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10 motius per 
sentir-nos 
orgulloses i 
orgullosos de viure 
al Palau d’Anglesola

Quan vam estrenar el 
2020 ningú no es podia 
imaginar que viuríem un 
any tan peculiar i diferent. 
Després de mesos difícils, 
de neguits en tants àmbits, 
de valorar la salut més 
que mai, passem pàgina 
de calendari, però encara 
no passem pàgina a les 
incerteses, i continuem 
adaptant-nos-hi dia a dia. 

En aquests mesos hem après 
a centrar les coses essencials, 
ens hem mirat els uns als altres 
per intentar ajudar-nos, han 
brollat experiències solidàries 
entranyables i, com a veïnes i 
veïns del Palau d’Anglesola, hem 
valorat viure al poble, al nostre 
poble. Hem passejat i pedalat 
pel terme com no ho havíem fet 
abans, hem comprat més que 
mai als nostres comerços, hem 
patit -i patim- pels residents 
i treballadors de Ca la Cileta, 
hem afrontat una campanya de 
fruita difícil, hem reobert l’escola 
després de mig any sense alumnat 
a les aules, les entitats han 
innovat activitats per adaptar-les 
a la situació… És a dir, no ens hem 
aturat. Potser el ritme és diferent, 
però el poble batega. I aquest 
batec és el que volem recollir 

en aquesta revista que teniu a 
les mans. I és que, d’aquesta 
pandèmia, ens en sortirem i ho 
farem reforçats humanament i 
col·lectivament. 

Malgrat tot, la nostra vila 
avança i volem compartir aquí 
alguns dels projectes reeixits del 
2020 i d’altres que es preparen 
per al 2021. Són pàgines plenes 
d’esperança, per agrair l’avui i 
mirar endavant, pàgines que 
aporten llum en moments 
complexos. Tant de bo ens hi 
trobem totes i tots, perquè els 
projectes són de totes i tots. 
Gaudim-los, treballem-los, 
eixamplem-los, i sentim-nos 
persones orgulloses de viure al 
Palau, un poble que no vol ni pot 
aturar-se!

Bon any 2021!

Francesc Balcells i Teixidó
Alcalde del Palau d’Anglesola

També podeu trobar 
aquesta publicació a la 
web municipal o llegint 
el següent codi QR:
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1  
Complex 
Sant Roc, un 
espai per al futur

2  
Fonaments per 
l’educació dels 
infants

Al sud-oest del poble tenim una zona 
gran, de vint mil metres quadrats, 
actualment molt dinàmica, una mica 
desendreçada i amb moltes possibilitats 
de creixement. Hi conviuen una bona colla 
d’activitats i equipaments: escola, club 
de bitlles, agrupament escolta i guia Lo 
Merlet, piscines, camp d’esports i refugi 
de pelegrins. I n’hi ha d’altres per afegir-
hi: la llar d’infants pública, la unificació de 
l’escola, l’ampliació de les piscines, etc. 

Al Complex Sant Roc s’hi ubicarà la Llar 
d’Infants municipal i també s’hi construirà 
l’edifici que unificarà l’Escola Arnau 
Berenguer, des de fa molts anys repartida 
en dos espais diferents. El propòsit 
d’aquesta acció és el fet de posar tots els 
mitjans possibles per facilitar i potenciar 
la qualitat de l’ensenyament al nostre 
municipi, i garantir un servei adequat i 
dimensionat al creixement de la vila.

Per optimitzar els usos de la zona, que té un 
potencial urbanístic excel·lent, es va convocar el 
gruix d’arquitectes superiors del Palau d’Anglesola 
per tal que en tracessin les millors opcions, i ho 
fessin encaixant totes les peces i ordenant els 
metres quadrats disponibles. Se’ls va demanar 
de fer-ho cooperativament, sumant les diferents 
perspectives. 

La resposta ha estat formidable. La Maria, el 
Lluís, el Jacint, el Marc i la Jorgina han presentat 
una proposta tècnica ben estudiada, consensuada, 
de mirada ampla, que ha tingut en compte tota la 
població, més enllà de les necessitats urgents d’avui 
en dia, i que sobretot ha pensat a llarg termini i ha 
imaginat un futur en el qual el Palau d’Anglesola 
s’eixampla, com no pot ser d’una altra manera.

Què recull aquest avantprojecte? Patis generosos 
(ara els valorem més que mai) per a l’alumnat de 
l’Escola Arnau Berenguer, espais per poder ampliar, 
si mai convingués, la Llar d’Infants i la mateixa 
Escola. Alguns equipaments, com el camp de bitlles, 

En termes educatius, l’objectiu, que a la 
vegada està alineat a la nova visió de governança 
republicana, és situar l’educació com a pilar d’una 
comunitat formada, crítica i d’aprenentatge 
continu. I, com a primer pas, això passa per ubicar 
en un espai compartit l’educació de 0 a 12 anys, on 
alumnat i professorat puguin créixer amb sinergies i 
projectes comuns.

Pel que fa al finançament de la Llar d’Infants 
municipal, es compta amb els recursos del PUOSC 
(Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya), una línia 
de subvencions de la Generalitat per a inversions, 
amb l’objectiu de cooperar en el finançament de les 
obres i serveis de competència municipal. I per a les 
obres de l’escola, el 24 de juliol de 2020 es va signar 
amb l’Hble. Sr. Josep Bargalló, conseller d’Educació, 
el conveni de col·laboració amb el Departament que 
permetrà dur a terme aquest projecte.

el local de l’AEiG Lo Merlet i el refugi de pelegrins, 
es reubicaran a l’edifici escolar actual de la plaça 
Generalitat. I, a mig termini, també es planteja 
resituar el camp municipal d’esports en un indret 
més ampli. El camp d’esports és un equipament 
que necessita una remodelació global, i una futura 
reubicació vindrà a dotar d’espais generosos el 
Complex Sant Roc, per una banda, i aprofitarà i 
dinamitzarà altres zones del poble, per l’altra.

És d’agrair aquest exercici de projecció de 
poble, que neix des de l’estima pel propi municipi, 
i també cal aplaudir l’esforç de la metodologia 
usada, el treball en grup. Ara tenim un camí 
traçat per excel·lents professionals, viable a llarg 
termini. Aquesta visió facilitarà la gestió del Palau 
d’Anglesola en els pròxims anys. La imatge adjunta 
presenta la proposta de distribució que s’ha estudiat 
per a la zona del Complex Sant Roc.

Com es pagaran  
les obres

Quines són les fases? Durant el 2021 es 
convocarà el concurs per redactar el projecte 
constructiu conjunt, de la llar i de l’escola, perquè 
tinguin coherència arquitectònica. Després, caldrà 
adjudicar l’obra, realitzar-la i, si tot va sobre el 
previst, l’objectiu és obrir els dos centres el setembre 
del curs 2023-24.

Del 31/03/22  24/07/23

Del 30/09/21  30/03/22

Del 05/04/21  29/09/21

Del 06/02/21  04/04/21

Execució de l’obra

Concurs i adjudicació  
de l’obra

Redacció projecte 
constructiu

Concurs i adjudicació  
del projecte

El procés per fases

EducacióComplex Sant Roc

E1 Recinte escolar - E1 5.911 m2

E2 Recinte piscines - E2 3.645 m2

E3 Recinte llar d’infants - E3 1.275 m2

E4 Recinte esportiu escolar - E4 1.245 m2

E5 Recinte esportiu autònom - E5 2.397 m2

E6 Recinte biblioteca municipal - E6 712 m2

E7 Àgora - circulació - aparcament - E7 5.902 m2

E1

E2

E3
E4

E5

E6

E7

1.647.000€

671.615€

120.000€

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educacuó

Ajuntament del Palau

Generalitat de Catalunya - 
PUOSC2.438.615€

Total de l’obra
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3 
Premi 
d’excel·lència en 
transparència

4  
El repte dels 
residus: solucions 
davant d’un greu 
problema

Per primer cop l’Ajuntament del Palau 
d’Anglesola ha aconseguit el Segell 
Infoparticipa, un guardó atorgat per 
la Universitat Autònoma de Barcelona 
com a ‘reconeixement a la qualitat i 
transparència informativa’ del web del 
nostre consistori. 

La major part dels residus que es 
recullen al Palau d’Anglesola, o sigui les 
escombraries, es generen a casa; per tant, 
tots i totes en som responsables. Llençar 
cada fracció al cubell corresponent és 
una obligació que no podem defugir; 
ans al contrari, hem de posar voluntat i 
perseverança perquè el reciclatge eficient 
sigui un fet.

La metodologia que aplica la UAB per atorgar el 
segell consisteix en analitzar i avaluar la qualitat de 
les dades que faciliten els ajuntaments a les seves 
webs, en especial informació relativa als recursos 
col·lectius (salaris, pressupostos o contractacions),  
o eines de participació ciutadana, entre altres 
àmbits. Es pot trobar tota la informació al lloc web  
www.mapainfoparticipa.com.

Dels 947 municipis de Catalunya, 113 han 
obtingut aquest segell en la 7a edició, un segell que 
té com a objectiu la implementació de la Llei de 
transparència i la millora permanent dels continguts 
que l’Administració pública ofereix a la ciutadania. 
El Palau d’Anglesola s’uneix a la distinció que tenen, 
al Pla d’Urgell, els ajuntaments de Bell-lloc d’Urgell i 
Mollerussa. I arreu del país també s’hi poden comptar 
sis consells comarcals i tres diputacions.

L’any 2019, el Palau d’Anglesola va ocupar el tercer 
lloc en el rànquing comarcal i va assolir un 51% de 
reciclatge. És una xifra per damunt de la mitjana 
catalana (42%) i, si la mantenim, acomplirem l’objectiu 
de la Unió Europea d’arribar al 50% el 2020. 

De totes maneres, no ens hem d’enganyar: és necessari 
superar el 60% de recollida selectiva, ja que, a aquesta 
quantitat, cal restar-hi els impropis, és a dir, tots aquells 
residus que es dipositen al contenidor equivocat. I una altra 
dada preocupant: si el 2019 anàvem bé, aquest 2020, amb 
la pandèmia, amb més hores a casa, i més tones llançades, 
ens hem relaxat i el percentatge ha baixat.

Quines conseqüències té fer-ho malament? La 
primera, mediambiental. El planeta empitjora. I, la 
segona, econòmica. El rebut de les escombraries 
s’incrementarà perquè la Unió Europea aplica sancions 
en funció de la taxa de reciclatge. Ho reflecteix molt 
bé la xerrada de Josep Maria Tost i Borràs, director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, que vam organitzar 
al maig: “Per què hem de reciclar la nostra brossa?”, 
disponible al canal de Youtube de l’Ajuntament.

% Recollit 
selectivament 
2019

L’Ajuntament rep el 
diploma que l’acredita 
com a consistori 
transparent.

Per primer cop hem 
aconseguit el Segell 
Infoparticipa. 

ResidusTransparència

41,90% 11,89%Linyola - 53,78%

Fondarella - 52,54% 43,66% 8,88%

El Palau d’Anglesola - 51,07% 44,80% 6,27%

Bell-lloc d’Urgell - 48,34% 42,45% 5,89%

El Poal - 47,88% 41,41% 6,47%

Torregrossa - 47,81% 40,58% 7,23%

Miralcamp - 47,61% 39,82% 7,79%

Bellvís - 46,24% 40,41% 5,83%

Ivars d’Urgell - 46,02% 36,91% 9,11%

MITJANA COMARCAL - 45,21% 38,55% 6,66%

Castellnou de Seana - 43,66% 39,00% 4,67%

Barbens - 43,24% 35,29% 7,95%

Vilanova de Bellpuig - 43,02% 39,21% 3,81%

Sidamon - 39,74% 35,58% 4,16%

Vila-Sana - 32,26% 26,50% 5,76%

Golmés - 31,68% 28,45% 3,23%

% selectiva neta

% impropis

mitja catalana 41,8%

objectiu UE 2020 50%

Més enllà del premi rebut el setembre de 2020, 
la transparència forma part de la governança 
municipal actual. El Palau d’Anglesola ha encetat 
una nova etapa en la qual posa en valor la 
transparència i la comunicació. Destinant recursos 
i esforços, no només perquè la ciutadania entengui 
el funcionament del consistori, sinó perquè també 
assumeixi com un dret la possibilitat de conèixer i 
ser partícep de les decisions que els gestors polítics 
prenen en el seu nom i amb els recursos de tothom.
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Residus Residus

Nous cubells i bosses 
compostables 

Amb l’objectiu de fer millor el reciclatge, 
es repartiran a totes les llars cubells nous 
de color marró i bosses compostables, 
més resistents que les habituals, per tal 
d’incrementar l’índex de reciclatge de la 
fracció orgànica. 

Compromís

Tenim plantejat un repte magnífic com 
a poble. Si bé bona part de les famílies 
estem reciclant de forma eficient, encara 
hi ha força desconeixement i també un 
punt d’incivisme en l’ús dels residus. I són 
aquests dos factors els que penalitzen i 
malbaraten la bona feina de la majoria de 
la gent.

El compromís del consistori és aconseguir millorar 
els indicadors de reciclatge i, per fer-ho, s’informarà 
proactivament de la necessitat que suposa reciclar 
eficientment, s’activaran noves mesures i es premiarà 
aquelles famílies que s’esforcin per aconseguir-ho. 
Activitats com la recollida de les càpsules de cafè, al 
pavelló poliesportiu, van encaminades cap a aquest 
objectiu.

L’objectiu és que, començant per la bossa, que és 
biodegradable, reciclem millor la matèria orgànica, 
sense barrejar-hi altres fraccions, fet que penalitza 
i ens obliga a pagar un cànon elevat si ho fem 
inadequadament.

Pla pilot

Per evitar l’increment del cànon que ens 
aplica l’Agència de Residus de Catalunya, 
i per compromís amb el medi, s’han 
analitzat diferents propostes. Per un 
costat, es va encarregar un estudi sobre 
l’aplicació del sistema porta a porta, 
demostrat com el més eficaç arreu. 

En el cas dels pobles del Pla d’Urgell, l’estudi ha 
fet palès que és inviable econòmicament, donat 
que encara ens queden nou anys d’amortització 
dels contenidors soterrats. Com a alternativa, 
l’Ajuntament s’ha ofert candidat per instaurar 
un sistema d’obertura dels actuals contenidors 
amb el mòbil o amb targeta identificativa. Aquest 
sistema, que no suposarà cap despesa per als 
palauanglesolins i palauanglesolines, ens permetrà 
obrir els contenidors amb identificació individual. 

Evidentment, això no resol l’incivisme dels que 
llencen material fora dels contenidors, però permetrà 
identificar els que fan bé el reciclatge i bonificar la 
taxa d’escombraries que paga cadascun. Recordem 
que actualment la gestió de la brossa suposa 
anualment al conjunt de la la ciutadania uns 150.000€, que 
és aproximadament el 10% del pressupost municipal.

Per posar fi a l’incivisme i a la deixadesa en 
les illes de contenidors, hem sol·licitat permís per 
instal·lar càmeres de videovigilància al Departament 
d’Interior. Estem a l’espera de rebre una resposta 
satisfactòria i, així, poder-les col·locar tan aviat com 
sigui possible.

Restes vegetals

La primavera del 2020 vam estrenar 
l’abocador de restes vegetals davant del 
magatzem municipal.

A la tardor s’ha millorat el sistema: cada dilluns es 
recullen les restes vegetals davant de la casa que ha 
omplert el sac prèviament sol·licitat a l’Ajuntament. 
Hi podem dipositar restes de gespa, fulles, flors 
i branques petites. Aquestes restes es trituren 
i s’aprofiten per a jaç d’animals en una empresa 
ramadera local.
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5 
Actuem cuidant 
el medi ambient i 
la sostenibilitat

Preguntar-nos què podem fer nosaltres 
pel medi ambient, pel Palau d’Anglesola, 
pel món... més que quedar-nos encallats 
en la crítica i la queixa, és una actitud que 
ens permet avançar.

Medi ambient Medi ambient

Neteges col·lectives

El darrer any s’han convocat dues matinals de 
neteja col·lectiva. Durant la primera es va netejar la 
zona de pícnic de Sant Roc i, la següent, la banqueta 
del canal especialment. Cal destacar que la segona 
acció, el 20 de setembre, va formar part del Let’s 
Clean Up Europe. Aquell cap de setmana es van 
realitzar diferents accions simultàniament arreu del 
continent, per a conscienciar sobre la quantitat de 
residus que tirem de manera incontrolada al medi 
natural. A banda dels quilos de brossa recollits 
i reciclats, té molt mèrit que unes 70 persones 
dediquessin els matins de diumenge a deixar el poble 
més net.

Enllumenat més 
eficient 

El Palau d’Anglesola ha aconseguit una subvenció 
de 347.000€ del Fons FEDER europeu per finançar 
parcialment la substitució del sistema actual 
d’enllumenat públic per un de més eficient. Al llarg 
del 2021 es canviaran les llumeneres dels 1.420 
fanals que tenim ara per uns de nous basats en 
tecnologia Led, canvi que permetrà un estalvi 
energètic i econòmic important, entre un 50 i un 65% 
de la despesa que paga el consistori. Actualment 
la despesa en enllumenat públic és d’uns 99.000€ 
anuals en consum i 55.000€ en reparacions i 
manteniment. Suposa un 10% del pressupost anual 
aproximadament.

Entorn urbà: un poble 
més bonic

Dèiem a la presentació que mai com ara havíem 
gaudit del nostre terme, dels nostres carrers i 
places. Per això ens dol l’incivisme que malmet 
el mobiliari urbà, una xacra gens pròpia del Palau 
d’Anglesola, que fa temps que arrosseguem i que, 
val la pena subratllar-ho, ve provocada per una 
minoria de la població. Per tal de millorar-ho, hem 
elaborat l’ordenança de civisme, hem sortit a recollir 
brossa col·lectivament, hem instal·lat 8 papereres 
noves i restaurat les trencades, hem tornat a obrir 
les fonts d’aigua que feia anys que no rajaven, hem 
impulsat el treball a jova amb els adolescents i n’hem 
fet pedagogia amb els infants de l’escola, perquè 
estem convençuts que només des de l’educació i 
conscienciació, des de les accions pel bé del poble, 
combatrem la destrucció i el vandalisme.

Camionet elèctric

Al setembre, en el si de la Setmana Europea 
de la Mobilitat Sostenible, la brigada estrenava un 
camionet elèctric per dur a terme les tasques de 
neteja i manteniment del Palau d’Anglesola. És el 
primer municipi de la comarca que ha incorporat  
un vehicle d’aquestes característiques al seu parc 
mòbil municipal.

La banqueta, via verda 

Som un dels municipis de Ponent amb més 
superfície verda, places, parcs i jardins que 
enamoren els forasters i ens enorgulleixen com 
a vilatans. Des de fa temps alguns col·lectius 
reivindiquen l’ampliació d’aquest paisatge, tot 
convertint les banquetes dels canals que passen 
pel nostre terme, la 3a sèquia principal i el canal 
auxiliar, en vies verdes. Els Amics de la Banqueta 
del Palau d’Anglesola treballen per revitalitzar-ne 
les banquetes. El curs passat, l’alumnat de l’Escola 
Arnau Berenguer en va fer un projecte educatiu ben 
definit. La Comunitat de Regants del Canal d’Urgell, 
paral·lelament al projecte de modernització de reg, 
preveu convertir en via verda els 325 quilòmetres de 
camins que circulen al voltant dels canals. 

En aquest sentit, el 2020 s’han realitzat neteges, 
s’han catalogat les espècies vegetals i s’ha 
concretat el projecte per plantar 221 arbres l’hivern 
del 2021, amb fons FEDER europeus i el suport de la 
Diputació de Lleida.

Aurons, freixes i lledoners dibuixaran un traçat 
continu de vegetació al llarg de tota la 3a sèquia 
principal, des de l’entrada del canal, just després de 
l’autovia, fins a connectar amb els plataners existents 
després del cementiri.

Gràcies a la subvenció del Fons FEDER, i a l’estalvi 
que s’assolirà en consum i manteniment, preveiem 
que la inversió municipal pel canvi de tecnologia 
s’amortitzi en 4 anys.
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6 
Orgull d’un 
poble actiu i 
participatiu

Un aprenentatge d’aquests temps és 
que no ens en sortirem si no hi pren 
part tothom, des de totes les puntes del 
planeta. El virus només el combatrem 
si som conscients col·lectivament 
de la prevenció. En aquest àmbit de 
participació i de consciència ciutadana, 
des de fa un any i mig es veu molta 
vitalitat al Palau d’Anglesola. 

Participació Participació

Xarxa de voluntariat

Una trentena de persones es van oferir en 
ple estat d’alarma per sortir a donar un cop de 
mà a les persones confinades, grans, malaltes o 
impossibilitades. L’objectiu era que ningú es quedés 
sense un “bon dia”, aliments, medicaments… i, 
després, hi vam afegir les felicitacions als infants que 
van haver de celebrar l’aniversari tancats a casa. Vam 
repartir 40 “Per molts anys”! 

Un grup d’educadores es van aventurar a crear 
materials educatius i ben atractius per als infants 
confinats a casa, a través del web  
www.petitsjovesactius.org.  
I una allau de cosidores van fer mans i mànigues 
perquè tinguéssim material de protecció. I, fins i tot, 
psicòlogues van oferir el seu temps per escoltar qui 
en tingués necessitat. Sumem-hi les hores extra de 
la Raquel i la Concepció des del consultori mèdic, i 
les actuacions de tots els músics que van participar 
als dos Conficoncerts, que van arrasar a les xarxes 
i ens van regalar uns moments fantàstics al sofà de 
casa. Ens falten aplaudiments per a tot plegat!

Subvencions entitats 

Sabem que tenim el privilegi de viure en una vila 
rica en associacionisme, ja que el Palau d’Anglesola 
compta amb 21 associacions actives. Al ric teixit 
associatiu, darrerament s’hi han sumat tres noves 
entitats: els Amics de la Banqueta, l’Associació 
de Joves i els Amics del Motor. Tanmateix, les 
entitats han viscut el pitjor any per desenvolupar les 
corresponents activitats.

S’ha augmentat la partida de les subvencions. 
Som el poble de la comarca que, proporcionalment 
a la població, més contribueix econòmicament al 
dinamisme de les associacions (27.000€ l’any). I, a 
més a més, s’han marcat uns criteris objectius per 
repartir aquest pressupost, uns barems que fins ara 
no existien. Els criteris han estat treballats i aprovats 
per les mateixes entitats i amb la coordinació del 
consistori, de manera que des d’ara s’atorguen les 
subvencions en concurrència competitiva, d’acord 
amb uns indicadors concrets. Estem convençuts que 
és la governança republicana més justa i equitativa 
perquè tothom tingui les mateixes oportunitats.

Comissions

Pel que fa a la participació ciutadana, 
volem destacar la creació de diferents 
comissions que s’han creat per dinamitzar 
la vila. Les comissions són grups oberts, 
apolítics, formats per persones a qui atrau 
un àmbit concret i decideixen aportar el 
seu gra de sorra perquè el poble funcioni  
i funcioni molt bé.

 
Remarquem que són grups oberts.  
Si voleu formar-ne part, podeu contactar amb 
l’Ajuntament, al tel. 973 601 314 o a:  
participaciociutadana@elpalaudanglesola.com  
Un gest, per petit que sigui, millora la comunitat. I si 
sumem les inquietuds amb les capacitats, el nostre 
poble pot ser imparable.

Cultura 
Comissió que ha permès dinamitzar la biblioteca. 
Han fet tallers mensuals per a infants i per a adults. 
Una delícia gaudir d’aquest espai i descobrir autors 
literaris, músiques, vins… La comissió, fins que 
va arribar la maleïda COVID, va emocionar-nos en 
diferents formats.

Festes 
Les festes tenen tocs d’innovació gràcies a 
l’organització col·lectiva d’aquesta comissió. Treballar 
cada festa amb diferents persones permet sumar 
sensibilitats i arribar a més edats. Organitzar la 
festa a partir d’un grup de voluntaris facilita molt 
la logística. I, evidentment, el poble sencer en surt 
beneficiat, fins i tot quan cal organitzar la festa 
enmig de limitacions com les que ens ha portat 
la Covid. Mentre molts municipis van anul·lar 
celebracions, al Palau d’Anglesola es van multiplicar 
les mesures de seguretat perquè poguéssim gaudir 
de la Festa Major d’estiu. O de la Diada Nacional, 
reinventada, però participativa i familiar.

Cursa de Sant Blai 
Esportistes palauanglesolins organitzadors de la cita 
atlètica del gener, que anticipa la festa major d’hivern 
omplint de corredors la nostra vila. 

Medi Ambient 
Ha realitzat batudes de neteja, convocat una xerrada 
per cuidar les mascotes, una jornada d’identificació 
de gats i gossos per posar-los xips a preus populars, 
i s’ha preocupat per les colònies de gats de carrer, 
amb l’organització de dues campanyes de recollida, 
esterilització i retorn, una a la plaça Major i l’altra a 
Ca la Cileta. 

Amics dels Peluts 
De la Comissió de Medi Ambient n’ha sorgit una 
d’animalista: Amics dels Peluts. Defensen el benestar 
dels animals i volen resoldre les actituds incíviques 
dels propietaris irresponsables. Han creat una 
zona d’acollida per a animals perduts i han elaborat 
l’Ordenança municipal per la tinença responsable 
d’animals.

Comi Lila 
Grup de persones que treballen en favor de la 
igualtat i la promoció de la dona al Palau d’Anglesola. 
Han organitzat actes de sensibilització, com el Dia 
de la Violència de Gènere i també el Dia de la Dona. 
Han elaborat materials com les polseres liles o els 
cartells en contra de l’assetjament. La seva tasca 
de sensibilització, de crear debat, de transformar la 
realitat palauanglesolina a partir de les necessitats 
de la vida de les persones ens fa avançar cap a una 
vila més justa i feminista. 

Civisme 
Grup de persones que han col·laborat a crear el 
procés de redacció de l’Ordenança de civisme. 

Educació 
L’objectiu del 2021 és obrir la comissió d’educació 
perquè persones inquietes ho han sol·licitat. Ens 
permetrà assolir l’objectiu de tenir una Educació 
360º, és a dir, que les activitats que desenvolupem 
al Palau d’Anglesola, tinguem l’edat que tinguem, 
ens ajudin a aprendre, créixer i viure en plenitud i 
harmonia amb nosaltres mateixos i amb el nostre 
entorn.
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7 
Escoltem la veu 
de la infància i 
l’adolescència

El curs 19/20 es va formar el Consell 
d’Infants i el Consellet de Participació 
Adolescent (CPA) del Palau d’Anglesola, 
amb un objectiu clar: potenciar el dret de 
la mainada i adolescència a ser escoltada i 
tinguda en compte.

Infància i adolescència

Us escoltem i tenim en 
compte

El Consell d’Infants està format per les delegades 
i delegats de l’Escola Arnau Berenguer i es reuneixen 
amb alcaldia almenys un cop per trimestre. Durant 
el curs es van treballar diferents temes, com 
l’Ordenança municipal de civisme, que està en 
tràmit, o projectar l’escola que volem, just abans 
d’iniciar les obres per unificar els edificis escolars. 
Els infants van estudiar a fons la banqueta del canal 
d’Urgell i l’alcalde es va comprometre a fer arribar 
les seves demandes personalment al president de la 
Casa Canal. Els nens i nenes d’Infantil van decidir en 
assemblea quin arbre substituiria el que la tempesta 
provocada pel temporal Glòria va tombar a la plaça 
de la Generalitat. Així, l’auró blanc, avui, ja forma part 
del paisatge urbà.

El grup de persones adolescents, per la seva part, 
durant el curs passat va organitzar-se a partir de 
dinàmiques de cohesió que van permetre configurar 
l’entitat, crear un logotip i obrir comptes propis a 
les xarxes socials per donar a conèixer els drets del 
conjunt de la infància i adolescència i fer realitat el 
seu dret de participació en el municipi. 

Durant l’estiu, aquest grup d’adolescents 
ha treballat les seves emocions provocades 
per la pandèmia gràcies al diàleg i l’intercanvi 
d’impressions. S’han fet càrrec del manteniment 
i cura de la plaça de Catalunya, inclosa la neteja 
de la bassa dels ànecs, i també han ajudat a tirar 
endavant el projecte de voluntariat d’estiu Fet a 
Jova, i la Fira Playmopalau. Igualment, han iniciat 
una campanya per construir una pista de parkour al 
Palau d’Anglesola, tot recollint signatures per donar-

hi suport. La pandèmia ha frustrat altres projectes en 
marxa, com un torneig mixt de futbol, sensibilitzant 
la igualtat entre homes i dones en els esports. Però 
no s’aturen sinó que continuen proposant i opinant, 
consensuant i debatent tota mena de qüestions 
relacionades amb la vila, i també participant en la 
presa de decisions, com per exemple l’organització 
de la Festa Major o el civisme.

A més a més, des d’aquest curs el Consell 
d’Infants i el Consellet de Participació Adolescent 
formen part del CNIAC, el Consell Nacional dels 
Infants i Adolescents de Catalunya, representant 
el conjunt d’infants i adolescents de la vila. El 
Consell Nacional de Catalunya es va crear el 2014 
i actualment en formen part una quarantena de 
municipis del país. El Palau d’Anglesola serà, de 
moment, el municipi més petit dins l’Assemblea i 
s’afegeix així als de Mollerussa i Lleida, fins ara els 
únics representants de les comarques de Ponent.

Participació

Ordenança de civisme

Durant aquest any ens hem dotat de reglaments i 
ordenances que no teníem. Així, per exemple, podem 
esmentar el Reglament orgànic municipal, que 
regula el funcionament dels plens, o el Pla d’igualtat 
d’oportunitats, un document de referència que marca 
les línies estratègiques per combatre la desigualtat 
i la discriminació per raó de sexe o de gènere i que 
referma el compromís municipal per assolir la igualtat 
efectiva. 

Ara bé el repte legislatiu més important ha 
estat l’elaboració de l’Ordenança de civisme. Amb 
l’objectiu d’escriure-la a partir de les veus de tothom, 
es va elaborar un procés participatiu que ha comptat 
amb les aportacions de 300 persones. També hi ha 
participat l’alumnat de l’Escola Arnau Berenguer. La 
redacció final ha comptat amb persones voluntàries 
que hi han incorporat les diferents propostes 
rebudes. I, encara, abans de l’aprovació definitiva al 
Ple de l’Ajuntament, s’ha obert també la possibilitat 
d’incloure-hi esmenes i millores. 

L’ordenança estableix mesures per fomentar i 
garantir la convivència ciutadana a l’espai públic. 
En aquest sentit, la normativa vol donar resposta a 
moltes de les demandes que provoquen malestar i 
que la ciutadania fa arribar a l’Ajuntament. Per això, 
és essencial que hagi estat pensada, elaborada i 
contrastada per moltes persones, perquè, així, ens la 
farem nostra i la podrem desplegar col·lectivament. 

El procés participatiu encetat forma part de 
la política educativa i preventiva per fomentar la 
convivència i el civisme al Palau d’Anglesola.
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8  
Potenciem 
l’economia local

La pandèmia sanitària ens deixa una altra 
pandèmia, l’econòmica, que cal atendre. 

En aquests mesos hem intentat estar a la vora 
del comerç local, potenciant-lo des dels diferents 
mitjans comunicatius de què disposa l’Ajuntament. 
I també vora el sector de restauració, al qual s’ha 
eximit del pagament de la taxa de terrasses de tot 
l’any 2020, s’ha fet difusió del servei de menjar a 
domicili en temps de tancament i se’ls ha retornat la 
taxa d’escombraries dels mesos que no han pogut 
obrir. Es va crear un vídeo promocional amb la 
participació de perruqueries, botigues i establiments 
per conscienciar del que tenim al Palau d’Anglesola, 
per valorar i fidelitzar les compres de proximitat. 
Podeu veure el vídeo Em plau comprar al Palau al 
canal de Youtube de l’Ajuntament.

També vam acompanyar la temporada de collita 
de fruita. Ens vam reunir amb els pagesos, vam 
crear un grup conjunt de comunicació i vam habilitar 
un refugi per acollir i aïllar treballadors positius de 
COVID, en cas de necessitat.

Economia local

Som conscients que aquestes mesures són 
insuficients per pal·liar l’efecte de la pandèmia, però 
pretenen donar una petita ajuda als diferents sectors 
del poble. Hi ha molts altres sectors que pateixen els 
moments actuals. És per això que, des de Casa de 
la Vila, estem ajudant els emprenedors locals tenint 
cura de fer treballar els autònoms palauanglesolins 
en les diferents tasques municipals. A més a més, 
des de les oficines municipals facilitem informació 
de totes les ajudes publicades i el suport en la seva 
tramitació.

D’altra banda, la fira Playmopalau, amb un miler 
de visitants, va projectar la nostra població arreu, 
amb visitants de contrades ben llunyanes. Tant els 
expositors dioramistes com les botigues de material 
exclusiu van valorar l’excel·lent organització del 
certamen i, per tant, ja es treballa per a una segona 
edició, tot esperant que el curs dels esdeveniments 
sanitaris ho permeti.

9 
Sentim i vivim la 
cultura i l’esport

Un sector que ha patit i continua patint les 
conseqüències de la Covid és la Cultura. 
I cultura entesa àmpliament, com tota 
acció que ens fa millorar com a col·lectiu. 
En aquest sentit, les entitats han patit un 
parèntesi obligat.

Cultura i esport

Vivim-la

Ens en sortirem

Destaquem l’èxit dels dos Conficoncerts. 
Esperem temps millors per veure tot aquest grapat 
d’artistes que tenim damunt dels escenaris.

L’estiu del 2019 l’església parroquial, el nostre 
edifici més emblemàtic, va haver de tancar després 
de l’esfondrament d’una part de la volta del cor. 
D’aleshores ençà, l’Ajuntament ha liderat les 
gestions necessàries amb diferents organismes 
de l’Administració per tal d’aconseguir finançament 
pels treballs de rehabilitació. Les obres, iniciades 
recentment, compten amb subvencions de l’IEI-
Diputació de Lleida i el Departament de Cultura de  
la Generalitat de Catalunya.

També hem iniciat tràmits perquè juntament 
amb l’Església de Sant Joan Baptista puguem tenir 
catalogats com a Bé Cultural d’Interès Local altres 
edificis com el celler modernista de Cèsar Martinell, 
el nucli antic del Palau d’Anglesola i l’Ermita de Santa Llúcia.

Hem sol·licitat al Departament d’Assessorament en 
Heràldica i Vexil·lologia de la Generalitat de Catalunya, 
únic organisme competent per fer-ho, el disseny de 
l’escut oficial del Palau d’Anglesola, perquè som dels 
pocs municipis que no el tenim oficialitzat. Actualment 
usem el d’un segell ovalat, que té uns dos-cents 
anys, però que no respon a cap simbologia històrica, 
ni del patrimoni de la nostra identitat. A més a més, 
no segueix el format acceptat per l’heràldica, que 
és la ciència que estudia l’ús, composició i significat 
dels emblemes històrics. Evidentment, el segell 
actual el podríem conservar per a algunes activitats, 

atenent als anys que ens representa. Tanmateix, 
oficialment no és reconegut com a escut propi del 
Palau d’Anglesola. El treball per sol·licitar el disseny 
de l’escut s’ha realitzat amb el consens absolut de 
tots els historiadors locals. Fins i tot han entrat una 
esmena, justificada pels manuscrits del segle XVI, 
per tal que l’escut inclogui el distintiu de “vila” per a la 
nostra població. Durant el 2021 s’explicarà bé el seu 
significat i se sotmetrà a votació popular si acceptem 
l’escut oficial del Palau d’Anglesola.

En el terreny esportiu subratllem l’èxit de la 5a 
Cursa Agro-Llobera Sant Blai celebrada el gener 
del 2020, l’edició més participativa, amb uns 650 
corredors. Una fita aconseguida gràcies al grup 
de voluntariat que empeny la cita atlètica i al bon 
nom i la bona organització dels anys anteriors. 
Cal destacar, també, que ha estat l’edició més 
satisfactòria econòmicament, ja que l’esdeveniment 
ha aconseguit autofinançar-se.

Remarquem igualment que l’esport palauanglesolí 
durant aquests mesos difícils no s’ha aturat, ans 
al contrari. Des de convocatòries de corredors per 
celebrar cada canvi de fase de la desescalada per 
COVID, ja sigui corrent dins de casa o pels camins 
seguint les mesures sanitàries de cada moment, fins 
als primers passos per mirar d’engegar noves entitats: 
els Amics del Motor, ja oficials, el Club Ciclista del 
Palau d’Anglesola i el Club de Futbol Sala del Palau 
d’Anglesola. Actualment, totes estan en fase de 
gestació, i els desitgem sort i molts èxits. Si hi voleu 
participar, podeu posar-vos en contacte amb la 
Regidoria d’Esports (ajuntament@elpalaudanglesola.com). 
Necessitem moure’ns més que mai!.
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10 
Més connectats 
per comunicar-
nos millor

Comunicació

WIFI gratuït i obert Emplauelpalau.cat 

Que n’és d’important, estar connectats! 

Fins i tot quan estem tancats a casa en ple 
confinament. Evidentment, les connexions són millors 
presencialment, però també és important que no falli 
la cobertura. En aquest sentit, durant l’estiu es van 
instal·lar deu antenes WiFi que donen accés gratuït 
i de qualitat als dispositius propers que s’hi vulguin 
connectar.

La iniciativa WiFi4EU, valorada en 15.000€ i pagada 
íntegrament per la Unió Europea, promou la connectivitat 
als espais públics. Qui vulgui pot fer-ne ús lliurement a 
l’entorn de les zones següents: piscines, poliesportiu, 
edifici sociocultural, consultori mèdic, edifici de l’AEiG 
lo Merlet, parc de la salut, parc de l’Ermita de Sant Roc, 
plaça de la Generalitat i plaça de l’1 d’Octubre. 

Per connectar-vos, només cal accedir a la xarxa wifi 
Wifi4EU Palau Anglesola que apareix als dispositius 
propers a les antenes.

La pandèmia ha accelerat processos 
de digitalització -sobretot en l’àmbit 
empresarial- i ha suposat, en aquest 
aspecte, una oportunitat de millora.  

Així, la posada en marxa del web  
emplauelpalau.cat ha representat una mesura 
pionera i, sobretot, eficient per garantir la realització 
d’activitats amb la màxima protecció i organització.

A l’estiu, mentre alguns pobles veïns van optar 
per tancar equipaments, l’activació de l’aplicatiu 
emplauelpalau.cat va permetre gaudir de la 
temporada de piscines amb relativa normalitat i 
seguint la normativa sanitària vigent. Cal destacar 
que el servei de les piscines va comptar aquest any 
amb una novetat: una escala per facilitar l’accés a la 
piscina gran.

Després, l’aplicació va servir per reservar les 
entrades als actes de la Festa Major, per efectuar 
pagaments en línia sense haver de desplaçar-se 
a l’Ajuntament i per gestionar de formar segura i 
ordenada la 1a Fira PlaymoPalau, que va permetre 
l’accés esglaonat de 1.000 persones al pavelló 
poliesportiu, sempre en rigorós compliment de les 
normatives sanitàries vigents.

Atenció, atenció, 
es fa saber 

Xarxes Socials i 
comunicació

Semblava que els pregons de cada migdia 
quedaven desfasats al costat dels nous 
mitjans de comunicació com l’eBando, 
l’Instagram, el Facebook o els grups de 
Whatsapp.

Plens telemàtics

Des del setembre de 2019, els plens 
municipals del Palau d’Anglesola es poden 
seguir en directe des del Canal YouTube. 

Això ha facilitat que també es puguin celebrar 
telemàticament, de manera que ens hem adaptat a 
les mesures sanitàries d’aquest temps.

Pel que fa a la comunicació digital, volem 
deixar constància del gran seguiment que 
tenen les xarxes socials municipals, que 
no han parat de créixer els darrers mesos. 
Ens consta, i ens enorgulleix, que les 
segueixen i són referents per molts altres 
municipis.

Durant el confinament, però, hem valorat més que 
mai tenir aquesta xarxa de megafonia de qualitat que 
no només ha permès comunicar esdeveniments, sinó 
acompanyar vermuts de diumenge, els aplaudiments 
solidaris o el bingo de la Festa Major. I també ha fet 
altres funcions més simbòliques, com la celebració 
de la Pasqua, l’inici del Ramadà, la Mare de Déu 
de Montserrat o la lectura del manifest contra la 
inhabilitació del president de la Generalitat.

Hem arranjat els altaveus que no funcionaven, que 
eren un 30% dels que teníem instal·lats. En aquest 
moment, quasi no hi ha zones sense cobertura, però, 
si des de casa vostra encara no sentiu nítidament els 
pregons, no dubteu a comunicar-ho a l’Ajuntament 
per poder buscar-hi una solució.

Seguiu els perfils socials de l’Ajuntament i 
utilitzeu-los per informar-vos, contactar i opinar, i 
també per compartir amb el món la satisfacció de 
poble que tenim. Perquè… #emplauelpalau 

Comunicació

907 
seguidors

833 
seguidors

3.671 
seguidors

277 
seguidors

240 
seguidors
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https://twitter.com/AjuntamentPalau
https://www.instagram.com/ajuntamentpalau/
https://www.youtube.com/channel/UC48NmSKkQIFx5wH-1geVYYg
https://app.ebando.es/channel/palaudanglesola
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