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Dijous, 3
Conferència “Les 7 meravelles del
món antic” amb Montse Pérez

18.00 h Local sociocultural
Ho organitza: Aula Universitària

Inici taller d’Estimulació Cognitiva
16.30 h Llar de Jubilats
Ho organitza: Llar de jubilats

Divendres, 4
Teatre “Adreça desconeguda” de Kressmann Taylor
amb Jesús Agelet i Francesc Vilalta.
Després de la representació hi haurà col·loqui entre els
actors i espectadors.

19.00 h Local sociocultural. Obert a tothom.
Ho organitza: Aula Universitària, Tots Som de Casa i
Comissió de Cultura

Reunió per preparar l’arribada de Ses Majestats Reials
Quinta dels 50 i  dels 17 anys. 21.30 h Ajuntament.

Dissabte, 5
Partit prebenjamí Pla Urgell CE A -
Mollerussa CFJ
12.00 h Camp municipal d’esports

Partit El Palau d'Anglesola FS B - CF
Barbens
18.15 h pavelló poliesportiu

Diumenge, 6
Sortida de l’Ametlla a Ampolla GR-92
8.30 h Plaça Generalitat, hora de sortida
Ho organitza: Associació Excursionista

Partit Veterans El Palau d’Anglesola - Veterans
Balaguer

10.00 h camp municipal d’esports

Dijous, 10
Conferència “Il Trittico” de Giacomo Puccini a càrrec del
musicòleg del Gran Teatre del Liceu, Pol Avinyó

18.00 h Local sociocultural - Ho organitza: Aula Universitària

Ple Municipal Extraordinari
20.00 h sala de plens. Es pot seguir en directe al canal
YouTube de l’Ajuntament.

Divendres, 11
Reunió del grup geganter i
persones interessades en
formar colla gegantera amb
el Bernat i l’Elisenda

21.00 h Local sociocultural
Ho organitza: Colla Gegantera

Dissabte, 12
Partit prebenjamí Pla Urgell CE B - Escola Comarcal
F.Les Garrigues
12.00 h Camp municipal d’esports

Partit El Palau d’Anglesola FS B - FS Vinaixa 16.15 h

Partit El Palau d’Anglesola FS A - CFS Alcarràs
18.00 h Pavelló poliesportiu

Diumenge, 13
Partit CF El Palau d’Anglesola -
CF Angulària d’Anglesola
16.00 h Camp municipal d’esports

Diumenge en família.  Activitats per a
infants i famílies. Programa a part.

De 17 a 19.00 h al pavelló poliesportiu

Dijous, 17
Presentació del llibre “Aquell octubre” amb Quim Forn i Magda Gregori.

19.00 h Local sociocultural - Ho organitza: Aula Universitària
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Divendres, 18
Recollida de voluminosos

Termini per avisar a les
oficines de l’Ajuntament:
divendres, 11.

Dissabte, 19
Partit prebenjamí Pla Urgell CE A - Balàfia CFUE A
12.00 h Camp d’esports

Sortida a la Llotja: obra de teatre Quant temps em queda.
20.00 h Parada de bus

Ho organitza: Associació de dones

Diumenge, 20
VIII Mostra de Formatges artesans de Ponent

Programa a part

10.00 a 15.00 h i 17.00 a 20.00 h  al pavelló poliesportiu.

Participa al concurs de pastissos de formatge o apunta’t al
vermut i al tast de formatges.
Més informació a emplauelpalau.cat

Tirada de bitlles entre El Palau d’Anglesola - El Poal
10.00 h Pista de bitlles

Partit Veterans El Palau d’Anglesola - Veterans Pardinyes
10.00 h Camp municipal d’esports

Dimecres, 23
Conte i taller per
commemorar el Dia dels Drets
de la infància i de
l’adolescència.
Dret a ser infant!

A partir de 5 anys.

18.00 h Biblioteca Pública

Inscripcions gratuïtes a la
Biblioteca

Ho organitza: SISI Pla d’Urgell

Dijous, 24
Conferència “Gaudí i la
Sagrada Família” amb
Esther Solé

18.00 h Local sociocultural
Ho organitza: Aula
Universitària

Divendres, 25
Durant la setmana reivindiquem el Dia internacional per a
l’eliminació de la  violència contra les dones amb diferents
accions: xerrada, “Mur de paraules” contra tot tipus de  violència
i lectura del manifest.  Sortirà programa a part.

Dels dies  21 al 25, recull i penja el domàs reivindicatiu lila a
l’Ajuntament o a la Biblioteca.

Dissabte, 26
Partit prebenjamí Pla Urgell CE B - Escola de Futbol Baix Segrià B
12.00 h Camp municipal d’esports

Partit El Palau d’Anglesola FS B - UE Peramola FS 16.15 h pavelló poliesportiu

Partit El Palau d’Anglesola FS A - EFS Cervera 18.00 h pavelló poliesportiu

Sortida a La Llotja: concert solidari Mamapop. Ho organitza: Associació de Dones
18.00 h Parada de bus

Diumenge, 27
3r Mercat de Segona mà. Pavelló poliesportiu.

En el marc de la Setmana de prevenció de Residus, al pavelló hi haurà parades d’articles de 2a
mà, tallers, xerrades, desfilada de roba, vermut de proximitat i la Marató Comarcal de Recollida de
Roba. Aquell diumenge, aporta roba i calçat, perquè volem estar al capdavant dels municipis del
Pla d’Urgell que reciclem millor!
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3r Mercat de Segona mà.

Vols posar parada? Inscriu-te a la pàgina emplauelpalau.cat

Vols participar en la desfilada de roba de 2a mà? Vine a passar una bona estona. Els infants fins
a 12 anys poden participar-hi acompanyats d’un adult. Volem veure-hi totes les edats, talles,
gèneres. Ep, i no cal experiència prèvia a la passarel·la! L’Eugènia Piqué, amb el seu talent i traça,
ajudarà a gaudir d’aquesta activitat. Inscripcions: emplauelpalau.cat

De 10.00 a 14.00 h al pavelló poliesportiu

Ho organitza: Comissió de Medi Ambient

Partit CF El Palau d’Anglesola - UE Guissona
16.00 h Camp municipal d’esports

Diumenge en família. Recordeu fer la reserva prèvia a les oficines de Casa de la Vila.
De 17 a 19.00 h al pavelló poliesportiu.

Projecció de la pel·lícula documental “El camí ignasià” on apareix la tasca hospitalera de
l’Associació dels Amics del Camí. Presentació a càrrec del director del film, Jordi Roigé.

17.30 h Local sociocultural.  Ho organitza: Amics del Camí

Dilluns, 28 i dimarts, 29
Recollida i renovació dels carnets de les persones associades
i recollida de la loteria de Nadal i de la Grossa.

Horari: de 10.00 a 12.30 h i de 15.30 a 18.00 h a la Llar de Jubilats

Ho organitza: Llar de Jubilats

VILES FLORIDES En la gala d’entrega de Flors d’Honor celebrada a Tarragona, van concedit tres
flors al nostre municipi. Gràcies a tots els veïns i veïnes per cuidar, potenciar, respectar i gaudir
els jardins i les zones verdes. Estimem i fem estimar la natura que és benestar i qualitat de vida.

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA. Es busquen persones amb ganes de conversar en català.
* Si habitualment parles en català, disposes d’una hora a la setmana durant 10 setmanes per
conversar, apunta’t de voluntari a l’Ajuntament o a la Biblioteca.

* Si ja entens la llengua i saps dir alguna cosa en català però et cal una última empenta per
llençar-te a parlar-lo, apunta-t’hi com a aprenent a l’Ajuntament o a la Biblioteca.

L’Ajuntament obsequiarà els aprenents que s’apuntin al voluntariat amb una subscripció anual
a la revista Avenç del Palau d’Anglesola i amb un lot de llibres de temàtica local per als dos
membres de la parella lingüística.

TALLER DE GÒSPEL. Si ja esteu pensant en els regals de Nadal, un taller de gòspel pot ser una
idea ben original. Diumenge, 8 de gener: taller per adults i infants al matí i concert a la tarda.
És un bon regal i un bon autoregal. T’animes a participar en aquesta aventura musical?
Més informació a www.emplauelpalau.cat
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CAMPANYA “MIRADES”. Durant aquests dies, podreu veure en diferents espais públics,
comerços, empreses… fotografies de les persones de la nostra vila que treballen i formen part
d’ACUDAM. Aquest canvi de mirada té per objectiu sensibilitzar i donar visibilitat a casa nostra
dels nostres veïns i veïnes mostrant els seus interessos, neguits, motivacions i reivindicacions.

La PARRÒQUIA INFORMA. A partir del 9 de novembre, l’horari de la missa de dimecres serà a les
19.00 h.

L’Associació JOVENT DEL PALAU engega nou curs. Et pots fer soci/sòcia (quota anual 20€) i
pots renovar la samarreta, escollint entre dos models. Termini fins dimarts, 8 de novembre, a les
23.59 h. Més informació a @joventdelpalau

L’Associació AMICS DE CA LA CILETA informa a totes les persones grans o amb mobilitat
reduïda que vulguin gaudir d’un passeig en tricicle i sentir el vent a la cara, que poden passar a
apuntar-se a la Residència Ca La Cileta per tal de concertar dia i hora del passeig i signar
l’autorització corresponent. La recollida es farà al domicili particular.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al 973.60.19.51 (Ca la Cileta) o també contactar
per correu electrònic: amicscalacileta@gmail.com

Reglament per a muntar parada al 3r mercat d’articles de 2a mà!

La inscripció per fer parada al mercat és gratuïta.

Els articles per vendre han d’estar en bon estat. S'exposaran al públic dins del pavelló poliesportiu.

Els articles que es poden vendre són, entre altres, els que es relacionen a continuació: Llibres - Mobles
- Discs - Pel·lícules - Instruments musicals - Material informàtic - Eines - Roba i complements -
Material per a nadons i infants - Parament de la llar - Mobles - Electrodomèstics i aparells elèctrics -
Material esportiu - Jocs i joguines - Fòssils, minerals, monedes, segells i altres productes
col·leccionables - Material de jardineria i compostatge - Plantes - Vehicles - Productes d'elaboració
pròpia, no alimentaris..

En cap cas s'hi poden vendre productes perillosos o nocius per a la salut. Tampoc s'hi poden vendre
animals i queviures.
Queda estrictament prohibida la venda de productes que no siguin de segona mà, així com la venda
professional.

El preu dels productes els estableix el venedor. L’organització no es responsabilitza de les transaccions
comercials.

Per exercir la venda al mercat de segona mà cal autorització municipal i inscripció prèvia a través de
emplauelpalau.cat o a les oficines municipals.
Cal indicar nom, cognoms, adreça de la parada, telèfon de contacte i productes que es vendran. Es
prioritzen les persones veïnes del Palau d'Anglesola.
Els menors poden fer parada de joguines, articles fets a mà... però sempre amb autorització prèvia
dels pares que tindran cura dels infants durant el matí.

Horaris d’obertura al públic: 10.00 h a 14.00 h. Es pot començar a muntar la parada a partir de les 8 del
matí. Cal tenir la parada muntada a les 9.30 h perquè l’organització pugui donar-hi el vistiplau.

El període d’inscripció finalitza el dilluns, 21 de novembre de 2022 a les 15.00 h (places limitades i prèvia
confirmació de l'organització).

mailto:amicscalacileta@gmail.com

