
Full d’activitats 2021

Què fem aquest juny
al Palau d’Anglesola?

www.facebook.com/AjuntamentPalau
www.instagram.com/ajuntamentpalau

twitter.com/AjuntamentPalau

Divendres 4
Contes a la natura amb la Ramona
Térmens.

18.00 h. Plaça de la República.

Públic familiar. Inscripcions a la Biblioteca
biblioteca@palaudanglesola.cat

Ho organitza:  Biblioteca Pont i Gol

En motiu del Dia Mundial del Medi
Ambient, 5 de juny

Descobreix l’Espai Natura a la
Biblioteca.

Llegeix en un racó natural del poble,
fes una foto i comparteix-la
@biblioelpalau

Ho organitza:  Biblioteca Pont i Gol

Dijous 10
“Com ens afecten les noves tarifes i horaris de
l’energia que consumim?”
18.00 h. Local sociocultural. Sala d’actes del 2n pis.

Xerrada oberta sobre la nova tarifa elèctrica que
entrarà en vigor el proper 1 de juny, a càrrec de
membres de Somenergia.coop.

Ho organitza: Centre Cultural  i Recreatiu l’Esbarjo

Dissabte 12
Vermut musical

Consulteu programa a les
xarxes socials
@ajoventdelpalau

Ho organitza:

Jovent del Palau

Diumenge 13 SORTIDA A L’ESTANY D’IVARS (14 km en total)

Sortida a peu a les 8.00 h i amb bicicleta a les 9.00 h des de la plaça Catalunya

Inscripcions gratuïtes a les oficines de l’Ajuntament, a la biblioteca o omplint el
formulari de www.emplauelpalau.cat

Els inscrits han de portar esmorzar. A l’estany farem una foto grupal i s’oferirà ganyips i
un suc ecològic per cada participant.

Ho organitzen: Penya barcelonista i comissió de festes

Dilluns 14
RECICLA I ESTALVIA!

Entra en funcionament el NOU
sistema d’obertura dels contenidors.

Durant la setmana hi haurà
educadors ambientals vetllant pel
bon desenvolupament del pla pilot.

Dimarts 15 i dimecres 16
RECICLA I ESTALVIA!

10.30-13.30 i 17.00-20.00 h. Plaça de la
Generalitat

Punt Informatiu per resoldre dubtes i
incidències sobre el tancament de
contenidors.

Dijous 17 Ple Municipal

20.00 h  Es podrà seguir pel canal YouTube de l’Ajuntament.

https://www.facebook.com/AjuntamentPalau/
https://www.instagram.com/ajuntamentpalau/
https://twitter.com/AjuntamentPalau
mailto:biblioteca@palaudanglesola.cat
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Dijous 17 Viles Florides

Visita del jurat de Viles Florides per valorar
la verdor del Palau d’Anglesola.

Us convidem a posar plantes i flors als
balcons, finestres o davant de casa.
Mostrem orgullosos la nostra vila.

Dijous 17
Recollida objectes voluminosos

Servei gratuït de recollida de mobles,
electrodomèstics, matalassos…
Cal avisar a l’Ajuntament abans del
divendres 11 de juny.

Dissabte 19
Obertura de les piscines municipals, estiu 2021.

Horari: 11.00 h a 20.00 h

Inauguració de la temporada amb els hereus i pubilles
i els guanyadors del concurs de cartells cívics.

Per accedir-hi cal adquirir la targeta a les oficines de
l’ajuntament o amb l’aplicatiu emplauelpalau.cat.

Dissabte 20
Assemblea de l’Associació
de Dones

19.00 h al pavelló.
Assemblea anual i cloenda
del curs per a les persones
associades amb un sorteig i
una actuació musical.

22 i 23
Deixalleria mòbil

Davant del
pavelló
poliesportiu

Dimecres 23 Revetlla de Sant Joan

20.00 h Arribada de la flama del Canigó.

Relleus familiars amb bicicleta o corrent pels carrers del Palau
d’Anglesola. Inscripcions a www.emplauelpalau.cat

Elecció telemàtica dels hereus i pubilles, joves i adults a la web
www.emplauelpalau.cat     Es tancarà la votació a les 00.00 h

Dijous 24 Sant Joan, festa nacional dels Països Catalans.

Matí de repintades malmeses.   10.00 h Punt de trobada: plaça Abadia

Ho organitza: comissió del Correllengua

Dijous 24
Concert dels Pets

GIRA 20/21

20.00 h Pavelló

Entrades:
www.emplauelpalau.cat

Dissabte 3 de juliol
Agro-Llobera Palau Night Run - Cursa Sant Blai

21.30 h. 10 km al polígon. Sortida Plaça de la República

Inscripcions a www.cursadesantblai.cat

Vols fer de voluntari? Contacta amb
cursadesantblai@cursadesantblai.cat

PROPOSTES ESTIU 2021  inscripcions obertes
Casalet: P3 a 1r. Ho organitza AMPA. www.ampapalau.cat
Casalot: 2n i 3r. Ho organitza AMPA. www.ampapalau.cat
Campus: 4t, 5è i 6è. Ho organitza AMPA www.ampapalau.cat
Campus esportiu. Ho organitza CEPU. www.cepu.cat
Fet a JoVa: ESO. Ho organitza Ajuntament del Palau d’Anglesola www.emplauelpalau.cat

Samarreta Em plau el Palau. Compreu-la a www.emplauelpalau.cat
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