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Dimecres, 1
Inscripció “La Passió d’Olesa de Montserrat”. Sortida, dissabte, 1 d’abril, a les 16.00 h.
Persones sòcies 16 €. Persones no sòcies 20 €. Menors, fins a 13 anys 7 €.
19.00 a 20.00 h 1r pis, local sociocultural
Ho organitza: Associació de Dones

Inici del curs de sardanes i balls tradicionals impartit per Joaquim Fabrés, president de
l’Agrupació Sardanista de Mollerussa
Cada dimecres, vine a gaudir de la cultura popular catalana. Activitat gratuïta i oberta a tothom.
20.00 h 1r pis del local sociocultural
Ho organitza: Ajuntament del Palau d’Anglesola i l’Agrupació Sardanista de Mollerussa

Dijous, 2
Conferència “Els inuit. Caçadors del Gran Nord” a càrrec de l’antropòleg Francesc Bailón.
18.00 h Local sociocultural.
Ho organitza: Aula Extensió Universitària

Divendres, 3
Portes obertes a l’escola Arnau Berenguer.
17.00 h Reunió informativa per a les famílies que al setembre comencen EI3 a l’edifici de la plaça
Generalitat. Servei gratuït de monitoratge dels infants.

Des de les 17.00 a 18.30 h visita dels espais dels dos edificis de l’escola  i coneixença del projecte
educatiu del centre.
Període de preinscripció del nou alumnat del 6 al 20 de març.
Ho organitza: Escola Arnau Berenguer i AFA de l’Arnau Berenguer

Inici curs de gralla i tabal. Vols aprendre a tocar la gralla o el tabal? Contacta amb els caps de
Colla Meritxell (646 30 60 31) i Josep (695 88 80 08) i aprèn a tocar instruments tradicionals de
casa nostra, la gralla i el tabal, que és el tambor que l’acompanya.

Els assajos seran els divendres, de 21.00 a 22.00 h. Activitat per totes les edats.
Ho organitza: Colla Gegantera i l’Associació Gegantera Los Aixerits de Fondarella.

Dissabte, 4
Presentació del llibre
“Convergència, metamorfosi o
extinció” de la periodista Núria
Orriols.
Acte obert a tothom.
11.30 h Local sociocultural.
Ho organitza: Aula
Universitària

Diumenge, 5
Partit Veterans El Palau d’Anglesola - Veterans Bellpuig
10.00 h camp municipal d’esports

Partit entre el CF el Palau d’Anglesola - CE Artesa de Segre
17.00 h Camp municipal d’esports

Celebració del Dia Internacional de la Dona.
Sortida a Bellvís amb l’Associació de Dones.
Obra de teatre i berenar.
Ho organitza Federació de Dones del Pla d’Urgell
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Dimecres, 8 Dia Internacional de la Dona: En els feminismes, tot és començar!
Durant tota la setmana, visita a la Biblioteca Pública la secció de llibres amb perspectiva de
gènere i coeducatius. Participa i digues la teva a la bústia que trobaràs a la Biblioteca: “Què
podem fer al Palau per ser una vila més feminista?”
Passa per l’Ajuntament a buscar el teu domàs “Juntes som la revolució. Iguals en la diversitat” i
penja’l al balcó o en un lloc visible.

LES CABELLERES DE LA TAULA RODONA. Escolta en comunitat el Podcast de sexualitat
feminista de DeLikades i posteriorment, tertúlia d’empoderament de les dones mentre
expressem (qui vulgui) les seves inquietuds, experiències….. Segurament, a moltes ens haurà
passat el mateix. Acompanyat d’un espai acollidor i quelcom per picar.
El teu gènere és dona i ets major d’edat? Doncs, apunta’t a través del formulari que trobaràs a la
pàgina web de emplauelpalau.

19.30 h Sala d’actes de local sociocultural
Ho organitza: La Comi Lila amb col·laboració de l’Associació Lika

Dijous, 9
Conferència “Sistema financer. Crisi i transformació” a càrrec del Joan Picanyol i Tarrés,
economista i escriptor.
19.00 h Local sociocultural
Ho organitza: Aula Universitària

Dissabte, 11
Partit Pla Urgell CE “A” - AEM SE “A”
12.00 h Camp municipal d’esports

Circuit Enroca’t, torneig comarcal d’escacs.
Obert des de 1r de primària fins a 4t d’ESO. Inscripcions gratuïtes a l’escola o institut.
10.00 h Pavelló poliesportiu
Ho organitza: Consell Esportiu del Pla d’Urgell i Ajuntament del Palau d’Anglesola

Benvinguts nadons. Trobada dels palauanglesolins nascuts el 2022 amb les seves famílies.
Ho organitza: Ajuntament del Palau d’Anglesola

Sessió Cinefòrum amb coca i xocolata per a celebrar el Dia de la Dona.
16.30 h Local sociocultural
Ho organitza: Associació de Dones

Diumenge, 12
Cros Escolar. Participants des dels 2 anys fins als veterans.
Més informació i inscripcions a la web www.afapalau.cat
Primera cursa a partir de les 10.00 h
13.00 h Cursa popular i entrega premis concurs
de dibuix.Parc dels Drets de la Infància i de l’Adolescència
Ho organitza: AFA Arnau Berenguer

Visita pastoral i missa presidida per Bisbe Excm. i Rvdm. Sr.
Francesc Conesa i Ferrer, bisbe Solsona
12.00 h Església Parroquial
Ho organitza: Parròquia del Palau d’Anglesola

Tirada de bitlles entre Club de Bitlles El Palau d’Anglesola i
Els Ametllers (Cervera)
10.00 h Pista de bitlles

Dimarts, 14
Xerrada

“El Palau, present i futur”,
balanç del 2022 i reptes per
la nostra vila. Francesc
Balcells i Teixidó, alcalde del
Palau d’Anglesola.

21.30 h Sala d’actes del local
sociocultural

També en directe des del
Canal YouTube de
l’Ajuntament.

http://www.afapalau.cat
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Dijous, 16
Xerrada sobre “El voluntariat”, amb Sor Lucía Caram.
Activitat oberta a tota la ciutadania.
18.00 h Local sociocultural
Ho organitza: Amics de Ca la Cileta i Aula Universitària

Recollida de voluminosos.
Servei gratuït de recollida de mobles i andròmines al portal de casa mateix.
Cal avisar a les oficines municipals (973601314) abans del divendres, dia 10.

Dissabte, 18
Partit Pla Urgell CE “B” - Mig Segrià CE “B”
12.00 h Camp municipal d’esports

Partit Futbol Sala El Palau d’Anglesola Soluxions B - Tàrrega FS B
16.15 h Pavelló poliesportiu

Diumenge, 19
Partit Veterans El Palau
d’Anglesola - Veterans
Montoliu
10.00 h Camp municipal
d’esports

Dimarts, 21
Dia Mundial de la Poesia
Vine a la Biblioteca a descobrir i a gaudir dels llibres
de poesia per a grans i petits.
T’atreveixes a escriure i a portar-nos la teva poesia?

Taula rodona: Municipis 360, municipis d'oportunitats.
Presentació de l'agenda de polítiques locals d'educació 360 a Terres
de Lleida.

19.00 h Local sociocultural.
Ho organitza: Aliança 360 i Ajuntament del Palau d’Anglesola

Dijous, 23
Conferència sobre el llibre
“El pas d’Hanníbal per
Catalunya.
La mítica ciutat ilergeta
d’Atanagrum” a càrrec de
Miquel Torres i Benet.

19.00 h Local sociocultural.
Ho organitza: Aula
Universitària

Divendres, 24
Presentació del nou vehicle elèctric compartit del Palau d’Anglesola.
Vine a conèixer el projecte del cotxe compartit. Respondrem neguits i també farem proves
pràctiques de conducció i recàrrega del cotxe per les persones que estiguin interessades.
A càrrec de la cooperativa Som Mobilitat.

18.00 h A l’aparcament del pavelló poliesportiu.
Ho organitza: Ajuntament del Palau d’Anglesola

Dissabte, 25
Sortida cultural a Bellpuig: convent de St. Bartomeu, església de
St. Nicolau.
Inscripcions a les activitats de l’Aula o al correu
auladelpalaudanglesola@gmail.com
Ho organitza: Aula Extensió Universitària

Partit Pla Urgell CE “A” - Segre AT “A”
12.00 h Camp municipal d’esports

Diumenge, 26
Tirada de bitlles entre el
Club
El Palau d’Anglesola -
Golmés
10.00 h Pista de bitlles
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Dijous, 30
Conferència: “Xina, les particularitats del nou
hegemon” a càrrec de la periodista i assessora
política Maria Corrales i Pons.
18.30 h Local sociocultural
Ho organitza: Aula Extensió Universitària

Últim Ple Ordinari de la legislatura
20.00 h Sala de Plens de Casa de la Vila.
Es pot seguir des del Canal YouTube de
l’Ajuntament.

Diumenge, 2 d’abril
Diumenge de Rams.
12.00 h Benedicció de palmes i palmons.
Missa.
Es podrà comprar rams d’olivera i de llorer.

13.00 h Després de la missa, ball de la
Moixiganga a càrrec de l’Esbart Dansaire
Sícoris de Lleida.
Taquilla inversa per a les obres de l’església.
Ho organitza: Parròquia de St. Joan Baptista

60% de RECICLATGE.
Seguint l’evolució positiva dels darrers anys, el 2022 hem arribat a la xifra rècord de reciclatge al
Palau d’Anglesola, superant la xifra del 60%. Ens situa capdavanters a la comarca i per sobre de
l'objectiu del 55% de reciclatge marcat per la Unió Europea de cara a 2025.

PREMI A LA TRANSPARÈNCIA.
El Palau d’Anglesola ha rebut el segell Infoparticipa, que reconeix la qualitat i transparència de la
comunicació pública de l’Ajuntament. És un reconeixement que atorga la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), a partir de les avaluacions de les webs municipals.

VEHICLE ELÈCTRIC COMPARTIT.
Aquest mes de març comptarem amb un vehicle elèctric per compartir. Ho gestiona la
cooperativa Som Energia, que té experiència en altres municipis catalans. Com funciona?
● Reserva a través de l’app

● Accedeix a tots els vehicles de Som Mobilitat

● Obre i tanca el cotxe des de l’app

● Comparteix vehicle elèctric amb els teus veïns i veïnes

● Planifica les teves reserves amb un màxim de 90 dies d’antelació

Es presentarà el divendres 24 a les 18.00 h a l’aparcament del pavelló, on hi ha el nou carregador
de vehicles elèctrics.

POSA’T LA GORRA.
A les oficines municipals trobareu el nou disseny de la
gorra d’AFANOC. La gorra enguany és obra del dissenyador
Xevi Gallego (@eyesores). Presenta un univers de monstres
ferotges i espantosos, però simpàtics i curiosos que volen
ser abraçats. Perquè abraçar també és acceptar i
acompanyar. Junts contra el càncer!

XERRADA EL PALAU, PRESENT I FUTUR.
Que pots seguir presencialment al local sociocultural dimarts 14 de març a les 21.30 h, o en
directe pel canal de YouTube de l’Ajuntament.

Pots participar-hi enviant les teves preguntes o propostes de millora de la vila:
● Venint presencialment a la conferència

● Per les xarxes de l'Ajuntament

● Per email: alcaldia@elpalaudanglesola.com

● Preguntant directament al xat de l'emissió de YouTube

https://www.instagram.com/eyesores/

