
Full d’activitats 2021

Què fem aquest agost
al Palau d’Anglesola?

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

twitter.com/AjuntamentPalau

Diumenge 8. Concert amb l’Ares Marí i el Pau Talarn
20.30 h porxo del pavelló.

Se serviran sopars. Cal fer reserva prèvia al telèfon: 639 524 234

Ho organitza: el Poli bar

Dissabte 14. La rambla de les floristes
Clàssic teatral d’en Josep Maria de Sagarra, interpretat per la Companyia l’Agropecuària.

20.30 h enmig del passeig de la Pau (carretera del Poal).

Acte gratuït. En cas de mal temps es realitzarà al pavelló poliesportiu.

Inscripció prèvia trucant a l’Ajuntament 973 60 13 14 (8.00 h a 15.00 h) o entrant a
www.emplauelpalau.cat

Ho organitza: Comissió de Cultura del Palau d’Anglesola

Dilluns 16. Sant Roc
20.15 h Missa a l’ermita de Sant Roc acompanyada de la Coral de l’Associació de Dones

Ho organitzen: Parròquia de St. Joan Baptista i Patronat de l’ermita de Sant Roc

Dijous 19. Recollida d’objectes voluminosos
Si teniu mobles grans, electrodomèstics, matalassos… per llençar, aviseu a les oficines de
l’Ajuntament abans del divendres 13 d’agost: 973 60 13 14 (8.00 h a 15.00 h).

Es recull casa per casa. Servei gratuït

Divendres 20. Vinil&Beer
20.00 h Parc de Sant Roc

Descoberta de la col·lecció musical d’en Josep Anton Pérez, maridada amb la cervesa
artesana  La Vella Caravana i la col·laboració de Forn de pa i pastisseria Macià

Tiquet pel maridatge: 10 €. Fes la teva reserva a www.plasonor.com

Ho organitzen: Pla Sonor i Regidoria de Cultura

Del 26 al 29. Joc de l’Assassí durant la Festa Major

El joc de carrer més emocionant. El poble està a punt de viure una pila
d’assassinats en cadena. Els palauanglesolins i palauanglesolines en sereu
els protagonistes.  Apunta’t al joc més participatiu del moment. Qui quedarà
viu? Informació i bases del joc a infoelpalaudanglesola.assassiapp.com

Inscripcions a elpalaudanglesola.assassiapp.com (fins al dia 25)

Dilluns
30.

Festa
local
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Full d’activitats 2021
Què fem aquest AGOST al Palau d’Anglesola?

Del 26 al 30. Festa Major d’estiu. Pinzellades del programa...
Durant la festa major: joc de l’assassí, exposicions, firetes i pengem les senyeres al balcó.
26: tarda esportiva, cursa popular, presentació equip de futbol
27: escape room, espectacle de circ, nit de dj
28: matinal cicloturista, jocs aquàtics, havaneres, concert jove
29: missa, pregó, hereus i pubilles, sardanes, concert, teatre infantil, castell de focs
30: sortida JOVA
Ho organitza: Comissió de Festes

Biblioteca Josep Pont i Gol. Tanca per vacances fins el dilluns 16.

Però gaudim dels llibres més que mai. Horaris del 17 d’agost fins el 10 de setembre:

DILLUNS I DIMECRES: de 17.00 h a 20.00 h

DIMARTS I DIJOUS: Bibliopiscines de 17.30 h a 19.30 h. T’animes a portar un dibuix?

Fet a JoVa. Felicitem el grup de joves que estan fent tasques de voluntariat durant
aquests mesos de juliol i agost, deixant un poble més net i endreçat. Quina bona feina!
Estigueu atents a les xarxes per seguir els projectes que estan portant a terme.
Per cert, del 23 al 27 d’agost repartiran noves bosses compostables per les cases.

PlaymoPalau. 2a fira de clicks del Pla d’Urgell. Petits diorames
El 18 i 19 de setembre el Palau d’Anglesola tornarà a omplir-se de playmòbils.
Aprofitem aquest temps d’estiu per pensar i preparar el Petit Diorama.
Bases de participació a www.emplauelpalau.cat

Concurs Recicla i estalvia! I guanya fins a 100 €

Heu encertat els 6 enigmes del joc “Recicla i estalvia”?
Participeu en el repte Recicla i estalvia i un dels 5 vals de 100 € pot ser vostre! El podeu
gastar en els establiments del Palau d’Anglesola.

Com participar-hi? Descobriu les 6 incògnites que están en joc i convertiu-vos en
persones expertes del reciclatge.

● Telemàticament:
Trobareu les incògnites i el formulari per enviar les respostes a la web
www.elpalaudanglesola.com i a les xarxes socials.

● Físicament:
Busqueu les 6 incògnites i la butlleta de participació a les piscines, al pavelló,
oficines municipals i al local sociocultural.
Quan tingueu la butlleta plena, dipositeu-la a la bústia dels baixos de l’Ajuntament.

Fins quan? Tancarem les inscripcions el 28 d’agost, dissabte de Festa Major.

El diumenge 29, durant el concert de tarda, es farà un sorteig entre tots els participants
al repte. Recicla i estalvia i… guanya!

http://www.emplauelpalau.cat
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