
Vols saber com millorar 
la convivència i el civisme 

al Palau d’Anglesola?
Activem un procés educatiu, participatiu i inclusiu per potenciar
un comportament cívic i respectuós de tothom i per a tothom, 

amb l'objectiu de crear conjuntament i votar la nova ordenança de 
civisme del Palau d’Anglesola

Més informació a:
www.elpalaudanglesola.com/civisme.html

civisme@elpalaudanglesola.com

O segueix-nos a les xarxes socials:

i tindràs aquesta

Per a què volem crear l'ordenança de civisme?

de regal*

millora del civisme

samarreta

*Com aconseguir-la? Implicant-te 
en el procés de creació de l’orde-
nança i participant, com a mínim, 
en tres de les activitats 
proposades.

L'Ordenança per la Convivència i el Civisme del Palau d'Anglesola és una normativa, 
creada per la ciutadania, que pretén preservar l'espai públic com un lloc de 
convivència, de trobament i d'esbarjo, amb total respecte als drets de l’altri.

AMB CIVISME

EL PALAU D’ANGLESOLA

Participa al procés de

twitter.com/ajuntamentpalau

facebook.com/AjuntamentPalau

instagram.com/ajuntamentpalau

Ajuntament
El Palau d’Anglesola

youtube.com/c/ajuntamentelpalaudanglesola
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SENSIBILITZACIÓ

IMPLICA’T AMB EL POBLE

Elaborarem l’esborrany 
de l’ORDENANÇA DE CIVISME

Aprovació al Ple i endavant 
amb la NOVA ORDENANÇA

Ponència Daniel Gabarró

COMPARTEIX EL TEU 
MOMENT CÍVIC

ENVIA 
LA TEVA PROPOSTA CARTA ALS REIXOS

Coach i conferenciant

“Pistes per la felicitat al Palau d’Anglesola” 
21 de novembre - 20:00h - Local Sociocultural

PERÍODE 
D’ESMENES

Us farem arribar 
l'ordenança per 
sotmetre-la a votació

#emplauelpalau
#josocdelPalau
#elpalaumesnet  

MARCA’T AL CALENDARI

Participa  amb la batuda col·lectiva de brossa, vine a comprar sabó
ecològic a granel i al Sunday black Palau!

Participa publicant a les xarxes algun 
dels teus moments cívics utilitzant 
algun d’aquests hashtags:

Llegeix i participa aportant 
canvis, propostes i millores

Participa demanant als reixos quines millores o 
mesures cíviques vols que et portin.

Participa enviant per qualsevol 
canal (xarxes, web, correu o de 
forma presencial a l’Ajuntament) 
les teves propostes per fer un 
Palau més cívic.

Participa i vota aprovant el civisme 
que volem per al nostre poble


