
 
 
 

ACTES PROGRAMATS PER AL MES D’ABRIL DE 2018 
 
 
DIUMENGE, 1  D’ABRIL 
A les 12h., a l’Església parroquial, la coral de l’Associació de dones cantarà a la Missa 
Major del Diumenge de Pasqua. 
 
DISSABTE, 7 D’ABRIL  
A les 16:30h., a la biblioteca, reunió del Grup de Lectura (organitza l’Associació de dones). 
 
DIUMENGE, 8  D’ABRIL 
 
*A les 10h., al costat de les piscines, Tirada de bitlles entre els clubs El Palau 
d’Anglesola i La Fuliola i Bellvís. 
 
*A les 17h., a la Sala d’actes del local sociocultural, sessió de cinema organitzada per la 
Llar de jubilats.  
 
DILLUNS, 9  D’ABRIL 
De les 18 a les 20h., al local sociocultural, presentació del curset per part de la monitora 
que impartirà un TALLER DE FOFUTXES durant 4 sessions.  
Preu: 35 € (s’inclou curset i material). Cal pagar directament a la professora el dia 16 
d’abril. Organitza l’Associació de dones. 
 
DISSABTE, 14  D’ABRIL 
Al poliesportiu, PALAU SALSA FEST: sopar, 10 professors que faran diferents tallers de 
ball, exhibicions, rodes, animacions, Dj i més....  
PREUS.- * entrada i tallers: gratuïts   * sopar: 13€ 
MENÚ.-  Entremès, fideuà, vi, aigua i gaseosa 
Venda tiquets fins al 10 d’abril a: Penya Barcelonista, S’Abril, Bar Poli i Patet 
Pels que no vagin al sopar, la festa començarà a les 23h i l’entrada serà gratuïta  
(Organitzen l’Ajuntament del Palau i la Penya Barcelonista) 
 
DIVENDRES, 20  D’ABRIL 
A les 19:30h., a la Sala d’actes del local sociocultural, inauguració de l’exposició 
“Biodiversitat en insectes de l’Amazònia”, a càrrec de Joan Condal. L’exposició romandrà 
oberta fins el dia 5 de maig, en horari de 5:30 a 7 de la tarda de dilluns a dissabte. 

 
DISSABTE, 21 D’ABRIL   
 
* La Penya del Barça organitza un sopar pel “final de la copa” al seu local.  
A partir de les 20:30h. hi haurà el SOPAR. Entrepans de llonganissa, cansalada, de pernil i 
amanides. Tot a preus populars!!!! 
A les 21:30h. la gran final (s’espera poder celebrar-la tots plegats amb cava i petards!!!) 
Per assistir-hi no cal ser soci de la penya i tampoc cal apuntar-se!!!! 
 
* A les 23:30h i al Pavelló Poliesportiu, La Nit Tremenda amb el grup de versions 
TREMENDOS + DJ TREMENDO.  
(Organitzen L’Ajuntament del Palau i la junta local de l’AECC-Catalunya contra el Càncer) 



 
 
DIUMENGE, 22  D’ABRIL 
A partir de les 10h, tindrà lloc el XXIV Cros del Palau d’Anglesola al lloc habitual (finca 
de davant del cementiri). Organitza l’AMPA de l’escola Arnau Berenguer. 
 
DILLUNS, 23  D’ABRIL 
 
DIADA DE SANT JORDI , a la Plaça de la Generalitat: 
* De les 8 a les 20h., l'AEiG “Lo Merlet” posarà parades de llibres i roses.  
 
* A les 20 h., a la Sala d’actes del local sociocultural, conferència a càrrec de Sor Lucía 
Caram, que ens parlarà del projecte solidari “Invulnerables” per lluitar contra la pobresa i 
l’exclusió social de les famílies, però, sobretot dels infants. Es tracta d’un projecte que 
compta, entre d’altres, amb el suport de la Fundació del Futbol Club Barcelona. 
(Organitzen la Penya Barcelonista i l’Ajuntament del Palau) 
 
DIVENDRES, 27 D’ABRIL 
A les 18:00h., Missa a l’església en honor a la Mare de Déu de Montserrat i Festa final 
de la catequesi. En sortir hi haurà ballada de sardanes i repartiment de galetes i 
moscatell per a tothom (organitza: el Grup de catequesi amb la col·laboració de 
l’Ajuntament).    
 
DISSABTE, 28  D’ABRIL 
A les 16:30h., al local de la Penya del Barça, sessió de cinefòrum (organitza l’Associació de 
dones). 
 
DIUMENGE, 29  D’ABRIL 
 
*A les 10h., al costat de les piscines, Tirada de bitlles entre els clubs El Palau 
d’Anglesola i La Fuliola i Ametllers. 
 
*De les 16 a les 19h, a la biblioteca, es recolliran treballs de persones jubilades per tal de 
posar en una EXPOSICIÓ organitzada amb motiu del 35è aniversari de la Llar de jubilats. 
Les persones jubilades no fa falta que siguin sòcies per participar. S’accepten tot tipus de 
treballs (ganxet, punta al coixí, punt de creu, fets amb fusta, ferro, xapes, escuradents, 
plàstic, ...) 
 
NOTA: 
 
La Llar de jubilats “L’esbarjo” comunica que durant el DIMARTS, 1 DE MAIG, a la 
biblioteca, es podrà visitar l’exposició dels treballs d’artesania realitzats pels jubilats del 
Palau. Horari: de les 12 a la 1 (matí) i de les 4 a les 7 (tarda). 
A les 6 de la tarda, a la llar de jubilats, hi haurà un “Piscolabis de celebració” 
 

 
Informa l’Ajuntament del Palau d’Anglesola 
 
 


