
 

 

 
Full d’activitats 2022

Què fem aquest juliol 
al Palau d’Anglesola?

 

 
 

Dilluns, 4 

Inici del Fet a JoVa, 
voluntariat d’estiu 

Dissabte, 9

19.30h Participació de 
Trobada Gegantera de Golmés.

Més informació a 
 

  

Diumenge, 10 

12.00 h Missa de St. Cristòfol. En sortir, 
benedicció de vehicles a la plaça Major.
 

19.30 h Concert de la Coral Joia de Maig 
d’Anglesola. Parròquia St. Joan Baptista

Taquilla inversa en benefici de les obres 
de l’església 

Ho organitza: Parròquia St. Joan Baptista 

 

Dijous, 14 

Xerrades sobre la pagesia,  
al local sociocultural 

20.30 h El futur de la pagesia a Ponent, 
a càrrec de Ferran de Noguera i Miquel 
Serra 
 

21.15 h Campanya Agrària 2022 
amb el Roger Riu i la Iolanda Cuñat, 
tècnics del Consell Comarcal 

Ho organitza: Ajuntament 
 

Dissabte, 16 

Taller de gòspel a càrrec de Gospel Modern Live Choir i 
Sònia Moreno.  

De 10.00 - 13.00 i 16.30-18. 30h

Inscripcions a: emplauelpalau.cat
 

21.30h Mostra del taller de gòspel
de la República 

Obert a tothom per escoltar i gaudir dels cants.
 

 

Full d’activitats 2022 

Què fem aquest juliol  
al Palau d’Anglesola? 

www.instagram.com/ajuntamentpalau

Dissabte, 9 

19.30h Participació de la Colla Gegantera del Palau
Trobada Gegantera de Golmés. 

Més informació a gegantsdelpalau@gmail.com

Missa de St. Cristòfol. En sortir, 
a la plaça Major. 

la Coral Joia de Maig 
Parròquia St. Joan Baptista 

Taquilla inversa en benefici de les obres 

Ho organitza: Parròquia St. Joan Baptista  

Dimarts, 12 

Explicació del projecte
millora de la carretera de la Diputació a 
càrrec de l’enginyer Xavier Vendrell.
 

Veïnatge de l’avinguda Sant Roc, plaça 
Catalunya, carrer la Bassa i carrer la Fassina.

20.00 h Local sociocultural

Ho organitza: Ajuntament 
 

 

El futur de la pagesia a Ponent,  
a càrrec de Ferran de Noguera i Miquel 

Campanya Agrària 2022  
amb el Roger Riu i la Iolanda Cuñat, 

 

Divendres, 15 

Taller de mantres i veu sistèmica 
de Sònia Moreno.  
De 10.00 a 13.00 i 16.30 a 19.30h 

Inscripcions a: emplauelpalau.cat 
 

21:30h Concert de mantres 
República.  

Convidats a cantar, a escoltar, a gaudir d’un 
vespre tranquil, musical i alliberador.

a càrrec de Gospel Modern Live Choir i 

18. 30h 

Inscripcions a: emplauelpalau.cat 

Mostra del taller de gòspel a la fresca a la Plaça 

Obert a tothom per escoltar i gaudir dels cants. 

Diumenge, 

A partir de les 17.00h  
Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple 
municipals.

19.00h Salt col·lectiu pel 
Mulla’t

Ho organitza: Associació 
Esportiva Natació

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

twitter.com/AjuntamentPalau 

la Colla Gegantera del Palau a la 

gegantsdelpalau@gmail.com 

Explicació del projecte d’arranjament i 
millora de la carretera de la Diputació a 
càrrec de l’enginyer Xavier Vendrell. 

Veïnatge de l’avinguda Sant Roc, plaça 
Catalunya, carrer la Bassa i carrer la Fassina. 

20.00 h Local sociocultural 

Ho organitza: Ajuntament  

Taller de mantres i veu sistèmica a càrrec 

.00 i 16.30 a 19.30h  

Inscripcions a: emplauelpalau.cat  

Concert de mantres a la Plaça de la 

Convidats a cantar, a escoltar, a gaudir d’un 
vespre tranquil, musical i alliberador. 

Diumenge, 17  

A partir de les 17.00h   
Mulla’t per l’Esclerosi 
Múltiple a les piscines 
municipals. 

19.00h Salt col·lectiu pel 
Mulla’t 

Ho organitza: Associació 
Esportiva Natació 



 

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

 
 

Diumenge, 24  

Fi del 
campament  
de l’AEiG Lo 
Merlet a Erill la 
Vall, dia de 
famílies i amics. 

Dilluns, 25

Càritas Agrupació Parroquial de Mollerussa 
informa que del 25 de juliol al 8 d’agost 
romandrà de vacances. 
 

20.00 h Taller de Risoteràpia 
Cau i Ester Visa al pavelló poliesportiu. Gratuït.

Només cal portar roba còmoda i moltes ganes de 
riure, que és una bona teràpia. Taller gratuït.

Ho organitza: Ajuntament 
  

Divendres, 29 

21.00 h Aula a la Fresca 
al c/ Sant Joan (costat de 
l’església) 

Presentació del llibre 
“Sobre portes i finestres 
de pedra” de Joan 
Yeguas, acompanyat 
pel Jaume Suau i la Nati 
Moncasí 

Ho organitza: Aula 
d’Extensió Universitària 

Dissabte, 30

9.30 h Sessió de 
d’Ester Visa a les piscines. 
Cal portar estoreta, roba còmoda i  
jaqueta si fa fresca.

Ho organitza: Ajuntament 
 

Torneig comarcal jove de Futbol 
Sala

De 10.00 a 22.00 h al pavelló 
poliesportiu

Ho organitza: Joventut Pla d’Urgell

 

Temporada piscines 2022  Període de bany 
 

Abonament piscines municipals:
des de emplauelpalau.cat i ja podreu accedir a les piscines. Si no disposeu de targeta, la 
podeu passar a comprar (2 €) a l’ajuntament, de dilluns a divendres, de 8.00 h a 15.00 h.
 

Recordem que… 
· La targeta és individual i intransferible. És imprescindible per entrar al recinte.
· Està prohibit fumar dins del recinte de les piscines, tampoc al bar.

  
ALTRES ACTIVITATS D’ESTIU 
 

Bibliopiscines dimarts i dijous de 17.30 a 19.30h a les piscines municipals.
Biblioteca oberta de dilluns- 
 

Cursets de natació. Horaris i formulari d’inscripció a l’enllaç que trobareu al web: 
emplauelpalau.cat. Consultes: 
 

Casalet i campus d'estiu per a infants
Inscripcions a: https://lleurequalia.cat/ca/c/home
 

Campus del CEPU. Setmanes del 27 de juny al 2 de setembre.  
 
 

Campus de bàsquet. Setmana de l’11 de juliol. 8.45 h a 13.30 h al pavelló poliesportiu. 
Infants del 2008 al 2015. Inscripcions: 

 

Què fem aquest juliol al Palau d’Anglesola?     

Dilluns, 25 

Càritas Agrupació Parroquial de Mollerussa 
informa que del 25 de juliol al 8 d’agost 
romandrà de vacances.  

Taller de Risoteràpia a càrrec de Pilar 
ster Visa al pavelló poliesportiu. Gratuït. 

Només cal portar roba còmoda i moltes ganes de 
riure, que és una bona teràpia. Taller gratuït. 

Ho organitza: Ajuntament  

Dissabte, 30 

9.30 h Sessió de Ioga a càrrec 
d’Ester Visa a les piscines.  
Cal portar estoreta, roba còmoda i  
jaqueta si fa fresca. 

Ho organitza: Ajuntament  

Torneig comarcal jove de Futbol 
Sala al Palau d’Anglesola 

De 10.00 a 22.00 h al pavelló 
poliesportiu 

Ho organitza: Joventut Pla d’Urgell 

Diumenge, 31

19.30 h Manresa, la 
ciutat que (et) 
transforma. 

Camí i espiritualitat de 
Sant Ignasi

Projecció
fotografies de la 
sortida a Manresa

Local sociocultural

Ho organitza: Amics 
del Camí del Palau

Període de bany del 18 de juny al 4 de setembre.

Abonament piscines municipals: si teniu 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, la 

€) a l’ajuntament, de dilluns a divendres, de 8.00 h a 15.00 h.

a targeta és individual i intransferible. És imprescindible per entrar al recinte.
· Està prohibit fumar dins del recinte de les piscines, tampoc al bar. 

ALTRES ACTIVITATS D’ESTIU  

dimarts i dijous de 17.30 a 19.30h a les piscines municipals.
 dimecres i divendres de 16.30 a 19.30h   

Horaris i formulari d’inscripció a l’enllaç que trobareu al web: 
emplauelpalau.cat. Consultes: aenelpalau@gmail.com  

Casalet i campus d'estiu per a infants.  
https://lleurequalia.cat/ca/c/home-casals-palau-anglesola

. Setmanes del 27 de juny al 2 de setembre.  www.cepu.cat

Setmana de l’11 de juliol. 8.45 h a 13.30 h al pavelló poliesportiu. 
Infants del 2008 al 2015. Inscripcions: www.basquetmollerussa.cat  

 

Només cal portar roba còmoda i moltes ganes de 

Dimarts, 26 i 
Dimecres, 27 

8.00 a 14.00 h 

Deixalleria 
mòbil a tocar 
del pavelló 
poliesportiu 

Diumenge, 31 

19.30 h Manresa, la 
ciutat que (et) 
transforma.  

Camí i espiritualitat de 
Sant Ignasi 

Projecció de 
fotografies de la 
sortida a Manresa 

Local sociocultural 

Ho organitza: Amics 
del Camí del Palau 

del 18 de juny al 4 de setembre. 

si teniu 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, la 

€) a l’ajuntament, de dilluns a divendres, de 8.00 h a 15.00 h. 

a targeta és individual i intransferible. És imprescindible per entrar al recinte. 

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

Horaris i formulari d’inscripció a l’enllaç que trobareu al web: 

anglesola-382 

www.cepu.cat 

Setmana de l’11 de juliol. 8.45 h a 13.30 h al pavelló poliesportiu. 


