
Full d’activitats 2021

Què fem aquest setembre
al Palau d’Anglesola?

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

twitter.com/AjuntamentPalau

Dissabte 11 Diada Nacional de Catalunya a la Plaça 1 d’Octubre

9.00 h Repintada del mural i música en directe. Cal portar roba adient per pintar.

Durant el matí:  Veniu a jugar a descobrir els 12 murals reivindicatius i d’estima a la
terra que hi ha repartits per la vila (a peu, corrent o amb bicicleta). Punt de sortida a la
Plaça 1 d’Octubre on us explicarem en què consisteix el joc i què haureu de fer.

A la Plaça 1 d’Octubre:

11.00 h Espectacle: Un tomb màgic cap a la independència amb el Mag Adriaco.

Tot seguit, lectura del Manifest per part dels hereus i pubilles. Cant dels Segadors

12.00 h Sortida de l’autocar de Mollerussa cap a la manifestació de BCN. Inscripcions a
l’Ateneu Popular. També venen samarretes de la Diada 2021: “Lluitem i Guanyem”.

Diumenge, 12
CF el Palau d’Anglesola - CF Agramunt

19.00h Camp Municipal d’Esports

Últim partit amistós de la pretemporada.

Dilluns, 13
Inici de curs escolar 2021/22.

Nous horaris biblioteca: de dilluns
a divendres de 18.00 h a 21.00 h

Dilluns, 13
Donació de sang

18.00 h a 21.30 h Pavelló poliesportiu

Cal fer inscripció a https://donarsang.gencat.cat

Ja segueixes la xarxa solidària a les xarxes socials?
#donantssang_plaurgell

Dimarts, 14 i
dimecres, 15
Deixalleria mòbil

9.00 h a 14.00 h i
16.30 h a 19.00 h

Avinguda Països Catalans

Dijous, 16
Presentació aula extensió universitària del Palau
d’Anglesola amb la presència del coordinador de les
aules universitàries de Lleida, Sr. Màrius Bernadó.

19.00 h Pavelló poliesportiu

Dijous, 16
Recollida d’objectes
voluminosos

Cal avisar a les oficines
de l’Ajuntament abans
del divendres dia 10.

Dissabte i diumenge, 18 i 19
Playmopalau 2a Fira de Clicks del Pla d’Urgell

Dissabte de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.30 h

Diumenge de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 19.00 h

Al pavelló poliesportiu.

Diumenge, 19
CF El Palau d’Anglesola -
CE Artesa de Segre

Primer partit de lliga.

17.00 h Camp Municipal
d’Esports.

https://www.facebook.com/AjuntamentPalau/
https://www.instagram.com/ajuntamentpalau/
https://twitter.com/AjuntamentPalau
https://donarsang.gencat.cat/


Full d’activitats
Què fem aquest SETEMBRE al Palau d’Anglesola?

Diumenge, 19
La Parròquia del Palau
d’Anglesola comunica que
no hi haurà celebració
eucarística.

Podeu consultar els
horaris dels altres pobles
al web:
agrupacioparroquialmollerussa.cat

Dijous 23
Taula rodona: Un escut i una bandera pel Palau
d’Anglesola?

20.00 h Sala d’actes local sociocultural

Abans de la votació de l’1 d’octubre, cal informar-nos.

Hi participaran Josep M. Cabau, Albert Velasco, Sebastià
Garralon i Francesc Balcells.

Modera: Núria Ribes, de l’equip de redacció de l’Avenç

Es podrà seguir pel Canal YouTube de l’Ajuntament.

Dijous 30
Ple municipal

20.00 h Sala de Plens

Es pot seguir en directe
pel Canal YouTube de
l’Ajuntament

Divendres 1 d’octubre
Consulta popular per l’escut i bandera oficials

9.00 h a 20.00 h Sala de Plens de l’Ajuntament

Decidim entre totes i tots els emblemes oficials que
s'escauen al Palau d'Anglesola.

Votació a partir dels 16 anys. Més informació al web
www.elpalaudanglesola.com

Dissabte, 2
Moda & formatges de la mostra. Sopar temàtic de formatge a l’edifici modernista de la
cooperativa Sant Roc. Desfilada de moda entre plat i plat. Programa a part.

Diumenge, 3
7a Mostra de Formatges de Ponent

10.00 h a 20.00 h Festa temàtica del formatge al
pavelló poliesportiu.

Maridatge, tast, espai infantil, Espai turòfil, Art i
Formatge i més activitats. Programa a part.

Diumenge, 3
CF El Palau d’Anglesola -  CF
Balaguer

17.00 h Camp Municipal
d’Esports

Jornada 3 de la 1a fase de
Segona Catalana subgrup 7B

La Comissió de Festes agraeix la participació i el bon ambient que s’ha viscut durant
tota la Festa Major d’estiu i també la paciència davant les mesures de prevenció.

Renovació enllumenat. Durant el mes de setembre s’ha començat substituir el
sistema tradicional de bombetes per tecnologia LED als fanals de la vila.

CEPU: inici d’entrenaments. Al Palau d’Anglesola hi entrenen Prebenjamins (2015-2014)
i Debutants (2016-2017). Més informació: www.cepu.cat

Plaça biblioteca. Es convoca una plaça de tècnic/a auxiliar de biblioteca. El darrer dia
per presentar-se és el dijous 16 de setembre. Informació al web municipal.

http://www.elpalaudanglesola.com
http://www.cepu.cat

