
Full d’activitats 2021

Què fem aquest desembre
al Palau d’Anglesola?

Actes de Nadal i
per la Marató en

programa a part
www.facebook.com/AjuntamentPalau
www.instagram.com/ajuntamentpalau

twitter.com/AjuntamentPalau

Dissabte, 11 Presentació del llibre “Aigua a les
Venes, crònica d’un miracle català universal”  a càrrec
de Francesc Canosa

12.00 h sala d’actes del local  sociocultural

Ho organitza: Consell Comarcal El Pla d’Urgell i hi
col·labora: Aula Universitària El Palau d’Anglesola i
Associació la Banqueta del Palau
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Partit Pla Urgell C.E B- Alcoletge AE “B”

12.00 h Camps d’esports municipal

Diumenge, 12
Tirada de bitlles entre  El Palau
d’Anglesola i Ametllers (Cervera)

10.00 h Pista de bitlles, vora les
piscines
_________________________________________________________________________________________________________________

A la recerca del Tió secret
Els tions arriben al Palau.
Ho organitza: AMPA Arnau Berenguer

Dilluns, 13 Santa Llúcia

Missa En sortir, coca i xocolata.
10.00 h Sala d’actes local sociocultural.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Celebració de Santa Llúcia Berenar,
música i solidaritat per la Marató.

19.00 h Pavelló poliesportiu

Dijous, 16 Inscripcions per a les sortides:

- 15 de gener: Puerto Venècia (15€ i 17€ no sòcies)
- 21 de gener: musical “Consorcio” (Mocedades)

39€ i 41€ no sòcies (inclou entrada i autocar)

De 18.00 a 20.00 h al local sociocultural

Ho organitza: Associació de Dones

Dissabte, 18
Partit Pla Urgell CE “A” - Escola Futbol Mascançà “A”
12.00h Camp d’esports municipal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tirada de bitlles entre El Palau d’Anglesola i El Poal
16.00 h Pista de bitlles, vora les piscines
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cineforum a càrrec de l’Associació de Dones
16.30h a la sala d’actes del sociocultural

Setmana del 20 de
desembre
La llar de jubilats donarà un
detall de Nadal a les persones
associades.

S’informarà més detalladament
per pregó.

Dijous 23 Recollida d’objectes voluminosos.
Aviseu a Casa de la Vila abans del divendres 17.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ple municipal

20.00h Sala de Plens. També en directe pel
canal de l’Ajuntament del YouTube

La Parròquia informa que el 26 de
desembre es farà  la Festa de la Família.

Els matrimonis que durant el 2021 s’han
casat o celebren 50 i 25 anys de casats, que
contactin amb Teresa Fontanet 609 768 583
o Francisca Fontanet 619 563 816

Auditori Enric Granados - Entrada reduïda pels vilatans del nostre municipi
Compreu les vostres entrades dels concerts a preu reduït, excepte els concerts que només hi ha entrada

anticipada i preu general.

Només cal acreditar-se a la taquilla de l’Auditori amb un document identificatiu per comprovar que ets

resident del municipi del Palau d’Anglesola.

Compreu les entrades online, apliqueu-vos la tarifa reduïda i acrediteu-vos a la taquilla.

Es pot consultar la nova programació a la pàgina web de l’Auditori. https://auditorienricgranados.cat/

https://www.facebook.com/AjuntamentPalau/
https://www.instagram.com/ajuntamentpalau/
https://twitter.com/AjuntamentPalau
https://auditorienricgranados.cat/



