I durant
totes les
festes...
Il·luminem el Palau
Decoreu el balcó, el jardí, la façana…,
qualsevol part de la casa que es pugui
veure des del carrer. Feu una foto i
etiqueteu-la a les xarxes #nadalalpalau.
Pessebres i arbres
L’Associació Cultural Tots Som de Casa
us convida a fotografiar el vostre
pessebre o arbre de Nadal. Envieu-ne
les imatges a revista@avensdelpalau.cat
i les compartiran a les xarxes de l’Avenç
perquè arribin ben lluny.
Per Nadal, consum local
Afavorim el consum de proximitat.
Quan aquests dies compreu als comerços
locals us donaran un val. Reuniu 3 vals,
de 3 establiments diferents, i passeu
per la Biblioteca Josep Pont i Gol per
intercanviar-los per un regal nadalenc.
Campanya activa fins a exhaurir-ne
existències. Màxim, un detall per domicili.
Ho organitza l’Ajuntament del Palau
d’Anglesola.
Felicitem!
Prepareu una postal de Nadal ben
bonica. La podeu dipositar a la bústia
que trobareu als matins als baixos de
l’Ajuntament i a les tardes a la Biblioteca.
Teniu temps fins al dia 24 de desembre.
Les felicitacions rebudes s’entregaran
als padrins i padrines de la Residència i a
les persones que van fer ús del servei de
voluntariat durant el primer confinament.
Horaris de la Biblioteca Josep Pont i Gol
De 10.00 h a 13.00 h - desembre: 22, 23 i 24.
De 16.00 h a 19.00 h - desembre: 21, 22,
23, 28, 29 i 30 - gener: 7 i 8.

Foto amb el Tió gegant
El nostre Tió gegant sap que aquest any
no ens podem reunir per fer-lo cagar,
però té moltes ganes de veure-us.
A partir del 14 de desembre (de 8.00
a 15.00 h), podeu passar per l’entrada
de l’Ajuntament a fer-li una visita.
Taller d’estels i boles de Nadal
El Consellet de Participació Adolescent us
convida a fer una manualitat nadalenca.
Podeu recollir el material a la Biblioteca,
realitzar el taller a casa i retornar la
manualitat acabada a la Biblioteca per
fer-ne un muntatge col·lectiu. Aportació
de 2 € per a la Marató de TV3.
Arbre dels desitjos
L’Aula de Lletres guarneix un arbre dels
desitjos a la plaça de la Generalitat.
Visiteu-lo i afegiu-hi el vostre.
Casalet de Nadal
Durant les vacances escolars, l’AMPA
organitza un casalet de Nadal al pavelló
poliesportiu.
Setmana A: 22, 23 i 24 de desembre.
Setmana B: 28, 29, 30 i 31 de desembre.
Setmana C: 4, 5 i 7 de gener.
Matins de 9.00 h a 13.00 h, amb opció
d’acollides. Inscripcions a
www.lleurequalia.cat/casaldenadal.
Cartes per la llibertat
Un Nadal més a la presó i lluny de casa.
Si voleu enviar una postal als presos
i exiliats polítics, trobareu les adreces a
www.adretscivils.cat.

El programa pot variar segons la situació sanitària del moment i les mesures establertes pel PROCICAT.

Viu
el Nadal
al Palau
A casa, vora el caliu dels nostres.
Al poble. Ja ho té Nadal, això. I
enguany més que mai, per grat
i per força, per responsabilitat,
per salut.
Gràcies a totes les persones
i a totes les entitats que feu
possible que al Palau d’Anglesola
brillin les festes enmig de tot
plegat.
Ajuntament del Palau
d’Anglesola
Molt bones festes
Nadal 2020

Em plau el Palau

Diumenge

Molt bones festes. Nadal 2020.

13 de desembre

Dijous

Diumenge

24 de desembre

27 de desembre

Diumenge

12.00 h Santa Llúcia.
Missa al pavelló. En sortir us podreu
endur un record dolcet per compartir a
casa.

18.00 h Llum de la Pau de Betlem:
afrontem la pandèmia sense exclusions.
Arribada de la Llum al Palau d’Anglesola,
símbol de pau, i enguany amb dosis
de resiliència i capacitat d’adaptació.
Punt de trobada: plaça de l’Abadia.
Ho organitza l’AEiG Lo Merlet.

12.00 h Missa de la Família amb els
matrimonis que celebren 50 i 25 anys
de casats i els casats durant l’any 2020.
Ho organitza la Parròquia de St. Joan
Baptista.

Dona un tomb al 2021!
Donem la benvinguda al nou any fent
2021 voltes corrent a la pista del Parc
dels Drets de la Infància i Adolescència.
Apunta-t’hi i ajuda’ns a complir l’objectiu
sumant les teves voltes. Inscripcions
a www.emplauelpalau.cat del 25 al 31
de desembre. Ho organitza el grup de
runners del Palau.

Anem a buscar el Tió!
Ja teniu el Tió a casa? Si us heu inscrit
a l’activitat i encara no ha arribat, potser
el trobareu pel terme. Molta atenció, i
sort! Informació www.ampapalau.cat.
Ho organitza l’AMPA de l’Escola Arnau
Berenguer.
Marató de TV3 per la COVID-19.
Si voleu col·laborar-hi, truqueu al
905115050. “Aquesta Marató toca
a tothom!”. Activitats palauanglesolines
amb la Marató: recerca del tió
organitzada per l’AMPA, ruta d’orientació
en família que munta el Jovent del Palau,
recollida realitzada per l’Associació de
Dones i manualitat de Nadal que porta
a terme el CPA.
Diumenge

20 de desembre
11.30 h Celebració penitencial al
pavelló.
12.00 h Missa d’Advent.
Durant el matí. Ruta d’orientació
en família.
Recorregut pels voltants del municipi per
localitzar diverses fites. Activitat oberta
a tots els públics. Juguem en petit grup.
Distància: 4-6 km. Sortides esglaonades.
Per inscriure-us-hi, seguiu les xarxes
@ajoventdelpalau. Ho organitza
l’Associació Jovent del Palau.

22.00 h Missa del Gall al pavelló.
En acabar, es repartirà una bosseta
de torrons per poder celebrar la nit
de Nadal a casa.
Divendres

25 de desembre
12.00 h Missa de Nadal al pavelló,
amb l’acompanyament musical de Pilar
Pelegrí i les cantaires de la Coral.
Dissabte

26 de desembre
18.00 h Pastorets online.
Es retransmetrà l’actuació dels Pastorets
Catalans que el grup de teatre local
va realitzar l’any passat en benefici
del Pediatric Cancer Center. Gaudiu
de l’actuació al canal YouTube de
l’Ajuntament.

Durant la tarda. Recollida de cartes
per les cases.
Els patges de Ses Majestats els Reis
d’Orient ens informen que enguany
recolliran les cartes a domicili. Si voleu
que passin per casa vostra, cal que els
aviseu abans del 21 de desembre a la
web: www.emplauelpalau.cat.
Dilluns

28 de desembre
Sants Innocents.
Feu la vostra llufa i pengeu-la a qui
tingueu més a la vora. I, alerta, que no us
prenguin el pèl!
Divendres

1 de gener
12.00 h Programa de ràdio.
Emissió especial, dedicada a Nadal
i Cap d’Any. Escolteu el podcast al
canal YouTube del CPA - Consell de
Participació Adolescent del Palau.
Ho organitza el CPA.
Dissabte

3 de gener

Dimarts

5 de gener
Nit de Reis.
Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran
al Palau d’Anglesola carregats de regals.
Enguany, però, no podem rebre’ls davant
la Casa de la Vila. Podreu esperarlos des de casa estant i seguir-ne la
salutació en directe des de les xarxes
socials de l’Ajuntament.
De cara al repartiment de regals, els Reis
esperen les indicacions del PROCICAT.
S’ampliarà la informació pels mitjans
de comunicació de l’Ajuntament.
Dimecres

6 de gener
12.00 h Missa de Reis al pavelló.
Dissabte

2 de gener

9 de gener

20.00 h Concert de Confinadales.
Els nostres artistes locals, aquest
cop, ens sorprendran amb melodies
nadalenques. El podeu seguir pel canal
YouTube de l’Ajuntament.

Benvinguda als infants nascuts
durant el 2020 al Palau d’Anglesola.
Les famílies dels nounats rebreu una
invitació personal. Ho organitza la
Comissió de Cultura.

