
DIMARTS, DIA 10 DE SETEMBRE  
A les 21.00 h, a la plaça 1 d’octubre, 11a PASSEJADA 
CULTURAL organitzada per l’Associació Cultural Tots Som de 
Casa.
Tema: “A què juguem? Jocs d’abans, ara i sempre”. Us animem 
a venir a jugar! En acabar hi haurà l’actuació musical del grup “The 
Toxic Girls” i es repartirà pa amb vi i sucre per a tothom!

Ful ’acta 
QUÈ FEM AQUEST SETEMBRE AL PALAU D’ANGLESOLA

DIMECRES, DIA 11 DE SETEMBRE “DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2019”
A la plaça Catalunya
9.00 h  Repintada dels murals de la Plaça Catalunya. Organitza: 
Grup de Correllengua.
10.00 h “Llonganissada” popular 
*opció vegetariana i sense gluten
11.00 h Acte institucional:
• Lectura del MANIFEST a càrrec dels Hereus i les Pubilles
• Inauguració del nou pal de la bandera de la Plaça Catalunya
• Cant dels segadors acompanyat de músics palauanglesolins.
11.30h Sardanes i refrigeri
12.00 h Acomiadament de l’autocar amb els participants a la
manifestació de Barcelona.

Es convida tothom a participar-hi i a engalanar balcons i 
finestres amb senyeres i estelades.
Si vols tocar un instrument a l’acte institucional, contacta al 
654905879

DIUMENGE, DIA 15 DE SETEMBRE *confirmar horari definitiu a les xarxes
A les 17.30 h, al camp de futbol, partit entre el C.F. Palau i el C.F. Angulària d’Anglesola. 

DEL 16 AL 22: SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT
Mou-te pel Palau d’Anglesola de manera sostenible, saludable i segura.

DIJOUS, DIA 26 DE SETEMBRE
20.00 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament, Ple municipal. 
Retransmissió en directe pel nou canal Youtube de l’Ajuntament. 
https://www.youtube.com/c/ajuntamentelpalaudanglesola/live  Feu-vos subscriptors

DIUMENGE, DIA 29 DE SETEMBRE *confirmar horari definitiu a les 
xarxes A les 17 h, al camp de futbol, partit entre el C.F. Palau i U.E. Balàfia.



INFORMACIONS ENTITATS

📢   AMPA: Es poden consultar i fer les inscripcions de les activitats extraescolars online a la pàgina: 
bit.ly/extraescolars-arnau-berenguer  Més informació: 687763877 

📢   NATACIÓ: Durant la 2a quinzena de setembre es faran les preinscripcions pels cursos de 
natació d’hivern. Si voleu rebre informació al correu, escriviu a: aenelpalau@gmail.com

📢   ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER: La junta de l’AECC del Palau agraeix a tothom que ha 
col·laborat a la taula de postulació de la Festa Major. S’han recollit 614,20€.

📢   ASSOCIACIÓ DE DONES: Convoca assemblea el proper divendres 13 a les 20.00h al local 
sociocultural.

AGRAÏMENT FESTA MAJOR
Gràcies a totes les persones que heu celebrat la festa major d’estiu participant de les activitats 
programades. Gràcies a les persones i entitats que heu fet possible la festa organitzant 
esdeveniments. Gràcies al personal de l’Ajuntament, per facilitar que tot estigués a punt amb moltes 
hores extra. Gràcies a la Comissió de Festes que s’ha estrenat fent possible la festa.

VALORA LA FESTA!
Quins actes t’han agradat més? Quins no han funcionat tan bé com esperaves? Què hi  afegiries a la 
festa major del Palau? Entra a la web de l’ajuntament i envia les valoracions abans del 25 de 
setembre per programar una festa encara millor, comptant amb tothom. 
Participa!  www.elpalaudanglesola.com 

INFORMACIÓ REGIDORIES Composició del consistori, 11 regidors i regidores al vostre servei.

Sr. Francesc Balcells i Teixidó   ………. Alcalde
alcaldia@elpalaudanglesola.com Regidor de Governació, Seguretat i Participació 
Ciutadana Regidor de Festes i Joventut

Sra. Maite Teixidó i Jovells   …………… Regidora de Benestar Social i Família
maite.teixido@elpalaudanglesola.com Regidora de Cultura i Teixit Associatiu

Sr. Xavier Costa i Monyarc  ……………. Regidor d’Indústria, Comerç, Sostenibilitat i Turisme
xavier.costa@elpalaudanglesola.com Regidor d'Esports

Sr. Jordi Martinez i Atero  ………………. Regidor d’Educació
jordi.martinez@elpalaudanglesola.com Regidor de Comunicació i Noves Tecnologies  

Sra. Carme Tàpies i Llobera    …………. Regidora d'Economia, Hisenda i Transparència
carme.tapies@elpalaudanglesola.com Regidora d'Obres, de Serveis i Medi Ambient

Sr. Joan Ramon Valls i Llobera ……….. Regidor d'Agricultura i Mobilitat
joan.valls@elpalaudanglesola.com Regidor de Salut

Sra. Montserrat Meseguer i Muñoz ..…. Regidora
Sr. Ramon Farnell i Barqué, regidor ..…. Regidor
Sr. Carles Esquerda i Serrano, regidor .. Regidor
Sra. Irene Ruestes i Guillem, regidora … Regidora
Sr. Joan Baptista Pou i López, regidor … Regidor


