Full d’activitats

Què fem aquest gener
al Palau d’Anglesola?

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

Dilluns, 10

Dijous, 13

Inscripcions per la sortida a Puerto
Venecia. Preu sòcies: 15 € i no sòcies: 17 €.

Xerrada sobre L’univers que ens
envolta a càrrec de Josep Mallol

De 18.00 a 19.00 h al local sociocultural

Atenció: ajornada fins a nou avís!

Ho organitza: Associació de Dones

Ho organitza: Aula Universitària

Dissabte, 15

Diumenge, 16

Sortida a Puerto Venecia.

Partit Veterans CF el Palau d’Anglesola - Veterans
CF Pardinyes

8.00 h a la parada de bus
Ho organitza: Associació de
Dones

10.00 h Camp d’esports municipal
Partit CF el Palau d’Anglesola - CF Bellpuig
16.00 h Camp d’esports municipal

Divendres, 21

Dissabte, 22

Dijous, 27

Concert de
Mocedades a la Llotja

Partit Pla Urgell CE “A” - Segre AT “A”

Recollida gratuïta

Partit Pla Urgell CE “B” - Escola
F.Pinyana CE “C”

d’objectes

Atenció: Queda
ajornat fins al
divendres, 27 de maig.
Organitza la sortida:
Associació de Dones

12.00 h Camp d’esports municipal

voluminosos.
Si voleu que passin

Cinefòrum

per casa, aviseu

16.30 h Sala d’actes del sociocultural

a l’Ajuntament

Ho organitza: Associació de Dones

abans del divendres
21.

Partit Futsal Palau - A.E Golmés
17.30 h Pavelló poliesportiu

Dissabte, 29

Diumenge, 30

Reobrim l’església: matí de
voluntariat per netejar i entrar els
bancs a l’església.
Calen mans, tractors i carrosses.

Partit Veterans CF Palau d’Anglesola Veterans Almenar

Les persones amb ganes de
col·laborar, contacteu al 680 35 21 92
(Maite)

10.00 h Camp d’esports municipal
Partit CF Palau d’Anglesola - CF Linyola
16.00 h Camp d’esports municipal
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Diumenge 30 - 6a Cursa Agro-Llobera Sant Blai
Inscripcions obertes: www.cursadesantblai.cat
Opció 5 i 10 km
Nou circuit 100% urbà: av. Sant Roc, carrer dels Bassots, carrer Creueta, av. Verge de
Montserrat, carrer del Pou Nou, av. Font de l’Aguait, carrer Canal, carrer la Fassina,
carrer la Bassa, pl. Catalunya, av. de la Pau, carrer Urgell, pl. Ramon Roca.
10.00 h tret de sortida a l’av. Sant Roc, a l'altura del pavelló.
Sortiu a animar els 600 atletes. Sigui a la sortida, a la meta o al llarg del recorregut.
Voluntariat. Vols ajudar a fer possible la moguda esportiva?
Escriu un correu a: cursadesantblai@cursadesantblai.cat
Afectacions al trànsit:
· Important: de les 9.30 h a les 11.30 h es tallarà la circulació als carrers que queden dins
del circuit, que són la majoria de la nostra vila. Tingueu-ho en compte si heu de circular.
· Durant el diumenge al matí no es poden aparcar cotxes als carrers i places del
recorregut. Consulteu el plànol del circuit a www.cursadesantblai.cat

Horari Biblioteca

Recollida arbres de Nadal

Recuperem l’horari habitual:

Si teniu un avet natural, aprofiteu el servei
gratuït de recollida de restes vegetals per
reciclar-lo. Cal trucar a les oficines municipals.

de dilluns a divendres de 15.30 a 19.30 h

La Parròquia informa que durant el mes de gener la missa del diumenge se celebrarà
a les 12.00 h a la sala d’actes del local sociocultural.

GRÀCIES. L’Ajuntament dona les gràcies a totes les persones que han col·laborat a fer
possibles les activitats nadalenques. Té un valor immens organitzar actes per
dinamitzar la vila enmig de la incertesa actual. Moltíssimes gràcies!
Per cert, si voleu compartir millores o propostes, podeu fer-ho a través de:
participaciociutadana@elpalaudanglesola.com
FESTA MAJOR. La Comissió de Festes està adaptant el programa de la Festa Major
d’hivern del 3 al 6 de febrer i també el Carnestoltes a la situació sanitària del moment.
Teniu ganes d’aportar idees? Escriviu a participaciociutadana@elpalaudanglesola.com
OBRIM L’ESGLÉSIA. Dijous, 3 de febrer, missa del patró, Sant Blai, a les 12.00 h i
dissabte, 5 de febrer, a les 18.00 h, concert amb el grup de cambra Pop Piano Quartet.
Sorprenguem-nos amb melodies actuals interpretades per instruments clàssics.

