
Full d’activitats 2022

Què fem aquest juny
al Palau d’Anglesola?

www.facebook.com/AjuntamentPalau
www.instagram.com/ajuntamentpalau

twitter.com/AjuntamentPalau

Dimecres, 1

Conferència “La màgia de la
comunicació empàtica: passos
per crear vincles amb els teus
fills” a càrrec de Glòria Cornet,
educadora emocional.

21.00 h Local sociocultural.
També a través del canal Youtube
de l’AMPA

Ho organitza: AMPA

Dijous, 2

Viatge a Manresa, el final del camí ignasià.

Ho organitza: Amics del Camí, Aula universitària, Llar
de Jubilats

Reunió informativa Fet a Jova’22

Voluntariat jove: activitat d’estiu per persones
nascudes del 2006 al 2009.

20.00 h local sociocultural

Ho organitza: Ajuntament del Palau d’Anglesola

Divendres, 3 i
dissabte, 4

8.00 h a 14.00 h

Deixalleria mòbil a
tocar del pavelló
poliesportiu

Dissabte, 4

Xipada popular d’animals de companyia.

A partir de les 11.00 h al cau de l’AEiG Lo Merlet

Inscripcions a l’Ajuntament. Preu econòmic: 35 €

Ho organitza: Associació d’Amics dels Peluts

Cloenda festa i berenar de fi de curs de l’Associació de Dones.

18.00 h pavelló poliesportiu

Ho organitza: Associació  de Dones

Setmana Mundial del Medi Ambient

Es repartiran bosses biodegradables i
compostables als infants i educadors de la
comunitat educativa de l’Escola Arnau
Berenguer.

També en podeu recollir gratuïtament a les
oficines municipals.

Dilluns, 6

Trobada de persones interessades en
formar part de la colla gegantera.

18.00 h Pavelló poliesportiu

Ho organitza: Comissió Gegantera del
Palau

Dimarts, 7

Reunió per preparar l’arribada de la flama
del Canigó.

Ciclistes que vulguin baixar-la des dels
Pirineus i corredors que vulguin
dinamitzar l’arribada de la flama pel poble.

21.45 h Local sociocultural

Ho organitza: comissió de la Flama

Dijous, 9

Cloenda del curs de l’Aula Universitària
amb la conferència musicada de Liliana
Tomás sobre "Joan Tomàs i la cançó popular
catalana".

Al finalitzar la conferència actuaran les
Krregades de Romanços.

19.00 h Local sociocultural

Ho organitza: Aula Universitària

https://www.facebook.com/AjuntamentPalau/
https://www.instagram.com/ajuntamentpalau/
https://twitter.com/AjuntamentPalau
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Dissabte, 11

Sortida dels gegants del Palau a la Trobada
gegantera de Fondarella.

18.00 h plantada de gegants i cercavila per
Fondarella
Hi participa: Comissió  gegantera

Sopar de final de temporada del FUTSAL el Palau
d’Anglesola.
Més informació a les xarxes socials.
Ho organitza: FUTSAL el Palau

Diumenge, 12

Plantada de l’olivera en record de
les persones traspassades mentre
l’església ha estat tancada.

10.00h Cementiri municipal

Ho organitza: Llar de Jubilats

Dimecres, 15

Trobada participativa oberta a tothom per
parlar i intercanviar impressions  de les
necessitats, propostes,  accions i
reivindicacions  per dur a terme al nostre
municipi al voltant de la dona, la igualtat, el
feminisme… i elaborar el pla local d’igualtat
a través de vàries sessions.

Si vols sumar-t’hi i/o no pots venir, vols participar
o rebre més  informació, posa’t en contacte amb::
participaciociutadana@elpalaudanglesola.com

19.30 h Local sociocultural

Dinamitza: Genera Feminismes

Ho organitza: Ajuntament del Palau

Dijous, 16

Recollida de voluminosos.

Servei gratuït a domicili.
Cal avisar abans del divendres 10 de
juny, trucant a les oficines municipals
973 60 13 14

Conferència Economia Circular a càrrec
de Teresa Botargues, Mercè Balcells i
Jaume Sió

19.00 h Local sociocultural

Ho organitza: Aula Universitària

Dissabte, 18

Obertura piscines municipals

Horari de bany  d’11.00 a 20.00 h

Cloenda del curs escolar 2021/22

18.00 h Pavelló poliesportiu

Ho organitza: AMPA

Dimecres, 22

Entrega d’orles a l’alumnat de 6è curs de
l’escola

20.30 h Pavelló poliesportiu

Ho organiza: Escola Arnau Berenguer

Dimecres, 23 Revetlla de Sant Joan, al pavelló poliesportiu

(programa a part)

Arribada de la Flama del Canigó  i recorregut pel poble.

Lectura del manifest a càrrec dels hereus i pubilles 2021/2022

Encesa de la foguera (durant el dia podeu portar estris per cremar a l’esplanada
del pavelló)
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Revetlla de Sant Joan, al pavelló poliesportiu

Sopar popular: inscripcions a emplauelpalau.cat i a l’Ajuntament

Elecció d’hereus i pubilles 2022/2023. Votació oberta durant la festa de la revetlla
entre les 20.00 h i les 2.00 h a través de la web emplauelpalau.cat:

Concert amb el grup de versions AlbaRock
—----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menú sopar Revetlla de Sant Joan - reserves fins al 20 de juny, inclòs.

ADULTS (13,5 €)

Amanida amb formatge, fruits secs i vinagreta de fruits vermells.

Torrada amb escalivada i llonganissa, sardina de la costa a la brasa amb all i julivert i
pintxo de pollastre casolà.

Coca de Sant Joan.

Refresc, cervesa, aigua o copa de vi.

MENÚ INFANTIL (7,5 €)

Combinat de nuggets amb patates fregides i macarrons a la bolonyesa amb formatge.

Copa de gelat. Aigua o refresc.

En el cas d’alguna al·lèrgia o intolerància, comentar-ho en fer la inscripció. Es pot fer a
emplauelpalau.cat o a les oficines municipals

Diumenge, 26

Projecció vídeos de Cursa de
Carretons i de l’Escala n’Hi-Fi
dels anys 80

18.00h local sociocultural

Ho organitza: Llar dels Jubilats

Dimarts, 28

Dia internacional pels drets del col·lectiu
LGTBI

Durant la setmana, Veniu a la biblioteca pública
de 16.30 a 19.30 h  a llegir el glossari LGTBIfòbia
per avançar en la igualtat i en la no
discriminació elaborat pel SAI del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell i les Garrigues.

Farem el nostre mural reivindicatiu i podràs
emportar-te un domàs reivindicatiu per al balcó.

Diumenge, 3 de juliol

Durant el matí: Festa de cloenda del Passaport Edunauta

Dirigida a tots els infants i famílies que heu anat participant en alguna de les
activitats i heu segellat el vostre passaport Edunauta.

Pròximament més informació.

SAMARRETA D’ESTIU
A la botiga virtual i a les oficines municipals podreu comprar la samarreta de “Em plau el
Palau”.
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Gràcies.
Gràcies a les 1500 persones que vau omplir de gom a gom el Carrilet Fest.
Gràcies als artistes, les entitats, als 62 donants (i els 15 que no vau poder fer donació) per
fer possible la Marató de Donació de Sang del Palau d’Anglesola.
Gràcies als 150 participants presencials del Palau de la Llengua i a tots els qui ho vau
seguir en streaming. Podeu recuperar les ponències al canal YouTube de l’Ajuntament.

Temporada piscines 2022
Període de bany  del 18 de juny al 4 de setembre.

Abonament piscines municipals: si guardeu la targeta de l’any passat la podeu
recarregar des de emplauelpalau.cat i ja podreu accedir a les piscines.
Si no disposeu de targeta, o l’heu perduda, podeu passar a comprar-la (2 €) a les oficines
municipals, de dilluns a divendres, de 8.00 h a 15.00 h.
Preus temporada: 30 € adults. 20 € majors de 65 anys. 6 € entrada diària.

Recordem la normativa:
· La targeta és individual.
· És imprescindible per entrar al recinte.
· Està prohibit fumar dins del recinte de les piscines, tampoc al bar.
· No poden entrar mascotes a les instal·lacions.

ACTIVITATS D’ESTIU

Casalet i campus d'estiu per a infants. Preus promocionals fins el 12 de juny.
Inscripcions a: https://lleurequalia.cat/ca/c/home-casals-palau-anglesola-382

Campus del CEPU. Setmanes del 27 de juny al 2 de setembre.
Inscripcions a www.cepu.cat

Fet a JOVA. Voluntariat jove per a persones nascudes del 2006 al 2009.
Període del 4 de juliol al 26 d’agost de 9.30 a 12.30 h.
Més informació a emplauelpalau.cat

Cursets de natació. 1r torn: 27 de juny al 15 de juliol. 2n torn: 18 de juliol al 5 d’agost
Horaris i formulari d’inscripció a l’enllaç que trobareu al web: emplauelpalau.cat
Consultes: aenelpalau@gmail.com

Lliga Jove Comarcal de Futsal.  Torneig per promoure la salut, els valors de l'esport i la
creació de vincles socials entre les i els joves del Pla d’Urgell.
Joves nascuts entre el 2004 i el 2009, ambdós inclosos.
Informació i inscripcions, 623 40 81 82 (Laia Martí). Abans del 6 de juny!

CURS I CONCERT DE GÒSPEL
Us agrada cantar? El divendres 17 de juliol i el dissabte 18, hi ha un curs de gòspel al
Palau d’Anglesola. Un curs per cantar i gaudir. No cal pas saber música, ni tenir
experiència de cant! Informació i inscripcions emplauelpalau.cat
Inscripcions abans del 22 de juny, 50% de descompte.

https://lleurequalia.cat/ca/c/home-casals-palau-anglesola-382
http://www.cepu.cat
mailto:aenelpalau@gmail.com

