
9:00h / Farrugats 
Tir al plat amb esmorzar popular 

Organitza Societat de Caçadors. (Inscripcions a part)  

12:00h / Pa: de l’escola 
Vermut electrònic amb el DJ. Bluetonic 

Inscripció prèvia a l’Ajuntament. (Preu 2€ el mateix dia) 
Organitza: Jovent d’Anglesola 

16:30h / Camp de futbol Farrugats Arena 
Primer par:t de lliga Angulària & Cervera 

19:00h / Poliespor:u Municipal 
Sessió de ball de tarda amb el grup BANDA SONORA 

 Part de la Cartellera dels Curts que és pojectaran al Terror a la Fresca

Causa Sui de Quen'n Richard  
Escala:on de Chris'an Bachini 
Albóndigas de Julen Higuera 
Dispensary of Death de Sion O’Neill 
Hambre de Carlos Meléndez 
Behind de Ángel Gómez

DIUMENGE 18



DISSABTE 17 / 22:00h / POLIESPORTIU MUNICIPAL 
Inauguració de les reformes del poliespor:u amb 

el Quim Masferrer i l’espectacle Bona Gent 
Quim Masferrer fa un homenatge al públic en un espectacle únic i impossible 
de repeLr perquè el públic n’és el protagonista. Un protagonista, o millor dit: 

molts protagonistes, que escriuran l’argument d’aquesta experiència. 

Venda d’entrades a l’Ajuntament en horari d’oficina 
Entrada anLcipada: 7€  /  Guixeta: 10€ 

Per la gent d’Anglesola: dimecres 7, dijous 8 i divendres 9 
Venda d’entrades oberta a tothom: De dilluns 12 a divendres 16

DISSABTE 17 / DE 10:30 A 14:00h / CAMP DE FUTBOL 

Crazy Jump Race 
La carrera d’obstacles més diverLda i wipeout 

7 proves, 60 metres de bojeria 
Hi haurà servei de bar a càrrec de l’AMpA  

de l’escola Sta.Creu 
AcLvitats per totes les edats 

DIJOUS 8 / 18:30h / PLAÇA LOURDES 
Cerimònia religiosa i ofrena floral a la Verge 
Coca i xocolata pels assistents 
Organitza: veïns de la Plaça Lourdes 

DIUMENGE 11/ 10:30h / PLAÇA 11 DE SETEMBRE 
Diada Nacional de Catalunya 

Lectura del manifest i ofrena floral 

DIMECRES 14/ 12:00h / ESGLÉSIA PARROQUIAL 
Solemne missa en honor a Sta. Creueta 

DIVENDRES 16 / 22:00h / PISTES DE TENIS 
Cinema de terror a la fresca (Durada 90’) 

Recull de curtmetratges del FesLval GalacLcat: 
Causa Sui de QuenLn Richard, Escala:on de ChrisLan 
Bachini, Albóndigas de Julen Higuera, Dispensary of 
Death de Sion O’Neill, Hambre de Carlos Meléndez, 
Behind de Ángel Gómez.

Es:mades veïnes i veïns d’Anglesola 

Us presentem els actes culturals que es faran durant el mes de setembre 
organitzats per a gaudir-ne tota la població. Hi ha cinema, esports, espectacle, 
vermut i ball. AcLvitats per a tots el públics i totes les edats. Us animem a 
parLcipar-hi i a engalanar els balcons durant aquests dies. 

En breu donarem per finalitzades les obres del poliesporLu, tan esperades per 
tothom. Farem la inauguració amb el Quim Masferrer, perquè a Anglesola som 
Bona Gent i també hi podrem ballar amb l’orquestra Banda Sonora. Esperem 
que us agradin i entre tots en Lnguem cura i en puguem gaudir força anys. 

  Us desitgem molt Bones Festes de setembre! 

El Consistori. Setembre 2022


