
 

 

 
Full informatiu 

Q u è  fe m  a q u e st n ove m b re   
a l P a la u  d ’A n g le sola ?   

  

Després de molts mesos sense sortir al carrer, reprenem la publicació del full 
d’informació. No hi ha les activitats que voldríem, evidentment. Però rere el confinament 
domiciliari dels caps de setmana i del toc de queda nocturn, la vida segueix tímidament. I 
ens comprometem a donar-li veu, a l’espera que puguem recuperar les relacions socials.  

 

Dissabte 14 
9.00 h Jornades d’estudis del Pla d’Urgell  

L’Associació Mascançà presenta els millors treballs d’investigació 
sobre la comarca.  

Havíem de celebrar les Jornades el mes passat al local 
sociocultural, però finalment es podran seguir en directe aquest 
dissabte des del canal YouTube de l’Ajuntament del Palau 
d’Anglesola. https://www.youtube.com/AjuntamentElPalaudAnglesola 

 

Diumenge 15 
Fins a nou avís, les 
celebracions eucarístiques de 
la parròquia de Sant Joan 
Baptista es realitzaran els 
diumenges a les 12.00 h al 
pavelló, seguint totes les 
mesures dictades.  

Del 16 al 22 
Gran Recapte del Banc dels 
Aliments  

Donació virtual a ca l’Alsina, 
cal Colau i l’Agrobotiga Sant 
Roc.   

També des del bizum al 
33566. 

    

Dilluns 16 
21.15 h Reunió telemàtica del jovent i quinta dels 50 anys, per ajudar a ses Majestats a 
arribar al Palau d’Anglesola en aquests temps de Covid 19.  

Si sou ànimes motivades i decidides envieu un whats a les coordinadores, Blanca 619 45 
21 12 o Lourdes 650 55 53 04. Fem possible la màgia, més que mai.  

Dijous 19 
20.00 h Ple municipal extraordinari. Pressupostos 2021. 

Es pot seguir telemàticament pel canal YouTube de l’Ajuntament. 



 

  
Què fem aquest novembre al Palau d’Anglesola?  

 

Dijous 19 
21.00 h Presentació Avantprojecte Complex Sant Roc 

L’equip d’arquitectes superiors del Palau d’Anglesola han unit creativitat i talent per 
dibuixar el futur d’aquest espai. Descobriu la presentació en directe pel canal YouTube. 

Divendres 20 
Dia dels Drets dels Infants. Inauguració del Parc dels Drets de la Infància i Adolescència a 
la pista d’skate i el circuit d’atletisme.   

Els infants de l’escola Arnau Berenguer, el Consellet de Participació Adolescent, el grup 
del SISI, escoltes de lo Merlet, estan pintant el parc acompanyats de l’artista Cristian.  

Estrena del vídeo de la transformació d’aquest espai. Seguiu les xarxes i el Canal Youtube 
del CPA - Consellet Adolescent del Palau. 

Durant el cap de setmana podeu visitar el Parc i fer-vos una foto per reivindicar els drets 
dels nens i nenes de tot el món: a la vida, a la família, la sanitat i a la participació. 

 

Dimarts 24 
21.15 h Reunió oberta 
per preparar el 
calendari nadalenc. 

Escriviu un whats a la 
regidoria de Cultura 
(680 35 21 92, Maite)  

Dimecres 25 
Dia Internacional contra la violència de gènere. Fixeu-vos 
amb les papereres del Palau d’Anglesola quan sortiu a 
passejar, i utilitzeu-les! El Consellet Adolescent també 
estrena una campanya de sensibilització que no us deixarà 
indiferents.  

Lectura del manifest. Seguiu xarxes socials. 
 

Oficines municipals.  
Prioritzem l’atenció telefònica, per correu electrònic i reunions per videoconferència. 
De 8.00 h a 15.00 h      Tel. 973 60 13 14      A/e:    ajuntament@elpalaudanglesola.com 

Caques de gos. Han augmentat les queixes pels excrements de gos, enmig dels carrers i 
places del poble. Cap mascota és responsable d’aquesta actitud incívica. 

Servei de grua. Hem signat un servei de grua per tal de poder retirar els vehicles mal 
estacionats a la via pública del Palau. Si trobeu un vehicle mal estacionat davant un gual 
que us bloquegi l’accés al domicili, cal trucar al 112. Els Mossos tramitaran la retirada del 
vehicle. Per recuperar-lo caldrà pagar la taxa corresponent (77 €) i trucar a les oficines 
municipals 973 60 13 14, disponible tots els dies de l’any. Esperem, tanmateix, que la bona 
conducta dels conductors eviti activar mai aquest nou servei. 

  
Ordenança de civisme. Estem a la recta final de la redacció de l’ordenança. Trobareu 
l’esborrany penjat a la web www.elpalaudanglesola.com del divendres 20 de novembre 
al divendres 11 de desembre.  Envieu les aportacions, comentaris o el vostre parer a 
participaciociutadana@elpalaudanglesola.com Si voleu una còpia en paper, podeu 
recollir-la a les oficines municipals. Gràcies per la lectura atenta i els suggeriments! 

 

http://www.elpalaudanglesola.com/
mailto:participaciociutadana@elpalaudanglesola.com

