
Full d’activitats 2022

Què fem aquest octubre
al Palau d’Anglesola?

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

twitter.com/AjuntamentPalau

Dijous, 6
Conferència inaugural “Els fets del 6
d’octubre” amb Josep M. Solé i Sabaté

19.00 h Sala d’actes del sociocultural

Ho organitza: Aula universitària

Divendres, 7
Sortida a Castellserà. Visita del museu La Casa dels
Àngels del Mag Lari. Espectacle de màgia i sopar.

17.15 h Sortida des de la parada de bus

Ho organitza: Associació de Dones

Dissabte, 8
Cau Obert. Tens 6/7 anys i vols descobrir què és el cau?
És el teu moment! Més informació: 649 103 049

16.00 - 18.00 h local sociocultural.   Ho organitza: AEiG Lo Merlet

Partit Pla d’Urgell CE “A” - Escola Comarcal F. Les Garrigues “A”
12.00 h Camp municipal d’esports

Diumenge, 9
Partit Veterans el Palau
d’Anglesola - Veterans
Bellpuig

10.00 h Camp municipal
d’esports

Dijous, 13
Conferència “I per què canviem del català al castellà?” amb Balbina Escolà, Alba Pla i Judit
Zapater del Consorci de Normalització Lingüística

19.00 h Sala d’actes del sociocultural. Ho organitza: Aula universitària

Divendres, 14
Darrer dia per avisar de la recollida de
voluminosos.
Oficines Casa de la Vila 973 60 13 14

Assemblea general de l’AFA (Associació de
Famílies d’Alumnes)
21.00 h a l’Escola Sant Roc

Partit el Palau d’Anglesola FS A - FS Solsona B
21.30 h pavelló poliesportiu

Dissabte, 15
Partit prebenjamí Pla d’Urgell, CE “B” - Escola
de Futbol Intercomarcal “B”
12.00 h Camp municipal d’esports

Cinefòrum: pel·lícula a concretar
16.30 h sala d’actes del local sociocultural
Ho organitza: Associació de Dones

Partit CF el Palau d’Anglesola - CE Cervera
19.30h camp municipal d’esports

Diumenge, 16
Tirada de bitlles entre el Palau d’Anglesola -
Vilabarca
10.00 h pista de bitlles

Dilluns, 17
1a Trobada de curs 2022/23 del Consellet de
Participació Adolescent (CPA)
19.00 h al segon pis de l’ajuntament

Dimarts, 18
Cobrament carnets de sòcia i loteria.
Cobrament sortida per veure l’obra
“Quant temps em queda” a la Llotja.
De 18.00 a 20.00 h sala Associació
de Dones del sociocultural

Dijous, 20 Recollida de voluminosos.

Conferència “Com mirar un quadre. Alguns casos
pràctics del Renaixement i Barroc” amb Joan Yeguas

19.00 h Sala d’actes del sociocultural
Ho organitza: Aula universitària
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Divendres, 21
Primera pedra de la Llar d’Infants i del nou edifici de l’escola Arnau
Berenguer amb la presència del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.
Acte presidit per l’alumnat i obert a tota la ciutadania.

11.30 h Avinguda Sant Roc

**********************************************************************************************************************

Deixalleria mòbil al costat del pavelló. De 10.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.30 h

Dissabte, 22
Deixalleria mòbil al costat del pavelló.
De 10.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.30 h

Partit Pla d’Urgell CE “A” - Escola F.Pinyana CE “A”
12.00 h camp municipal d’esports

Partit el Palau d’Anglesola FS B - Anglesola CFS B
16.15 h pavelló poliesportiu

Dijous, 27
Conferència “Alcarràs. Com es va crear la
pel·lícula” amb el guionista de la
pel·lícula i coautor del llibre, Arnau Vilaró.

19.00 h Sala d’actes del sociocultural
Ho organitza: Aula universitària

Dissabte, 29
Partit prebenjamí Pla d’Urgell CE B - Escola
Futbol Base Guissona “B”
12.00 h camp municipal d’esports

Partit el Palau d’Anglesola FS A - Maials FS B
18.00 h pavelló poliesportiu

Diumenge, 30
Tirada de bitlles entre el Palau d’Anglesola -
Alcoletge
10.00 h pista de bitlles

Partit CF el Palau d’Anglesola - FC La Seu
d’Urgell
16.30 h camp municipal d’esports

Dilluns, 31
Sopar popular al Pavelló Poliesportiu. Tapes, castanyes, panellets i moscatell.
Reserves al Poli Bar

ACTIVITATS EN TEMPS DE LLEURE. El Correllengua va mostrar-nos la riquesa de teixit
associatiu que tenim al Palau d’Anglesola. Ara que comença el curs és un bon moment
d’apuntar-se a participar i formar part d’una entitat de la vila.
Trobareu el contacte de les diferents entitats a la web www.elpalaudanglesola.com

ENQUESTA SALUT PÚBLICA. Juntament amb el full del mes arriba una enquesta del nostre
CAP de referència. Al Departament de Salut Pública compta amb el servei d’una psicòloga,
d’una nutricionista i d’una infermera que vetllen per la qualitat de la nostra vida.
Podeu deixar l’enquesta a la bústia del local sociocultural, del consultori mèdic o a les oficines
municipals. O respondre-la a l’enllaç que trobareu a la pàgina www.emplauelpalau.cat

MÚSICA i RECORDS. Proposem d’omplir el cementiri amb música en directe per acompanyar la
jornada de Tots Sants. Per això, si toques un instrument, si cantes… i vols participar en aquest
espai obert de l’1 de novembre, escriu a participaciociutadana@elpalaudanglesola.com

La PARRÒQUIA DE SANT JOAN BAPTISTA informa que a més a més dels diumenges a les
12.00h, també se celebra la missa tots els dimecres a les 20.00 h.

VIII MOSTRA DE FORMATGES ARTESANS DE PONENT. Reserveu: diumenge, 20 de novembre!
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