
Em Plau Comprar Al Palau.

Fes la compra al Palau d’Anglesola
(establiments comercials, perruqueries, tallers
mecànics…). Import mínim: 5 € per compra.
Aconsegueix  tres tiquets de diferents
establiments i bescanvia’ls per un detall a la
biblioteca (del 27 de desembre al 4 de gener).
Campanya activa fins a exhaurir existències.
Màxim un detall per domicili.

Àpats De Proximitat
Aquestes festes encomana bons menús al
costat de casa: A gust (605 57 51 11),
Restaurant Fogot (973046831) , El Poli Bar
(639524234) o Pyramid (603563033)

Biblioteca
Horaris de la Biblioteca Josep Pont i Gol:
- del 27 al 30 de desembre de 9.30 a 13.30h
- del 2 al 4 de gener de 16.00 a 20.00h. Veniu
a jugar jocs de taula!

Un Nadal Sostenible És Possible!

Reciclem bé tots els residus i dipositem-los a
dins dels contenidors, com sabem fer-ho.
Podem passar per la biblioteca a recollir
gratuïtament bosses compostables per posar
al cubell d’orgànica.
Evitem posar molsa natural al pessebre, és
una vegetació fràgil. Si durant aquests dies
hem tingut a casa un  arbre de Nadal natural,
quan acabin les festes ens el poden recollir de
forma gratuita a casa. Només cal donar avís
a les oficines municipals.

Pessebre De La Llar Dels Jubilats

Visiteu el pessebre fet per les mans i la il lusió
del Nadal de la Llar.

Passejades Per Gaudir De L’enllumenat
Els Amics de Ca la Cileta posen a disposició el
tricicle per passejar les persones grans per les
places i els carrers il luminats. Les persones
interessades, poden contactar amb la
Residència de Ca la Cileta, telèfon 973 60 19
51.

Fes-te Una Foto Amb El Tió Gegant
Als baixos de Casa de la Vila trobareu un tió
ben eixerit.

Cantem Nadales
Des de fa anys, a la Missa del Gall es forma
un petit grup instrumental per acompanyar
nadales. Si t’animes a tocar un instrument o
si vols cantar aquell vespre, contacta al 654
90 58 79

Juguem En Català
Hi ha una bona oferta de jocs i joguines en
català. I també hi ha establiments que
disposen d’aquests regals. Ho trobareu a la
web totjoc.cat

Casalet De Nadal
Quàlia i l'AFA us ofereixen el Casal on la LIA
ensenyarà com celebren les festes de Nadal al
planeta TOTIKÄP! Però no serà tan fàcil...
resulta que amb el viatge espacial, ha perdut
molta informació... Podrem recuperar-la? Més
informació i inscripcions a:
https://lleurequalia.cat/

Casal Espor�u De Nadal
Del 2 al 5 de desembre, al pavelló
poliesportiu.
Horari: 8.45 h a 13.15 h

Ho organitza: Club Esportiu El Palau
d’Anglesola

Més informació a: 606 507 166.
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Benvingut Nadal. I benvinguda la retrobada esperada, la taula llarga i aquesta mirada de tendresa que ben

bé voldríem mantenir cada dia de l’any. Gaudim d’aquests actes de poble, tan diversos com les persones que

fem el Palau d’Anglesola. Gràcies a tots els que manteniu el caliu de la vila, fent possible les coses amb

l’espurna de la il·lusió i la generositat. Molt bones festes!

Agraïm la col·laboració de l’Esteve, la Rosa i l’Alexandra, així com la mirada de l’Esther Gasol, que han

fet possible la postal de Nadal de Casa de la Vila.

Dima rts 13 de desembre
Santa Llúcia
10.00 h Missa a l’ermita de Santa Llúcia i
cant dels seus goigs.
Tot seguit, esmorzar amb sardina a la brasa i
coca dolça.
Ho organitza: Regidoria de Cultura

Diumenge 18 de desembre
Marató de Tv3
Totes les activitats s’inicien a la plaça de la
Generalitat

per fer salut cardiovascular9.00 h Caminada

10.30 h Esmorzar popular Preu 3 €, destinats  a
La Marató de TV3  (Plaça de la Generalitat)

11.00 h i 12.30 h Escape Room dels Pastorets.
Diversió per a tota la família! Resoleu els enigmes i
escapeu-vos del dimoni amb el Lluquet i el Rovelló.
Viviu els Pastorets de Nadal, tot jugant!
Feu grups de 6 persones i inscriviu-vos a la web
emplauelpalau.cat  Atenció, places limitades!

penitencial i missa d’Advent a12.00 h Celebració

l’església parroquial.

17.00 h Diumenges en família al pavelló
poliesportiu. Espai de joc simbòlic, espai de tallers,
espai de joc tranquil, inflables… amb la
dinamització de monitores de lleure.
Entrades a les oficines municipals i al Poli Bar.

17.00 h Torronada Torronada de la Llar de
Jubilats
Ho organitza: Llar de Jubilats

Dima rts 20 de desembre
17.00 h Muntatge de l’Arbre dels desitjos

Plaça de la Generalitat
Visiteu-lo durant totes les festes i afegiu-hi els
vostres anhels.
Ho organitza: l’Aula de Lletres

19.00 h Festival de Nadal

Pavelló poliesportiu
Ho organitza: Escola Arnau Berenguer

Dissabte 24 de desembre
Natació

Durant el matí, AE Natació El Palau d’Anglesola,
junt amb el CN Mollerussa i l’AA Xafatolls
organitzen el ambTorneig 100x100 solidàries
la Marató de TV3 a la piscina coberta de
Mollerussa. Més informació: AE Natació El Palau

12.00 h a 14.00 h i 15.30 h a 20.15 h  Torneig
Mixt de Futbol Sala
Pavelló poliesportiu
Ho organitza: FutSal el Palau d'Anglesola

17.30h Llum de la pau
Plaça Generalitat
Ho organitza: AEiG Lo Merlet

22.30 h Missa del Gall.
A la sortida, ressopó amb torrons, neules i cava.

Diumenge 25 de desembre
12.00 h Missa de Nadal acompanyada per la
Coral de l’Associació de Dones

Dilluns 26 de desembre
A partir de les 18.00h Recollida de les cartes
per les cases. La Sança i els patges dels Reis
d’Orient passaran per les cases a recollir les
cartes.
Important: Si voleu que passin per casa vostra,
cal que els aviseu abans del 22 de desembre a la
web de emplauelpalau.cat.

Dimecres 28 de desembre
“El Peix Irisat” a càrrec de Tanaka17.00 h Conte

Teatre
Local sociocultural. No cal inscripció prèvia.
Ho organitza: Regidoria de Cultura

Dissabte 31 de desembre
Durant el matí si trobeu l’ ushome dels nassos
obsequiarà amb llepoleries

21.30 h Després de dos anys sense poder
celebrar-lo, torna el sopar del poble al pavelló
Inscripcions a la web emplauelpalau.cat o a les
oficines municipals

Data límit: dilluns 19 de desembre.
00.00 h Campanades i música amb DJ
(entrada lliure i amb servei de bar)

18.30 h Berenar i actuació de Christian
Mòdol, per celebrar Santa Llúcia i col laborar
amb la Marató de TV3.

Pavelló poliesportiu
Ho organitza: Associació de Dones

Dimecres 14 de desembre
16.30 h Taller de vitralls. Activitat familiar
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca Josep
Pont i Gol o al Whatsapp 660 33 45 41 (Anna,
educadora). Places limitades.

Sala 1r pis del local sociocultural
Ho organitza: SISI El Pla d’Urgell

Divend res 16 de desembre
17.00 h Taller de rebosteria variada de
Nadal a càrrec de Toni Frias
Activitat gratuïta i oberta a tothom

1r pis local sociocultural
Ho organitza: Associació de Dones

19.00 h Xerrada de la Marató TV3 sobre la

salut cardiovascular a càrrec de Serafí

Cambray i Carner

Sala d’actes del sociocultural

Ho organitza: Aula Extensió Universitària

Dissabte 17 de desembre
Sortida a la Llotja al concert Christmas &

Hits

19.00 h Parada de bus

Ho organitza: Associació de Dones

Diumenge 1 de gener
, jornada de12.00 h Missa per la Pau

pregària per la pau al món

Dijous 5 de gener
De 8.00 h a 14.00 h, recollida d’encàrrecs
al magatzem municipal (carrer de l’Empriu).
Per ajudar que tot arribi puntualment
etiquetem-los amb les adreces ben clares.
Sobretot evitem els farcells petits i objectes de
vàlua.

18.00 h Cavalcada de Reis. En Melcior,
Gaspar i Baltasar, acompanyats de
l’ambaixadora Sança, arribaran al Palau
d’Anglesola.
Salutació davant de la Casa de la Vila, ofrena
a dins de l’església parroquial i repartiment de
regals per totes les cases.

Divend res 6 de gener
acompanyada per la12.00 h Missa de Reis

Coral de l’Associació de Dones.

Diumenge 8 de gener
Un tomb per estirar8.30 h Matinal runner.

les cames, pair els torrons i entrenar de cara a
la cursa de sant Blai. Cadascú al seu ritme.

En acabar esmorzar pels participants. Reserva
a emplauelpalau.cat.

LA VEU DEL PALAU
per a les persones10.30 h Taller de gòspel

que els agrada cantar.
per a infants (entre 511.30 h Taller de gòspel

i 12 anys).
No cal pas saber-ne. Inscripcions a
emplauelpalau.cat

amb els12.00 h Missa de la Família
matrimonis que l’any  2022 han celebrat els
50 i 25 anys de casats i també els casats
durant l’any.

Acompanyada per la coral de l’Associació de
Dones.

Ho organitza: la Parròquia Sant Joan Baptista

al18.00 h Concert de Gòspel Live Choir
pavelló poliesportiu
Tanquem les festes amb un espectacle
immens. Emocionem-nos amb les veus
d’aquest cor professional. I que la música ens
contagïi esperança i bona energia pel 2023.


