar i els sortejos.

Ho organitza: Birraiders MG de Cervera, Penya Motera Virtual de Lleida i Amics del Motor del
Palau d’Anglesola

Dissabte, 1 d’octubre
13è Correllengua dedicat a la figura de l’escriptor Joan Fuster. Sortirà programa a part.

Benvinguts a pagès. Cap de setmana de portes obertes i visites gratuïtes a les explotacions
agroalimentària de Catalunya.  Més informació a www.benvingutsapages.cat

Diumenge, 2 d’octubre
Caminada camí de Sant Jaume: Etapa del Palau d’Anglesola a Alcoletge (uns 24 Km aprox)

Més informació: amicsdelcami.cat, el blog dels Amics del Camí del Palau d’Anglesola

Ho organitza: Caminades pel Camí de Sant Jaume 2022 amb col·laboració Associació d’Amics del
Camí del Palau d’Anglesola

Partit de futbol entre els equips CF Palau d’Anglesola - CF Linyola
16.30h camp d’esports municipal

El Club Esportiu Pla d’Urgell a partir del 2 de setembre, inici d’entrenaments. Període de proves,
per a nens i nenes de 3 a 7 anys, al Palau d’Anglesola durant tot el mes de setembre.
Per a més informació, contacteu amb el Club 678.877.856

La Parròquia del Palau d’Anglesola. Famílies si esteu interessades en què els vostres fills/filles
facin catequesi per a preparar-se per a la 1a Comunió i Confirmació al Palau d’Anglesola,
poseu-vos en contacte a través de parroquiaelpalaudanglesola@gmail.com

Biblioteca Pública Josep Pont i Gol. A partir de l’1 de setembre, recuperem l’horari habitual de
dilluns a divendres de 16.30 a 19.30 h.

Piscines municipals. Tanquem la temporada de piscines. Donem les gràcies a les persones que
han treballat i han fet servei durant aquest estiu.
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Volem saber la teva opinió!

Pla local de Joventut. Si tens entre 12 i 35 anys participa en la creació del Pla Local de Joventut
del Palau d’Anglesola. Digues què somies per la teva vila.
Només cal omplir l’enquesta que hi ha a emplauelpalau.cat. Atenció es tanca el diumenge 11 de
setembre a les 00.00 h.

Què tal la Festa Major. Ja has enviat la valoració de Festa Major d’estiu?
Per millorar i fer noves propostes, necessitem saber la teva sensació.
Trobaràs el formulari a la web emplauelpalau.cat

ESTIU DE FET A JOVA

Una trentena de joves durant l’estiu i conjuntament amb la brigada i persones
voluntàries han dut a terme tasques de millora del poble i acompanyament de les
persones.

- reparacions de reg
- collar bancs
- podar arbres
- treure herbes
- netejar espais municipals
- arreglar les valles del pont
- revisar la senyalització vial del poble
- posar senyalització al poble
- repartir fulletons informatius per les cases
- penjar cartells pels establiments comercials
- instal·lar i inaugurar el Pas de la Mitjana

Col·laboracions amb altres entitats del poble:

- passejades amb els padrins de la residència Ca la Cileta
- xerrada dels Donants de Sang
- jocs intergeneracionals amb la Llar de Jubilats
- neteja i preparació del refugi pelegrins i actualitzar la pàgina web dels Amics del Camí
- dinamitzar jocs al Casalot d’estiu
- dinamitzar jocs al Club Esportiu Pla d'Urgell
- neteja i joc espai de bitlles amb l’Associació de Bitlles
- visita i xerrada de l'Associació Amics de la Banqueta
- xerrada dels Mossos d'esquadra
- pintar cadires del menjador escolar
- preparar nova aula per a l’escola
- preparar el sorral del pati de l'escola
- netejar el galliner de l'escola
- netejar l’espai chill out de la Biblioteca
- ajudar a preparar material per a l'Escape Room del CPA

Un Fet a JoVa actiu:
- obertura compte instagram Fet a JoVa
- elaborar el diari setmanal amb el resum i les imatges de les tasques realitzades
- crear i pintar mural a les piscines
- donar l’opinió a l’enquesta del Pla de joventut
- realitzar activitat conjunta amb el Fet a JoVa del Poal (al Palau i al Poal)
- som reporters: entrevista de Mollerussa TV

- sortida final a Portaventura MOLTES GRÀCIES!


