
SANT BLAI 2021

E l  P a l a u  d ' a n g l e s o l a

D E L  2 9  D E  G E N E R  A L  3  D E  F E B R E R

20.00h Benvinguda de Festa Major amb els hereus i les pubilles . 
Transmissió pel Canal de YouTube de l'Ajuntament 

 
20.15 h “Tres generacions plantant la canya”: taller pràctic d’orelletes, 

retransmés pel Canal de YouTube de l'Ajuntament, 
amb la Carme Camats de cap de cuina,  perquè durant el cap de setmana 

us animeu a elaborar les postres tradicionals de la nostra festa major. 
 

Tots els qui us aventureu a fer orelletes, pengeu fotos de la preparació i degustació amb l’etiqueta
#FMelPalau #emplauelpalau. Bon profit!!!

 
21.00 h Sorteig torneig de FIFA21 pel canal Instagram de l'Ajuntament

 

Sant Blai ens troba amb ganes de ballar-la, però sense la música que voldríem.
Sortosament, la pantalla connectarà l'esperit de festa. I des de la pantalla intentarem

arribar ben lluny. Tan lluny com al cor de cada veí i veïna que vulgui sintonitzar algun dels
actes preparats amb l'objectiu de sentir-nos poble malgrat tots els confinaments i totes

les restriccions. 
 

Moltes gràcies als qui, enmig d'aquest panorama, heu invertit optimisme i creativitat per
innovar i poder fer possible el programa. 

Des de casa estant, cuidant-nos i esperant temps millors, 

molt bona festa major!

DIVENDRES, 29 DE GENERDIVENDRES, 29 DE GENERDIVENDRES, 29 DE GENER   

https://www.youtube.com/ajuntamentelpalaudanglesola
https://www.youtube.com/ajuntamentelpalaudanglesola
https://www.youtube.com/ajuntamentelpalaudanglesola
https://www.instagram.com/ajuntamentpalau/


Matí lliure d’activitats per fer orelletes. 
Anem a comprar els ingredients als comerços locals i omplim d’olor d’orelleta les cases.

 
                  16.00 h “Fem tertúlia en directe amb els palauanglesolins al món!” (1a part) 

Connecta’t amb els ambaixadors/es que viuen fora vila, tot fent el cafè, i descobreix què hi fan els
nostres veïns al País Valencià, EEUU, Suècia, Alemanya, Suïssa, França, Noruega... 

A través del Canal de Youtube de l’Ajuntament
Ho organitza: Associació Cultural Tots Som de Casa

 
                   19.00 h Concurs Quizziz. Posa a prova els teus coneixements del Palau d’Anglesola
en aquest fantàstic concurs de preguntes. Pots jugar-hi en família seguint el Canal YouTube de
l’Ajuntament. Per poder participar, cal entrar a https://quizizz.com/join (o a l'aplicació mòbil) i

introduir el codi 7086702. Identifica't amb el nom i cognom real.
 

El guanyador obtindrà una subscripció a la revista Sàpiens, el segon premi una subscripció a
l’Avenç i el tercer premi una mascareta del Consellet Adolescent.

Ho organitza: Consellet Adolescent del Palau

12.00 h Missa dominical al pavelló poliesportiu
 

16.00 h “Fem tertúlia virtual amb els palauanglesolins al món!” (2a part) 
Connecta’t amb els ambaixadors/es  que viuen fora vila, tot fent el cafè, i descobreix què hi fan els

nostres veïns a la Xina, a Suïssa, a Alemanya, Madrid, Regne Unit, EEUU, Nova Zelanda, Aragó... 
A través del Canal de YouTube de l’Ajuntament

Ho organitza: Associació Cultural Tots Som de Casa
 

17.30 h BATALLA DE PREGUNTES PER A JOVES, en directe 
pel Canal Instagram del CPA - Consell de Participació Adolescent del Palau.

Ets atrevit o atrevida? Doncs atreveix-te a preguntar tot el que vulguis
Ho organitza: Consellet Adolescent del Palau

 
18.00 h Concert de les Krregades de Romanços
a través del Canal de YouTube de l’Ajuntament.

Cançons populars i tradicionals recollides a Ponent, que han 
quedat en l’oblit, melodies que ens connecten amb el 

                                  passat. Concert retransmès des d’un lloc emblemàtic.

DISSABTE, 30 DE GENERDISSABTE, 30 DE GENERDISSABTE, 30 DE GENER   

DIUMENGE, 31 DE GENERDIUMENGE, 31 DE GENERDIUMENGE, 31 DE GENER   
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DIMARTS, 2 DE FEBRERDIMARTS, 2 DE FEBRERDIMARTS, 2 DE FEBRER

 
 
 
 

Durant la tarda: Campionat FIFA21 
Per poder participar-hi cal tenir la Play PS4, internet a la Play i el joc FIFA21. 

Es jugarà un contra un, i qui guanyi passarà de fase. 
S'emetran en directe les semifinals i la final. Seguiu els quadrants a les xarxes. 

 

Inscripcions fins dijous 28 de gener al correu: participaciociutadana@elpalaudanglesola.com  
Cal dir nom, cognom, edat,  ID online i equip que es vol agafar. 

Els i les concursants han de ser del Palau d’Anglesola.
 

19.30 h Gran final de FIFA21 pel Canal de Youtube de l’Ajuntament. 
El guanyador s’emportarà una samarreta de “em plau el Palau” i una subscripció Premium de la Play.

Ho organitzen: Joves dels 18

És festa major a l’escola! La festa dels infants!
 

Els nens i les nenes gaudiran d'un dia temàtic ple d'activitats per celebrar la festa major. 
Es realitzaran amb el grup classe, és a dir, amb el grup bombolla de l’horari lectiu 

i sempre respectant les mesures establertes.
Guarderia Marta: contes fets amb aire, espectacle de Nopatiskos

Educació Infantil: espectacle amb Nopatiskos i animació musical amb el Jordi i la Remei
Educació Primària: jocs de taula amb Lu2, màgia amb Òscar de la Torre 

i circuit de balanz bikes amb Espilleu Garrigues.
A mig matí, esmorzar de festa major gentilesa de l’AMPA de l'Arnau Berenguer

DIMECRES, 3 DE FEBRERDIMECRES, 3 DE FEBRERDIMECRES, 3 DE FEBRER   

10.30 h Fes la teva Garlanda de Festa Major i penja-la al balcó.
Taller de treballs manuals a càrrec de la Sandra Fonfrias amb diferents materials 

que podeu tenir a casa mateix. Es pot seguir pel Canal de YouTube de l’Ajuntament.
 

Repic de campanes en motiu de la Festa Major
 

12.00 h Missa en honor al nostre patró al pavelló poliesportiu.
Amb benedicció de candeles del dia de la Candelera i dels fruits per protecció del mal de coll.

Veneració de la relíquia i cant dels goigs de Sant Blai.
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18.00 h PODCAST especial Festa Major
                      Tercera emissió del Podcast Consellet amb temàtica literària i algunes novetats!
Parlarem sobre llibres que són tendència, llibres sentimentals, llibres amb missatges ocults i us

farem recomanacions amb l’ajuda d’una experta! 
També anunciarem una col·laboració amb la biblioteca Josep Pont i Gol del Palau!

Canal de YouTube CPA - Consell de Participació Adolescent del Palau
Ho organitza: Consellet Adolescent del Palau

 

19.00 h Concert amb el “mariachi” mexicà Beto Vega, 
en directe des del Canal de YouTube de l’Ajuntament

Entra al xat i demana la cançó que vulguis, dedica-la a un amic, familiar...

DURANT TOTA LA FESTA MAJOR D’HIVERN SANT BLAI, 
ES CONTINUARÀ VETLLANT PER UN MUNICIPI LLIURE DE VIOLÈNCIA SEXISTA. 

Per aquest motiu s’exposaran, repartides pel municipi, un seguit de lones per a la prevenció de
conductes sexistes, en les quals hi ha participat la joventut de la nostra vila. 

FEM QUE EL PALAU D’ANGLESOLA SIGUI LLIURE DE VIOLÈNCIA SEXISTA.
 
 

AMNISTIA ARA. Òmnium Cultural recull signatures  
perquè el Congrés de Diputats aprovi la Llei d'Amnistia i posi fi a la repressió. 

Es pot signar durant tot el mes de febrer a les Oficines de l'Ajuntament (8.00 h a 15.00 h) 
o a la Biblioteca Josep Pont i Gol (16.30 h a 19.30 h)

 
 

I com que és Festa Major, que no falti la senyera al teu balcó!

DIJOUS, 4 DE FEBRERDIJOUS, 4 DE FEBRERDIJOUS, 4 DE FEBRER   
Commemoració del Dia Mundial Contra el Càncer, 

il·luminem la façana de l’Ajuntament de color verd.

Ho organitzen:                    Hi col·laboren:

Comissió
de Festes
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