
 

 

 
Full d’activitats 2021

Què fem aquest maig 
al Palau d’Anglesola?

 
 

Divendres 7 
Clausura de l’exposició "Josep Carner. Dir molt en un mig dir, seria mon afany"  

Es pot visitar a la Biblioteca durant tota la setmana entre 17.00 h i 19.30 h

Ho organitza: Biblioteca Josep Pont i Gol

Dissabte 8 
Dia Mundial de la Creu Roja 

Al balcó de l’Ajuntament hi penjarem la bandera 
d’aquesta entitat, en reconeixement a la tasca que 
realitza i al seu voluntariat. 

 

12.00 h Partit Pla d’Urgell CE “A”

Al camp d’esports municipal 

Dimecres 12 
Final del Ramadà, mes de dejuni per les persones musulmanes. Eid Mubarak!

Dijous 13  
21.15 h Reunió Comissió de Festes 

per preparar Sant Joan i l’agenda d’estiu. 

Si vols dir-hi la teva, envia un correu a: 
participaciociutadana@elpalaudanglesola.com

 

Diumenge 16 
17.30 h Partit CF Palau - CF Linyola. Al camp municipal d’esports

Última jornada del grup 11 del Torneig de 2a Catalana 2021

Segueix l’actualitat del Club a les xarxes per saber les novetats. 

 

Dijous 20  
Donació de Sang al pavelló 
poliesportiu. De 18.00 h a 22.00 h

Reserva cita: 
www.donarsang.gencat.cat o truca a 
les oficines municipals 973 60 13 14    
(de 8.00 a 15.00 h) 

Full d’activitats 2021 

Què fem aquest maig  
al Palau d’Anglesola? 

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

"Josep Carner. Dir molt en un mig dir, seria mon afany"  

Es pot visitar a la Biblioteca durant tota la setmana entre 17.00 h i 19.30 h 

: Biblioteca Josep Pont i Gol 

Al balcó de l’Ajuntament hi penjarem la bandera 
d’aquesta entitat, en reconeixement a la tasca que 

Pla d’Urgell CE “A” - Mig Segrià CE “A” 

Diumenge 9 

Let’s Clean Europe
9.00 h Taller de reciclatge de plàstics. 

10.30 h Gimcana 
brossa pel poble. 

Més informació i inscripcions per 
aquestes activitats a 
www.emplauelpalau.cat

Final del Ramadà, mes de dejuni per les persones musulmanes. Eid Mubarak!

Comissió de Festes  

per preparar Sant Joan i l’agenda d’estiu.  

hi la teva, envia un correu a: 
participaciociutadana@elpalaudanglesola.com  

Divendres 14  
Xerrada “El triangle de foc, aturem el Bullying”
a càrrec de Júlia Prunés (infermera especialitzada 
en salut i educació emocional).

21.00 h Canal YouTube AMPA Arnau Berenguer

Ho organitza: AMPA 

CF Linyola. Al camp municipal d’esports 

Última jornada del grup 11 del Torneig de 2a Catalana 2021 

Segueix l’actualitat del Club a les xarxes per saber les novetats. #CentAnysDeFutbolAlPalau

De 18.00 h a 22.00 h 

o truca a 
les oficines municipals 973 60 13 14    

Dijous 20 
Recollida d’objectes 
voluminosos casa per casa.  

Si teniu objectes grans, aviseu 
a les oficines de l’ajuntament 
abans del divendres,  dia 14.  

Servei gratuït.   

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

twitter.com/AjuntamentPalau 

"Josep Carner. Dir molt en un mig dir, seria mon afany"   

Diumenge 9  

Let’s Clean Europe 
de reciclatge de plàstics.  

10.30 h Gimcana de recollida de 
brossa pel poble.  

Més informació i inscripcions per 
aquestes activitats a 
www.emplauelpalau.cat  

Final del Ramadà, mes de dejuni per les persones musulmanes. Eid Mubarak! 

Xerrada “El triangle de foc, aturem el Bullying” 
a càrrec de Júlia Prunés (infermera especialitzada 
en salut i educació emocional).  

21.00 h Canal YouTube AMPA Arnau Berenguer 

#CentAnysDeFutbolAlPalau 

Dissabte 22 
12.00h Partit Pla 
d’Urgell C.E “A” - 
Escola Futbol 
Tàrrega C.E “B” 

Al camp d’esports 
municipal. 



 

 Full d’activitats 2021 
Què fem aquest MAIG al Palau d’Anglesola?

 

 

Dilluns 24  
Xerrada informativa presencial oberta a tothom per explicar el 
recollida de residus. S’exposarà el nou sistema de t
usuaris.  

19.00 h Pavelló Poliesportiu. Podeu seguir la xerrada en directe al canal YouTube de l’Ajuntament o 
recuperar-la quan tingueu un moment. És important conèixer el nou sistema perquè funcioni bé.  

Ho organitza: Ajuntament del Palau d’Anglesola

 

Del 24 de maig a l’1 de juny
Punt informatiu Pla per reduir la despesa de la recollida de residus

Passeu a recollir la targeta que identificarà el vostre domicili per obrir els contenidors. 

També s’entregarà un cubell marró i bosses compostables

Horari: 10.30 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h

Lloc: Plaça de la Generalitat  
Hi col·laboren Consellet Adolescent i Comissió de Medi Ambient.

 

Dijous 27  
20.00 h Ple Municipal Extraordinari

 

21.00 h Xerrada “Viure i sobreviure a les pantalles en família. TIC: tòpics i pànic!
a càrrec de Juanjo Fernández, filòsof i conferenciant. Ensenya escrivin

Canal YouTube AMPA Arnau Berenguer

Ho organitza: AMPA de l’escola Arnau Berenguer

 

Divendres 28 
21.00 h Fet a jova 2021  

Reunió informativa per les 
famílies al pavelló poliesportiu.  

Activitat oberta a nois i noies 
nascuts entre el 2004 i 2008. 

 
 

CARRERS amb nom de dona. Un grup d’estudiants de la UdL, conjuntament amb l’Associació de 
Dones, fan un recull de propostes per normalitzar el nomenclàtor del nostre poble amb noms 
femenins. Participeu-hi amb les vostres propostes omplint el formulari que trobareu a l’espai 
“ACTUALITAT” de la web www.elpalaudanglesola.com
Participació oberta fins el diumenge, 9 de maig. Quins noms hi trobeu a faltar?

VILES FLORIDES. El 17 de juny el jurat visitarà el Palau d’Anglesola per valorar els nostres jardins i 
zones verdes. Envieu propostes de millora a 
 
CONCERT DELS PETS. Ja teniu les entrades pel 24 de juny?  www.emplauelpalau.cat

      
  INSCRIPCIONS GUARDERIA MARTA. Inscripcions obertes pel curs 21/22. Telf. 666 724 141

Què fem aquest MAIG al Palau d’Anglesola? 

Xerrada informativa presencial oberta a tothom per explicar el Pla per reduir la despesa de la 
S’exposarà el nou sistema de tancament de contenidors i la identificació dels 

19.00 h Pavelló Poliesportiu. Podeu seguir la xerrada en directe al canal YouTube de l’Ajuntament o 
la quan tingueu un moment. És important conèixer el nou sistema perquè funcioni bé.  

: Ajuntament del Palau d’Anglesola 

Del 24 de maig a l’1 de juny 
Pla per reduir la despesa de la recollida de residus 

que identificarà el vostre domicili per obrir els contenidors. 

cubell marró i bosses compostables per a la brossa orgànica.

Horari: 10.30 h a 13.30 h i de 17.00 h a 20.00 h 

Hi col·laboren Consellet Adolescent i Comissió de Medi Ambient. 

Ple Municipal Extraordinari. Canal YouTube de l’Ajuntament 

Xerrada “Viure i sobreviure a les pantalles en família. TIC: tòpics i pànic!
, filòsof i conferenciant. Ensenya escrivint, dibuixant i xerrant.

Canal YouTube AMPA Arnau Berenguer 

: AMPA de l’escola Arnau Berenguer 

Dissabte 29 
12.00 h Partit Pla 
d’Urgell CE “B” - 
Pinyana CE “B” 

Al camp d’esports 
municipal. 

Diumenge 30
15.00 a 17.00 h 

Parc dels Drets de la Infància i 
Adolescència. Inscripcions 
a la Biblioteca Josep Pont i Gol.                                                   
Nois i noies de 10 a 16 anys.  

Un grup d’estudiants de la UdL, conjuntament amb l’Associació de 
Dones, fan un recull de propostes per normalitzar el nomenclàtor del nostre poble amb noms 

hi amb les vostres propostes omplint el formulari que trobareu a l’espai 
www.elpalaudanglesola.com                                                                               

Participació oberta fins el diumenge, 9 de maig. Quins noms hi trobeu a faltar?

El 17 de juny el jurat visitarà el Palau d’Anglesola per valorar els nostres jardins i 
zones verdes. Envieu propostes de millora a participaciociutadana@elpalaudanglesola.com

. Ja teniu les entrades pel 24 de juny?  www.emplauelpalau.cat

GUARDERIA MARTA. Inscripcions obertes pel curs 21/22. Telf. 666 724 141

 

Pla per reduir la despesa de la 
ancament de contenidors i la identificació dels 

19.00 h Pavelló Poliesportiu. Podeu seguir la xerrada en directe al canal YouTube de l’Ajuntament o 
la quan tingueu un moment. És important conèixer el nou sistema perquè funcioni bé.   

que identificarà el vostre domicili per obrir els contenidors.  

per a la brossa orgànica. 

Xerrada “Viure i sobreviure a les pantalles en família. TIC: tòpics i pànic!”                                        
t, dibuixant i xerrant. 

Diumenge 30 
15.00 a 17.00 h Taller Skate 

Parc dels Drets de la Infància i 
Adolescència. Inscripcions gratuïtes 
a la Biblioteca Josep Pont i Gol.                                                   
Nois i noies de 10 a 16 anys.   

Un grup d’estudiants de la UdL, conjuntament amb l’Associació de 
Dones, fan un recull de propostes per normalitzar el nomenclàtor del nostre poble amb noms 

hi amb les vostres propostes omplint el formulari que trobareu a l’espai 
                                                                               

Participació oberta fins el diumenge, 9 de maig. Quins noms hi trobeu a faltar? 

El 17 de juny el jurat visitarà el Palau d’Anglesola per valorar els nostres jardins i 
participaciociutadana@elpalaudanglesola.com  

. Ja teniu les entrades pel 24 de juny?  www.emplauelpalau.cat 

GUARDERIA MARTA. Inscripcions obertes pel curs 21/22. Telf. 666 724 141 


