
Full d’activitats 2022

Què fem aquest Agost
al Palau d’Anglesola?

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

twitter.com/AjuntamentPalau

Dissabte, 6  Teatre de la fresca

L’Auca del Sr.Esteve a càrrec del grup teatral l’Agropecuària

50 anys de la vida de l’Esteve, l’hereu de la Puntual, una botiga de vetes i fils a la qual
s’han dedicat 3 generacions en cos i ànima.

Una sàtira punyent sobre el sentit de la vida.

20.00h Plaça Abadia

Ho organitza: Comissió de Cultura

Sopar estiuenc del Jovent vora l’ermita de Sant Roc.

A les xarxes @joventdelpalau s’informarà d’on es pot treure el tiquet.

Ho organitza: Associació del Jovent del Palau

Dimarts, 9 d’agost

Càritas Agrupació Parroquial
de Mollerussa informa que
del 9 al 26 d’agost tornen els
seus serveis.

Del 29 d’agost al 12 de
setembre estarà tancat per
vacances.

Dimarts, 16

Celebració de Sant Roc i dels 10 anys de la
Reconstrucció de l’ermita

20.15 h Missa a l’ermita de Sant Roc, cantada per la
Coral de l’Associació de Dones.

En acabar, se servirà un refrigeri.

Ho organitza: Associació Patronat Ermita de Sant Roc i
l’Ajuntament

Dijous, 18

Recollida
d’objectes
voluminosos
Avisar abans del
divendres, 12.

Dimarts, 30

Partit amistós entre el CF Palau d’Anglesola i AE Térmens
21.00h camp municipal d’esports

Sortida final del grup de 30 joves del Fet a JoVa que han portat
a terme tasques del voluntariat al poble durant l’estiu

Català per a nouvinguts (90 hores)

Dilluns, dimecres i divendres de 19.00 a 21.15h

Inici: 14 de setembre

Inscripcions a l’Ajuntament

Ho organitza: Consell Comarcal del Pla d’Urgell

Temporada de piscines

Recordem que el diumenge, 4 de setembre, s’acaba la temporada de piscines.

Bona tornada a l’escola!

https://www.facebook.com/AjuntamentPalau/
https://www.instagram.com/ajuntamentpalau/
https://twitter.com/AjuntamentPalau


Full d’activitats 2022
Què fem aquest agost al Palau d’Anglesola?

Avanç de la Festa Major d’estiu del 25 al 29 d’agost

Dijous, 25: tarda esportiva, caminada, pregó de festes i partit futbol.

Divendres, 26: sortida BTT, futbol sala, correbars i concert jove.

Dissabte, 27: tirada de bitlles, tarda d’inflables, havaneres, correfoc i concert.

Diumenge, 28: matinal cicloturista, missa, sardanes, concert i ball Orquestra Costa Brava.

Dilluns, 29: missa, hereus i pubilles, sardanes, concert i castell de focs de final de festa.

Pròximament, el programa a les vostres bústies i a emplauelpalau.cat

Bibliopiscina dimarts i dijous de 17.30 a 19.30h a les piscines municipals.

Últim dia de la bibliopiscina el dimarts, 30 d’agost.

Biblioteca durant el mes d’agost: temps de vacances, temps de lectura.

Dilluns i dimecres, horari de tarda de 16.30 a 19.30h

Dijous, horari de matí: de 10.00 a 13.30h / divendres tancat.

A partir del 1 de setembre, tornarà l’horari habitual de dilluns a divendres 16.30 a 19.30h

Casalet i campus d'estiu per a infants.

Inscripcions a: https://lleurequalia.cat/ca/c/home-casals-palau-anglesola-382

Campus del CEPU. Setmana del 29 d’agost al 2 de setembre. www.cepu.cat

Ens avancem al setembre:

Divendres, 2 de setembre: Concert del Cor Banahà de Bellvís

20.00h a l’església parroquial del Palau d’Anglesola

Ho organitza: la Comissió de Cultura

Dissabte, 10 de setembre a la tarda: Trobada gegantera al Palau d’Anglesola amb

cercavila popular pels carrers de la vila.

Ho organitza: Associació Gegantera del Palau d’Anglesola

Cap de setmana del 17 i 18 de setembre: 3a Fira de Clicks del Palau d’Anglesola

16 diorames d’exposició, botigues especialitzades, concurs de petits diorames, buscacliks,

inflables i tallers infantils per gaudir de la fira amb família.

Estigueu atents a les xarxes socials @playmopalau

https://lleurequalia.cat/ca/c/home-casals-palau-anglesola-382
http://www.cepu.cat

