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26 d’octubre de 2020 

COMUNICAT TOTS SANTS I CASTANYADA

El cap de setmana vinent celebrem Tots Sants i la 

fons però, enguany, respectant les mesures de protecció de la COVID

recomanacions publicades per Protecció Civil, us comuniquem que: 

· El cementiri municipal estarà obert 

haurà un circuit únic assenyalat, sentit antihorari com les rotondes. R

d’estada, evitant converses en grup i aglomeracions. Recordeu

és obligatori l’ús de mascareta.  

· Celebrem la revetlla en família o en petit grup de màxim 6 persones! Les festes públiques i botellots estan 

prohibits. Elaborem bons panellets amb les mans netes (sense tocar el gel hidroalcohòli

compartir-los entre amics i familiars. 

· Com cada any, dissabte trobareu oberta 

Escolta i Guia Lo Merlet a l’avinguda Sant Roc, 

mentre feu cua i recordeu que s’han de comprar 

d’informació: 611 41 85 99 (Ares) 

· No es pot celebrar el joc del “truc o tracte” pels carrers del poble, anant de casa en casa demanant 

llaminadures. 

· No es poden fer els passatges del terror oberts al públ

· Els bars del poble ofereixen menús 

· Trobareu flors per posar als nínxols 

  

Ajuntament del Palau d’Anglesola

COMUNICAT TOTS SANTS I CASTANYADA

celebrem Tots Sants i la Castanyada, unes tradicions ben nostres que 

les mesures de protecció de la COVID-19. Per això, 

recomanacions publicades per Protecció Civil, us comuniquem que:  

estarà obert de 7.00 h a 19.30 h. Hi haurà gel hidroalcohòlic a les dues en

sentit antihorari com les rotondes. Respecteu el recorregut. Limiteu

n grup i aglomeracions. Recordeu que està prohibit menjar i beure dins del recinte

en família o en petit grup de màxim 6 persones! Les festes públiques i botellots estan 

prohibits. Elaborem bons panellets amb les mans netes (sense tocar el gel hidroalcohòli

 

oberta la parada de castanyes dels Pioners i Caravel·les de

Escolta i Guia Lo Merlet a l’avinguda Sant Roc, vora la creu de terme. Respecteu les distàncies de seguretat 

han de comprar entre les 18.00 h i abans del confinament nocturn

· No es pot celebrar el joc del “truc o tracte” pels carrers del poble, anant de casa en casa demanant 

· No es poden fer els passatges del terror oberts al públic. Els ensurts poden ser telemàtics o fer

 de Castanyada a domicili. Alimentem l’economia local!

nínxols a ca l’Alsina i ca l’Enriqueta. Fem poble!  
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s tradicions ben nostres que hem de viure a 

19. Per això, d’acord amb les 

0 h. Hi haurà gel hidroalcohòlic a les dues entrades. Hi 

especteu el recorregut. Limiteu el temps 

que està prohibit menjar i beure dins del recinte i 

en família o en petit grup de màxim 6 persones! Les festes públiques i botellots estan 

prohibits. Elaborem bons panellets amb les mans netes (sense tocar el gel hidroalcohòlic!) però enguany evitem 

ls Pioners i Caravel·les de l’Agrupament 

cteu les distàncies de seguretat 

del confinament nocturn! Telèfon 

· No es pot celebrar el joc del “truc o tracte” pels carrers del poble, anant de casa en casa demanant 

ic. Els ensurts poden ser telemàtics o fer-los en família. 

economia local! 



 

 

 

 

 


