
 

 

 
Full d’activitats 2021

Què fem aquest juliol
al Palau d’Anglesola?

 

Dissabte 3 
Cursa Agro-Llobera Palau Night Run

Sortida a les 21.30 h, Plaça de la República

Més de 200 atletes recorreran 10 km pel 
polígon de la vila.  

Veniu a animar-los! 

Ho organitzen: Cursa St. Blai i Ajuntament del 
Palau d’Anglesola 

 
 
 

Diumenge 4 
20.30 h Concert amb Bredda

Se serviran sopars amb reserva prèvia.

Reserves: 639 52 42 34 

Ho organitza: el Poli bar 

 
 

Dijous 8 
Presentació del llibre  
La independència (és) possible, 
l’autor, Josep M. Forné 

20.00 h Pista descoberta, vora les piscines

Ho organitzen: Biblioteca Josep Pont i Gol i 
Regidoria de Cultura 

 

Dilluns 12 
Preparem-nos per la campanya de 
la fruita 

Reunió amb la pagesia del Palau 
d’Anglesola per compartir les mesures 
de la collita. 

21.00 h Local sociocultural 

Ho organitzen: Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell i Ajuntament del Palau 
d’Anglesola 

 

Full d’activitats 2021 

Què fem aquest juliol 
al Palau d’Anglesola? 

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

Llobera Palau Night Run 

Plaça de la República 

Més de 200 atletes recorreran 10 km pel 

Cursa St. Blai i Ajuntament del 

Diumenge 4
Mulla’t per l’esclerosi múltiple

17.00 h a 20.00 h Botiga amb 
articles de la campanya a

les piscines municipals

18.00 h Salt solidari col·lectiu 

Ho organitza: AE Natació del Palau 
d’Anglesola 

20.30 h Concert amb Bredda 

Se serviran sopars amb reserva prèvia. 

Dimecres 7 

Juguem a les piscines

Jocs de reciclatge i reducció de residus.

11.00 h a 13.00 h Piscines municipals

Ho organitzen: Ajuntament i Consell 
Comarcal del Pla d’Urgell

La independència (és) possible, amb 

Pista descoberta, vora les piscines 

: Biblioteca Josep Pont i Gol i 

Diumenge 11 
Sant Cristòfol, patró dels xofers i 
conductors.  

Benedicció de vehicles.

12.30 h av. Països Catalans, davant del 
pavelló 

Ho organitza: parròquia St. Joan 
Baptista del Palau d’Anglesola

nos per la campanya de  

Reunió amb la pagesia del Palau 
d’Anglesola per compartir les mesures 

Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell i Ajuntament del Palau 

Dimecres 14 
La Transició Energètica al Palau 
d’Anglesola: una vila eficient. 
Creem una Comunitat Energètica Local?

20.00 h Local sociocultural

Xerrada a càrrec de Santi Martínez, director 
de Km0 energy. 

Ho organitzen: Comissió Medi Ambient i 
Ajuntament del Palau d’Anglesola

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

twitter.com/AjuntamentPalau 

Diumenge 4 
Mulla’t per l’esclerosi múltiple 

17.00 h a 20.00 h Botiga amb 
articles de la campanya a 

les piscines municipals 

18.00 h Salt solidari col·lectiu  

AE Natació del Palau 

Juguem a les piscines 

Jocs de reciclatge i reducció de residus. 

11.00 h a 13.00 h Piscines municipals 

Ajuntament i Consell 
’Urgell 

, patró dels xofers i 

Benedicció de vehicles. 

av. Països Catalans, davant del 

parròquia St. Joan 
Baptista del Palau d’Anglesola 

La Transició Energètica al Palau 
na vila eficient.  

Creem una Comunitat Energètica Local? 

20.00 h Local sociocultural 

Xerrada a càrrec de Santi Martínez, director 

Comissió Medi Ambient i 
Ajuntament del Palau d’Anglesola 



 

 Full d’activitats 2021 
Què fem aquest JULIOL al Palau d’Anglesola?

 

Dijous 15   Xerrada formativa per les 
persones alimentadores de gats de carrer

20.00 h Local sociocultural 

A càrrec de la Dolors Corredera                                                
del Centre Veterinari del Pla 

Ho organitzen: Comissió Medi Ambient i 
Ajuntament del Palau d’Anglesola

 

Del 17 al 25  Campaments 
dels escoltes del Palau a Sorribes 
de la Vansa  (Alt Urgell) 

Ho organitzen: AEiG Lo Merlet

 

Divendres 23  
Caminada nocturna, lluna plena

21.00 h  Punt de sortida: Refugi de 
pelegrins (davant les piscines). 

Més informació www.amicsdelcami.cat

Activitat oberta i gratuïta. 

Ho organitzen: Amics del Camí del Palau

 

Piscines municipals obertes al bany d’11.00 h a 20.00 h. Entrades i abonaments a 
www.emplauelpalau.cat  o recolliu les targetes a les oficines de l’Ajuntament.

Felicitats! El nou sistema d’obertura intel·ligent dels contenidors funciona prou bé. 
Felicitem-nos i mil gràcies pel bon ús. Recordeu de comunicar les possibles incidències 
des de l’aplicació del mòbil. 

Concurs Recicla i estalvia! Us proposem un repte d’estiu per jug
pròximes setmanes llençarem 6 reptes.  Atenció a les xarxes socials, al web de 
l’Ajuntament i també als establiments del Palau d’Anglesola. Participem i… sort!

Biblioteca Josep Pont i Gol Dilluns i dimecres, de 17.00 h a 20.00 h 
Bibliopiscines Dimarts i dijous de 17.30 h a 19.30 h a les piscines municipals

Llar dels Jubilats De dilluns a divendres de 10.00 h a 12.30 h i de 15.30 h a 19.00 h
 

PROPOSTES ESTIU 2021  inscripcions obertes
· Cursets de natació del 19 de juliol a 6 d’agost. 
· Casalet, Casalot i Campus. P3 a 6è. 
· Campus esportiu. Ho organitza
· Fet a JoVa: ESO.  Places lliures pel mes d’agost: 
del Palau d’Anglesola  

 

Aquest estiu Em plau el Palau
Compreu la samarreta a www.emplauelpalau.cat

Què fem aquest JULIOL al Palau d’Anglesola? 

Xerrada formativa per les 
persones alimentadores de gats de carrer 

A càrrec de la Dolors Corredera                                                
 

Comissió Medi Ambient i 
l Palau d’Anglesola 

Dijous 15 
Sardanes a la fresca 
Vents de Riella d’Agramunt.

21.30 h Pista descoberta, vora les 
piscines 

Ho organitza: Regidoria de Cultura

Campaments 
dels escoltes del Palau a Sorribes 

: AEiG Lo Merlet 

Dijous 22   Recollida voluminosos

Servei gratuït de recollida de mobles i andròmines 
al portal de casa. Aviseu a les oficines de 
l’Ajuntament abans del divendres 16.

Caminada nocturna, lluna plena 

21.00 h  Punt de sortida: Refugi de 
pelegrins (davant les piscines).  

www.amicsdelcami.cat    

Amics del Camí del Palau 

Divendres 30  Escala en hi

21.30 h  Pavelló poliesportiu

Participem-hi! Individualment, en parella, 
fent grup… 

Inscripcions obertes a tothom a 
www.emplauelpalau.cat

Ho organitzen: Consellet Adolescent

obertes al bany d’11.00 h a 20.00 h. Entrades i abonaments a 
o recolliu les targetes a les oficines de l’Ajuntament.

El nou sistema d’obertura intel·ligent dels contenidors funciona prou bé. 
nos i mil gràcies pel bon ús. Recordeu de comunicar les possibles incidències 

Us proposem un repte d’estiu per jugar en família. Durant les 
pròximes setmanes llençarem 6 reptes.  Atenció a les xarxes socials, al web de 
l’Ajuntament i també als establiments del Palau d’Anglesola. Participem i… sort!

Dilluns i dimecres, de 17.00 h a 20.00 h - divendres: tancat                                                              
Dimarts i dijous de 17.30 h a 19.30 h a les piscines municipals

De dilluns a divendres de 10.00 h a 12.30 h i de 15.30 h a 19.00 h

PROPOSTES ESTIU 2021  inscripcions obertes 
· Cursets de natació del 19 de juliol a 6 d’agost. Inscripcions a aenelpalau@gmail.com
· Casalet, Casalot i Campus. P3 a 6è. Ho organitza AMPA. www.ampapalau.cat

Ho organitza CEPU. www.cepu.cat  
Places lliures pel mes d’agost: www.emplauelpalau.cat Ho organitza

Aquest estiu Em plau el Palau 
www.emplauelpalau.cat i lluïm orgull de poble!

 

Sardanes a la fresca amb la Cobla 
Vents de Riella d’Agramunt. 

Pista descoberta, vora les 

Regidoria de Cultura 

Recollida voluminosos 

Servei gratuït de recollida de mobles i andròmines 
a les oficines de 

abans del divendres 16. 

Escala en hi-fi 

21.30 h  Pavelló poliesportiu 

hi! Individualment, en parella, 

Inscripcions obertes a tothom a 
www.emplauelpalau.cat i www.consellet.cat  

Consellet Adolescent  

obertes al bany d’11.00 h a 20.00 h. Entrades i abonaments a 
o recolliu les targetes a les oficines de l’Ajuntament. 

El nou sistema d’obertura intel·ligent dels contenidors funciona prou bé. 
nos i mil gràcies pel bon ús. Recordeu de comunicar les possibles incidències 

ar en família. Durant les 
pròximes setmanes llençarem 6 reptes.  Atenció a les xarxes socials, al web de 
l’Ajuntament i també als establiments del Palau d’Anglesola. Participem i… sort! 

divendres: tancat                                                              
Dimarts i dijous de 17.30 h a 19.30 h a les piscines municipals 

De dilluns a divendres de 10.00 h a 12.30 h i de 15.30 h a 19.00 h 

aenelpalau@gmail.com  
www.ampapalau.cat  

Ho organitza Ajuntament 

i lluïm orgull de poble! 


