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CAMPANYES

de sensibilització
Què cal fer davant
d’un refredat?
Normalment els constipats són infeccions provocades per
virus que acostumen a durar pocs dies, amb una tendència
al guariment espontani.
Després d'un període de incubació de 24 a 72h, el començament és brusc, però els símptomes són lleus.
Un refredat comença quasi bé sempre amb irritació de gola
i obstrucció nasal. Normalment, unes hores més tard es desenvolupen els altres símptomes, entre els que podem incloure esternuts, dolor de gola lleu, febre baixa, mals de cap,
dolors musculars moderats i tos. En nens la temperatura pot
arribar als 39ºC o més durant un o dos dies; després ha de
baixar i ser normal cap al cinquè dia. La secreció nasal sol ser
clara i líquida durant els primers tres dies; després es torna
més espessa i agafa un to entre groguenc i verdós. La destil·lació de nas sol durar de dos a set dies, encara que la tos
i la secreció nasal poden persistir durant més de dues setmanes. En absència de complicacions, els símptomes es resolen entre 4 i 10 dies.
La majoria de vegades NO cal prendre antibiòtics, ja que no
són eficaços davant els virus i, a més, poden crear resistències.

Recomanacions per afrontar un refredat
● Veure molt de LÍQUIDS, 2 o 3 litres diaris d’aigua, sucs, infusions...
● Fer BAFS.
● Realitzar RENTATS NASALS amb aigua i sal: es prepara un litre
d’aigua bullida i una cullerada sopera de sal i s’aplica a les foses nasals
tantes vegades com sigui necessari.
● Si es té MAL de COLL, va bé fer glopejos amb aigua tèbia i sal
o bicarbonat.
● En cas de MAL de CAP, o malestar general, es recomana prendre
paracetamol o ibuprofeno
● Si la TOS és molt molesta, un xarop amb codeína o un altre
fàrmac per a la tos.
● Si el quadre dura més d’una setmana, cal consultar el metge
per descartar complicacions
Seguint aquestes recomanacions es poden resoldre la majoria de
refredats sense necessitat de consultar el metge.

CONSELL D’HABITATGE

La importància de preservar el Paisatge Urbà
En aquest apartat continuem
tractant l'ordenança municipal
del Paisatge Urbà.
Com ja s'anunciava en l'anterior edició d'El Butlletí, des d'aquest espai es vol fer un recull
temàtic dels punts més importants que hi apareixen. L'ordenança s'estructura en 3 capítols principals: edificacions,
espai lliure i espai aeri, i publicitat i identificació. En el passat
número de març es tractaven
els criteris a seguir en les diferents edificacions pel que fa a
terrasses integrades i a la il·luminació de façanes. En aquest
número, es tractaran les instal·lacions dels aires condicionats i els captadors solars.

Aires condicionats i captadors solars
En edificis de nova planta o de rehabilitació integral
● Es preveurà la preinstal·lació d'aire condicionat, definint tots els elements necessaris pel correcte
funcionament de la instal·lació segons el volum de l’edifici. Els projectes per a la instal·lació de captadors
solars hauran de preveure la instal·lació integrada a l'edifici.
● Les instal·lacions hauran de situar-se en els terrats, sense que siguin perceptibles des de la via pública.
Alternativament s'acceptaran altres emplaçaments que disminueixin l'impacte visual i millorin la integració.
● Instal·lació de l'aire condicionat d'un local en planta baixa:
- La solució ha de ser la mateixa per a tots els forats arquitectònics d'un mateix edifici.
- L'aparell de sortida a l'exterior de la instal·lació s'integrarà en la fusteria, sense sobresortir del seu
pla vertical, i s'adaptarà al seu disseny, material i color mitjançant reixes i similars.
- En cap cas no serà autoritzable la perforació de la façana per a la col·locació d'aquests aparells o
conductes, ni adossar-los.
-La col·locació en locals catalogats queda subordinada a l'autorització per part de la Comissió de Patrimoni.
En edificis ja existents
Els aparells d'aire hauran de situar-se en els terrats, sense que siguin perceptibles des de la via pública.
Alternativament s'acceptaran altres emplaçaments que disminueixin l'impacte visual, sonor i millorin
la integració. El desguàs d'aquests aparells no podrà abocar-se a la via pública.
La instal·lació de captadors solars únicament serà possible als terrats.
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DES DE TOTS ELS ANGLES

envolguts anglesencs i anglesenques,
El passat dia 1 d'abril vam tenir una
reunió amb el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, Joaquim
Nadal. Un dels temes que es va tractar
més àmpliament en la trobada va ser el
de les comunicacions. El conseller ens
va assegurar que aviat sortirà un estudi on s'informarà
dels possibles traçats per a la millora de la N-141 (carretera
d'Anglès a Girona), també ens va avançar que la proposta
del Govern generarà un ampli debat entre els municipis
afectats i que caldrà un esforç per arribar a un consens.
Pel que fa a la variant de la nostra Vila, vam recordar al
conseller que la seva construcció era de vital necessitat per
tal d'evitar col·lapses circulatoris, malestar veïnal i perillositat, ja que pel centre de la nostra població hi passa un
gran volum de trànsit pesat. El conseller, conscient de la
problemàtica, ens va informar que properament la seva
àrea treballarà per definir el traçat d'aquesta via. Durant la
reunió també es va parlar de les modificacions de la Zona
Industrial, amb l’objectiu de tirar endavant el projecte.
Per altra banda, ja he comentat a la Delegada del Govern,
la senyora Pia Bosch, l'interès d'alguns alcaldes dels muni-

B

cipis veïns de mancomunar la Policia Municipal, ja que
tots som conscients que aquest és un servei deficient a la
zona. Algunes poblacions disposen d'1 o 2 vigilants i
altres, ni tan sols tenen cap agent. Mancomunar aquest cos
permetria dotar a la zona dels recursos i efectius necessaris. Pia Bosch es va comprometre a debatre el tema. També
s'ha enviat un comunicat a la consellera d'Interior, Montserrat Tura, per tal que la seva àrea estigui informada i, si
cal, coordini la proposta.
Canviant de tema, vull mencionar que des del consistori
s'està treballant per poder sancionar adequadament els
comportaments incívics dels habitants de la població, ja
que alguns d'ells no queden prou reflectits en les nostres
Ordenances. Pensem que tots plegats hauríem de fer una
reflexió i ser conscients que viure en societat implica tenir
una sèrie de drets i deures.
Finalment, afegir que s'està treballant per adequar i millorar el solar que la Brigada Municipal té a prop del Vial de
la població. Aquesta acció pretén disminuir l'impacte visual i millorar les condicions d'aquest magatzem.
Cordialment,
Jordi Fornés i Pol
ALCALDE D’ANGLÈS

Anglès Verd/Plataforma NO a la MAT

OPINIÓ

No a la MAT (línia de 400.000 v.)

D

es de fa temps està en discussió el traçat de línies de
Molt Alta Tensió (400.000v) que han de travessar els
Pirineus per augmentar la capacitat de interconnexió
amb França. Hi ha hagut múltiples propostes que s’han anat
rebutjant degut a la forta oposició. Actualment, l’opció clara és
la implantació de la línia d’alta tensió Sentmenat-Bescanó-Figueres-Baixàs i l’estació transformadora de Bescanó.
Per què hi ha interès en fer aquestes línies de MAT?
L’interès prové d’uns acords a quatre bandes entre el Govern
Espanyol, la Red Elèctrica Española, el Govern Francès i EDF.
La Generalitat justifica actualment la línia per la necessitat de
millorar el subministrament a les comarques gironines i per
abastir el Tren d’Alta Velocitat. Però l’estat deficitari del subministrament i la distribució elèctrica a les nostres comarques és
degut a la manca d’inversió, negligència de les companyies que
han tingut la xarxa en propietat , com confirma un recent informe de la Conselleria d’Indústria de la Generalitat. Fent un bon
manteniment de la xarxa, aprofitant traçats existents i reconvertint algunes línies, el subministrament queda garantit. Respecte
al TAV, cal recordar que l’AVE Madrid-Sevilla és subministrat
per línies de 220Kv. Per tant, no ens enganyem, l’objectiu veritable és l’exportació de l’excedent d’energia de les centrals nuclears
franceses al Marroc.
Quins efectes pot tenir la línia de MAT?
● Enorme impacte visual i paisatgístic: les torres fan entre 60 i

90m. d’alçada, amb una base d’entre 200 i 400 m2 i corredors de
més de 400 m. d’amplada.
● Afectació ecològica: suposa un perill per la fauna i l’avifauna,
destrueix els corredors biològics i augmenta el risc d’incendis.
● Greus i irreparables conseqüències sobre les economies locals, ja
que comporta un pèrdua immediata del valor patrimonial,
limitació de la utilitat d’explotació de les terres, drets de pas...
MAT: els efectes de la globalització
Els interessos polítics i econòmics de la línia no vénen tant pel
subministrament a l’Estat Espanyol, sinó per la voluntat
d’implantar la indústria al nord d’Àfrica. Aquest macroprojecte
respon a gran interessos econòmics de les multinacionals del
sector elèctric. No considera per a res la gent que viu en el
territori. El benefici de les persones i del territori passa per invertir
en polítiques d’estalvi energètic, en un bon manteniment de les
infraestructures i en l’aplicació d’un model alternatiu, basat en la
generació d’energia renovable en llocs propers al consum.
Per tot això, cal que ens mostrem ferms i rebutgem aquest nefast
projecte i que trobem vies per aconseguir que el govern es
replantegi la construcció de la MAT
CAL EXIGIR LA GESTIÓ DEMOCRÀTICA
DELS RECURSOS I DEL TERRITORI, JA QUE
AQUESTS SÓN LIMITATS I COMPARTITS

NO A LA MAT!

serveis socials

urbanisme
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ACTUALITAT
El Centre de Dia de la població
ja és una realitat
L’emplaçament compta amb prop de 340 metres quadrats i acull serveis com
el de perruqueria, una sala de rehabilitació, una cuina i un menjador. El centre
està pensat per acollir 25 persones.
Les obres del nou Centre de Dia ja estan
a la seva recta final. Després de que al
mes de febrer de 2004 el consistori aprovés el canvi d'ubicació d'aquest equipament (de l'antiga Masoveria de Can Cendra als baixos de l'edifici que Incasol ha
construït al Barri de Cuc), les obres ja
estan finalitzades.
El nou emplaçament té prop de 340
metres quadrats i gaudeix d’un ampli pati
a l’interior de l’illa. Els espais i les dependències de la instal·lació estan pensats
per poder atendre amb comoditat a un
total de 25 persones.
La solució adoptada és totalment racional, en quant a distribució de sales i usos
i la connexió entre ells, i el més funcional
possible en quant a manteniment, complint tota la vigent legislació pel que fa a
mesures de seguretat. No hi ha barreres
arquitectòniques i disposa d’equipaments
especials per a les persones amb discapacitat. Entre les dependències, hi ha una
sala de fisioteràpia i rehabilitació, un espai
de podologia, un altre de perruqueria, una

cuina, un menjador i una sala polivalent.A
més, també s’hi localitzen serveis i sales
per als professionals.
La situació de l’edifici és ideal, ja que està
molt a prop del Passeig de l'Estació i en
un sector que s'està desenvolupant com a
zona d'esbarjo i oci, amb la consolidació
de la zona esportiva. A l'hora de tirar
endavant l'obra, també s'han valorat criteris de lluminositat, accessibilitat, superfície
i, sobretot, de servei a l'usuari.

La construcció ha costat prop de 240.000
euros i compta amb una subvenció del
Departament de Benestar de la Generalitat i del Pla Únic d'Obres i Serveis.

Gestió del Centre de Dia
En el proper plenari municipal es presentarà, per a la seva aprovació, el plec de
clàusules tècniques i administratives del
concurs públic per a la gestió externa del
Centre de Dia.

Festa homenatge a la gent gran
El proper dia 1 de maig l’Ajuntament ha
organitzat la 55a edició de la Festa
Homenatge a la Gent Gran.
Aquesta celebració vol servir per potenciar la relació entre el col·lectiu de la tercera edat i el poble.També vol ser un gran
homenatge als majors de 70 anys que, al
llarg de la seva vida, han desenvolupat
moltes tasques que han contribuit a
construir el poble tal i com és actualment
Per segon any consecutiu la festa es farà

al Pavelló, lloc que permet acollir un
nombre gran de persones alhora que en
facilita els accessos.

Menú del dinar:
1r plat:Triangle de canapès
2n plat: Combinat de peix
3r plat:Vedella amb bolets
Postres i pastís commemoratiu.
Pa, aigua, vi, cava i cafè.
Preu per a menors de 70 anys: 25 euros

HORARI

A les 12 del migdia: Ofici Solemne a
a l’Església Parroquial.
A les 2 del migdia: Dinar de convit
als homenatjats
A les 6 de la tarda: Ball a la Sala a
càrrec del Conjunt Emien
Organització: Ajuntament i Comissió
d’Homenatge a la Gent Gran, formada per
l’Associació de Jubilats i Pensionistes
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CULTURA
Safata de xuixos

El passat divendres 1 d'abril, el Grup d'Estudis de
la Vall d'Anglès, amb la col·laboració de
l'Ajuntament, va organitzar una xerrada-col·loqui
anomenada Safata de Xuixos. La ponència va
anar a càrrec del periodista Salvador Garcia
Arbós. Durant la ponència es van tractar diferents
temes, entre els quals destacava una curiosa
llegenda que explica l'origen del xuixo. Segons
García Arbós aquest postre es va "concebre" a
pastisseria Puig del carrer Argenteria de Girona.

ensenyament

Aquestes clàusules demanen que les
empreses licitadores prioritzin l'atenció a
l'usuari i la qualitat d'aquesta atenció.
D'altra banda, també s'exigirà a les
empreses que siguin molt rigoroses pel
que fa a la normativa vigent de ràtios de
personal i que presentin un bon projecte
per a dinamitzar les activitats del nou
equipament.Altres criteris que es tindran
en compte per a l'elecció seran la inserció de gent d'Anglès en la seva proposta
de personal i el pressupost global.
Amb l'aprovació d'aquest plec de clàusules, s'agilitzarà l'obertura i posada en funcionament del servei.

La xerrada va aconseguir omplir la Sala
Fontbernat. L'acte es va cloure amb una
degustació de xuixos per part de tots els
assistents.

MEDI AMBIENT
Recollida de trastos vells

Finalment, afegir que des del consistori ja
s'està negociant amb el Departament de
Benestar i Família les places públiques
que s’oferiran en col·laboració amb
aquest organisme. Seran entre les 7 i 10
de les 25 totals del centre.

Període de preinscripció a la
Llar d’Infants El Cucut
Del 2 al 13 de maig estaran obertes les
preinscripcions a la Llar d’Infants Municipal . L’horari d’atenció al públic és de 9 a
12 i de 3 a 5 al mateix centre. Els documents que cal presentar són:
- Fotocòpia del DNI del pare i la mare.
- Llibre de família i fotocòpia de la pàgina
on estigui inscrit el nen/a.
- Rebut acreditatiu de pagament de qualsevol taxa municipal.
Si és necessari, es farà una baremació per

atorgar les places seguint els mateixos
criteris que el curs 2004-2005 (es poden
consultar a la cartellera de la Llar o bé a
www. xtec.es/eei-elcucut-angles).
Les activitats dels nens a la Llar d’Infants
estan pensades per complementar la
tasca educativa familiar i per estimular el
desenvolupament màxim de totes les
capacitats de l’infant.
Més informació al centre educatiu o
a la pàgina web.

El servei de recollida de trastos vells s’ofereix el
primer i tercer dimarts de cada mes. Per tal
de poder utilitzar el servei heu de trucar i donar
la vostra adreça a l’Ajuntament (972420058)
abans del divendres anterior a la recollida.

PROMOCIÓ
El Wifi tira endavant
Ja s'han muntat 2 de les 4 antenes que hi haurà
instal·lades per donar cobertura a tothom qui
estigui interessat en la xarxa Wifi. Una està situada
a l'Ajuntament i l'altra al campanar.A partir de Sant
Jordi les persones que des de casa vegin el
campanar ja podran començar a fer proves. Us
mantindrem informats sobre quina és la manera
per donar-se d'alta.

AVÍS
Es recorda a tots els propietaris de solars i
terrenys rústecs propers a la zona urbana
municipal que tenen l’obligació de mantenir la
seva propietat en unes condicions higièniques
i de salubritat adequades. Cal, per tant, que
tots els afectats mantinguin els seus espais
nets de vegetació, runes i males herbes.
La llei del sól i la llei forestal obliguen a fer
efectiu aquest manteniment.

general
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ACTUALITAT
Acords del darrer plenari extraordinari
Acords de ple
punt per punt
En la darrera sessió plenària,el dia 22 de març,
es van aprovar els punts que a continuació
s’expliquen:
1-Resolució de les al·legacions al pressupost de l’exercici 2005 i aprovació definitiva
Transcorregut el termini d'exposició pública
de l'expedient del Pressupost General de

2005 (aprovat inicialment pel Ple de la Corporació el dia 9 de febrer de 2005) i estudiada l’al·legació presentada en temps i forma,
conjuntament pels Grups de CiU i ERC s'aprova definitivament el Pressupost per a l'exercici 2005 i la plantilla que comprèn tots els
llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral i eventual,per 7 vots a favor (CiU i
ERC) i 4 vots en contra (PSC).
El ple de la corporació va estimar l’al·legació
presentada conjuntament pels Grups Municipal de CiU i ERC que va donar lloc a les modificacions que es presenten en el quadre
adjunt.

2-Gestió informatitzada pel padró d’habitants,en conveni amb la Diputació de
Girona.
S'aprova per unanimitat de tots els grups
municipals el conveni-tipus publicat en el BOP
per part de la Diputació,de la gestió informatitzada del Padró Municipal d'habitants.
3-Renovació de la pólissa de crèdit
S'aprova per assentiment de tots els Grups
Municipals la concertació de l'operació de tresoreria per un import de 800.000 E., pel desajust temporal que es produeix a la tresoreria
municipal, amb l'entitat Banc Bilbao Vizcaya
Argentaria

BAIXES DE PARTIDES
PREVISIÓ

PROPOSTA

PREVISIÓ

INICIAL 2005

MODIFICACIÓ

2005

Despeses funcionament-manteniment instal.Esportives

32.346,35

-16.000,00

16.346,35

Activitats esportives

10.350,00

-5.000,00

5.350,00

Manteniment instal·lacions esportives

26.208,73

-12.000,00

14.208,73

Reparació i conservació edificis escolars

25.535,06

-9.000,00

16.535,06

Aportació Comissió de festes

22.533,67

-22.533,67

0,00

Despeses diverses Casal Estiu

15.138,16

-2.000,00

13.138,16

subv.Rehabilitació Casc Antic

6.438,20

-3.000,00

3.438,20

Aportació Escola Taller La Selva

6.210,00

-3.000,00

3.210,00

62.344,51

-6.000,00

56.344,51

198.503,89

-6.000,00

192.503,89

20.697,35

-2.000

18.697,35

PREVISIÓ

PROPOSTA

PREVISIÓ

INICIAL 2005

MODIFICACIÓ

2005

Activitats turístiques

0,00

30.000,00

30.000,00

Reparació i conservació Centre de Dia

6,01

10.000,00

10.006,01

Subministrament Centre de Dia

6,01

10.000,00

10.006,01

Treballs altres empreses Centre de Dia

0,00

10.000,00

10.000,00

Gales 2005

0,00

122.533,67

122.533,67

PREVISIÓ

PROPOSTA

PREVISIÓ

INICIAL 2005

MODIFICACIÓ

2005

0,00

96.000,00

96.000,00

CONCEPTES

Retribucions personal servei tècnic urbanisme
quotes ss personal
material oficina

ALTES PARTIDES
CONCEPTES

ALTRES INGRESSOS
CONCEPTES

Ingressos Gales
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promoció

POLICIA MUNICIPAL

Actuacions del mes de març

joventut

La formació també és ocupació

Quilòmetres realitzats: 2.234
Trucades rebudes: 275
Serveis de farmàcia: 19
Accidents de trànsit: 7

L'Ajuntament està treballant per aconseguir la posada en marxa d'un nou Taller
d'Ocupació i també d'una Escola Taller.Tot
i així, la realització d'aquestes iniciatives
dependrà de si el Consell Comarcal de La
Selva les aprova i si la Generalitat les subvenciona.
Actualment ja s'està portant a terme un
Taller Ocupacional de jardineria, d'un
any de durada. Un cop finalitzi aquest programa, se'n vol engegar un altre per formar
dinamitzadors turístics, ja que es preveu
que l’Oficina d'Informació Turística ja serà
una realitat i cal dotar-la de projectes que
podran ser proposats i treballats pels
alumnes d'aquest programa.
Des del consistori també es vol demanar
una Escola Taller, amb una durada de 2
anys. La proposta parteix d'un projecte
que va presentar el mateix Consell
Comarcal de La Selva per tal de recuperar
la Riba del Ter i buscar nous productes
turístics relacionats amb l'aigua. L'Escola
Taller treballaria una part d’aquest projecte global. En el cas d'Anglès, el que es proposa és recuperar la riba del Ter i relacionar-la amb l'arqueologia industrial de la
zona. Per aconseguir aquest objectiu es
volen desenvolupar diferents audiorutes
(rutes de senderisme comentades a través
d'un reproductor d'audio als visitants). Els
alumnes de l'escola taller s'encarregarien
d'adequar els espais, marcar les rutes, sen-

yalitzar-les... i es proposa que el programa
pugui ser un punt de partida per una altra
Escola Taller que treballaria per omplir-les
de contingut.
Els Tallers ocupacionals (1 any de durada) i
les Escoles Taller (2 anys de durada) són
programes públics d'ocupació-formació
que tenen com a finalitat qualificar a persones aturades majors de 25 anys, on s'alterna la pràctica professional amb la formació. Aquests tallers d'ocupació són unitats de caràcter temporal en els quals la
formació i la qualificació s'orienten vers el
treball productiu emmarcat en activitats
de caràcter públic o professionalització i
l'adquisició d'experiència dels participants.

Seguretat Ciutadana: 89

Tallers gratuïts per a tothom

Notificació serveis urgents brigada: 5

L’ajuntament d’Anglès, conjuntament amb
el Consell Comarcal de la Selva, organitza
diferents tallers gratuïts:
Taller per a joves: Els propers dies 5 i
12 de maig de 7 a 9 del vespre al PIJ.
El primer dia els assistents expressaran les
seves idees del poble i el segon es treballaran les possibilitats de negoci que tenen
aquestes.
Taller de noves tecnologies: Taller
encarat als empresaris del poble amb la
idea d’acostar-los a les noves tecnologies i
obrir-los portes a les noves possibilitats de
negoci que aquestes ofereixen, tant a nivell
logístic com tècnic. Dates a concretar.

Es necessiten monitors pels casals
d’estiu
L'Ajuntament organitza, durant l’última
setmana del mes juny i tot el mes de
juliol, diverses activitats pels nens i nenes.
Consisteixen en la posada en marxa de 3
casals, un al matí (esportiu), un a la tarda
(de lleure) i un pels infants de parvulari.
Aquestes activitats començaran el dilluns
27 de juny i s'allargaran fins el dia 29 de
juliol, amb servei de menjador.
Des de la regidoria de Joventut volem
informar que ja es poden presentar, a les

Oficines Municipals, les sol·licituds per
ser monitor/a d'aquests casals.
Cal tenir 18 anys complerts i es prioritzarà ésser veí d'Anglès.
Les titulacions demanades per ocupar les
places ofertades són les següents:
- Monitors pel casal d'estiu: títol de
monitor en activitats de lleure.
- Monitors pel casal esportiu: títol de
Tècnic d'Esport base o tenir el cicle de
grau mitjà d'activitats esportives.

Serveis assistencials: 75
Alarmes: 3
Serveis gossera comarcal: 3
Senyalitzacions extraordinàries: 28
Proteccions escolars: 48
Serveis Prades: 310
Retirada de vehicles abandonats: 1
Policia administrativa: 62
Requeriments urgents ajuntament: 9
Regulació trànsit: 36
Objectes recuperats: 11
Reunions Cap A.B.P. Sta.Coloma i Cap
Policia Local: 6
Reunions plantilla i ajuntament: 1
Informes Brigada d’obres: 8
Denúncies: 113
Denúncies Servei Català Trànsit: 1
Actes especials: 2
Serveis Policia Local i Mossos : 16
Atestats penals: 1

PROMOCIÓ
Taller Ocupacional: Actuacions
del mes de març
Passeig de l’Estació
S’han retallat les tanques laterals vegetals de
xiprers (Cupressus leylendi) que enjardinen el
Passeig per a mantenir-ne la qualitat ornamental.
Riera del Rissec
S’han completat les feines de neteja i
desbrossament d’aquesta riera: s’han retirat
romagueres i altres plantes alòctones.
Passeig Botànic del CEIP Pompeu Fabra

En aquest espai, s’ha reemplaçat l’antiga barana de
protecció per una de nova amb uns materials i un
nou disseny més integrats al medi.Vet aquí, la foto
del nou estat del Passeig.
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AGRUPACIÓ DE VOLUNTARIS D’ANGLÈS

AVA

Una poma per a la vida
Els dies 6 i 7 de maig, quan aneu al
supermercat Champion, trobareu
unes persones que us oferiran
pomes; siusplau compreu-ne! no
només perquè les degusteu de
gust sinó perquè són per quelcom
molt més important: per ajudar a
gent afectada per la malaltia de
l’Esclerosi Múltiple.
El que es recapti en la venda d’aquestes pomes es destinarà a
alleugerir el mal de les persones

afectades: per investigar, per buscar
remeis, per gestionar i muntar
centres on atendre’ls, per ajudarlos i, en definitiva, per pal·liar el seu
sofriment.

Una campanya anual
Cada any, ha estat important la
suma monetària recollida a Anglès
durant aquesta campanya. Aquest
fet ha fet possible progressar en
investigacions i serveis que han

donat resultats del tot remarcables.
Des de l’Associació de Voluntaris
d’Anglès esperem que aquest any
es pugui tornar a demostrar la
nostra solidaritat vers el col·lectiu
afectat per aquesta malaltia.
Amb l’ajuda i sensibilitat de tots els
ciutadans i ciutadanes aquest
objectiu es pot fer realitat.
Gràcies per endavant!

GERMANDAT DE DONADORS DE SANG

En l’última extracció vam batre el rècord de donacions
Des de la Germandat de Donants de Sang de
Girona, us volem donar les gràcies per la vostra
participació en l’extracció de sang del passat dia
9 d'abril al CAP d’Anglès, on es van recollir un
total de 150 bosses de sang, una xifra rècord si
la comparem amb anys anteriors.
Cada vegada són més les persones que
col·laboren el dia que la unitat mòbil es trasllada al nostre poble. Com podeu comprovar,
aquest augment s’ha produit any rera any,

Dades de les recollides de sang
L'any 2000 .- 216 bosses (dues extraccions)
L'any 2001 .- 219 bosses (dues extraccions)
L'any 2002.- 228 bosses (dues extraccions)
L'any 2003.- 233 bosses (dues extraccions)
L'any 2004.- 245 bosses (dues extraccions)
L'any 2005.- 150 bosses (una extracció)
Confiem que continuarà creixent la vostra
valuosa aportació. Us esperem a tots el proper
mes d'octubre (2a extracció), no hi falteu!

punt d’informació juvenil
ACTIVITATS ESTIU 2005
Camps de treball
26 abril: Inici d’inscripcions CT
Internacionals.
28 abril: Inici d’inscripcions CT a
CCAA.
3 maig: Inici inscripcions camps
de treball a Catalunya.
31 maig: Fi del període d’inscripcions dels CT Internacionals.
5 juny: Fi del període d’inscripcions a CT a Catalunya
Totes les inscripcions es poden fer
trucant al 012 o per internet de les 8
del matí a les 12 de la nit.

La informació més concreta
sobre els camps es pot consultar
a la web de joventut
L’estiu és teu 2005!
Estades d’idiomes, multiesportives,
de música, d’informàtica i esportives.Activitats per a nois i noies de
8 a 17 anys.
Més informació a la web:
www.tujuca.com
Reserves: 93 4838363

TREBALLAR DE MONITOR
Casals d’estiu
- Convocatòria de monitors/es
per a cobrir les places dels casals

d’estiu de La Cellera de Ter i
Amer (de juny a setembre
-sobretot juliol-) Si l’oferta
t’interessa, envia el teu currículum a:
doble8doble8@hotmail.com
- Convocatòria per a cobrir places
de monitor al casal d’estiu de Sils
Interessats: 972168318 (Joan
Pedra) o laguna@sils.es

CURS DE MONITOR/A
Dates: 8 i 9 d’abril/ 15 i 16 d’abril/
22 i 23 d’abril/ 29 i 30 d’abril/ 6 i 7
de maig/13 i 14 de maig/20 i 21 de
maig/27 de maig de 2005
Sortida casa de colònies: 13 i 14

de maig.
Preu: 183 euros
Condicions d’accés: Per iniciar
el curs cal tenir els 18 anys
complerts.
Matrícula: Al Punt d’Informació
Juvenil de St Feliu de Guíxols
(c/del Mall, 61 Edifici les Vetlladores)
o bé, baixar-se d’internet el full de
matriculació i els fulls d’informació
(www.emporda.org) i enviar-los
per fax 972314368 o per correu
a escola@emporda.org.
Finalment cal portar els originals el
primer dia del curs.
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ANGLÈS

Un 2005 farcit de novetats
El passat dia 22 de març vàrem celebrar l'Assemblea General de la nostra entitat, en la
qual es va aprovar el projecte d'activitats
previstes per aquest 2005. Una de les novetats més destacades és l'acord de realització
de noves campanyes promocionals del
comerç local. La iniciativa que obrirà la temporada serà la campanya "Gaudeix l'estiu",
on es sortejarà un viatge per a dues persones. Per primer any, de l'11 al 18 de setembre, es proposa la iniciativa "Tornada a l'escola", un projecte de promoció en el que es
regalaran vals de compra. Finalment, volem
donar un gir a la campanya de Nadal amb la
implantació del "Rasca i guanya": durant les
festes nadalenques es regalarà als clients targetes "rasca" amb molts premis de diferents
valors.
També volem informar-vos que l'Associació
de Comerciants ha decidit no celebrar la
Fira de juny per problemes organitzatius.
Finalment, insistir que des de la nostra entitat continuarem treballant en la formació i
l'oferta d'informació actualitzada a tots els
nostres associats, per tal de garantir un bon
desenvolupament de l'activitat comercial i
poder oferir un bon servei i una acurada
atenció als nostres clients.

Un projecte global
El passat 4 d'abril la Cambra de Comerç de
Girona va acollir l'oficialització del Pla de
Dinamització de la Federació de Comer-

xarxa
d’intercanvi
de coneixements
d’Anglès
La X.I.C.A., Xarxa d’Intercanvi de Coneixements d’Anglès, us vol donar la benvinguda
i informar-vos dels intercanvis que actualment s’estan duent a terme:
● Alfabetització de català
Dilluns,dimarts i dimecres de 3h a 5h, a
l'Escola Vall dels Àngels.
● Rutes pel nostre entorn

ciants de La Selva per part de 12 municipis
(Amer, Anglès, Arbúcies, Breda, Caldes de
Malavella, Hostalric, La Cellera, Maçanet, St.
Hilari, Santa Coloma, Sils i Vidreres). El nou
pla permetrà desenvolupar accions conjuntes de comunicació i formació.
La Federació de Comerç de La Selva és el
primer ens supramunicipal que signa un pla
de dinamització col·lectiu, a més a més, dels
plans individuals de cadascuna de les poblacions. A l'Associació de Comerciants d'Anglès des del primer dia hem estat treballant
conjuntament amb les altres onze poblacions, amb el convenciment de que era un
projecte necessari i perfectament viable. Per
això creiem que l'oficialització del pla és un
pas endavant per a la millora del comerç de
la comarca de La Selva.

Diumenge, 24 d’Abril
Ruta:Anglès- Ermita de Sant Just i PastorAnglès.
Sortida del Pavelló Municipal a 2/4 de
10 del matí.
● Flors seques

AMICS DE STA. BÀRBARA

Aplec de Santa Bàrbara 2005

Cada dimarts fins el dia 15 d’abril de les 3
a 2/4 de 5 al c/ d’Avall, nº51.

Diumenge 8 de maig:
Pujada a peu
A les 8 del matí, sortida des del Puigbell. A
Bellveí, esmorzar i a la Font dels Gossos, avellanes i anís.
A Santa Bàrbara
Al matí, sardanes amb la cobla La Principal de
Banyoles i missa a dins la capella.
A les 2, dinar popular: arròs, botifarra amb
amanida, postres, pa, vi i aigua (10 euros).
Tot seguit, proclamació de l’ermità de l’any i

animació infantil a càrrec de Màgic Factory
Hi haurà servei de bar i pastisseria. Podeu
col·laborar-hi preparant un pastís. Com a novetat, hi haurà un concurs de pastisseria amateur,
amb premi al millor pastís.
Els tiquets pel dinar es podran comprar a les
llibreries una setmana abans de l’aplec.

Si esteu interessats en algun d'aquests intercanvis, o bé voleu més
informació sobre la XICA, podeu:
- Trucar al número de telèfon: 679 170 480
- Apropar-vos als punts d'informació:
l'IES Rafael Campalans de 10:30 a 11h
(preguntar per Mª Àngels Quintana)
Punt d'Informació Juvenil.

Vinga, no t'ho pensis més
i vine a la XICA !!!
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regidors
g

telèfons

AJUNTAMENT D’ANGLÈS

ÀREA
Obres i Serveis / Hisenda (pressupost
i ordenances)/Parcs i Jardins
Urbanisme
Hisenda (concessions administratives
i concursos, subhastes i adjudicacions)
Policia Local i Trànsit
Indústrica, Comerç, Consum i Turisme
Cultura
Personal Municipal
Promoció i Participació ciutadana
Ensenyament, Solidaritat i Cooperació
Medi Ambient i Sanitat
Esports i Joventut
Serveis Socials

NOM

CORREU ELECTRÒNIC

CÀRREC

Jordi Fornés
Joan Xifra

jordi@viladangles.com
joan.xifra@viladangles.com

Alcalde
Tinent alcalde

Josep Manel Bassols
Estanislau Perramon
Judit Guirado
Maria Cairol
Bartomeu Carrillo
Ester Parramon
Gregorio Amon
J. Ignasi Martín
Santi Guàrdia
Manel Moreno

josepmanel@viladangles.com
lau@viladangles.com
judit@viladangles.com
mariacairol@viladangles.com
carrillo@viladangles.com
ester@viladangles.com
gregori@viladangles.com
ignasi@viladangles.com
santi@viladangles.com
manel@viladangles.com

Tinent alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Abans d’anar a consultar algun tema amb els membres del consistori cal demanar hora a les oficines municipals

farmàcies

DE GUÀRDIA (ABRIL/MAIG 2005)

Migdia, nit i
diumenge tarda

De dia i
cap de setmana

Del 25 al 30 d’abril
Amer (972 43 03 16)
T. Franch (972 42 00 51)
1 de maig
Amer (972 43 03 16)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 2 al 8 de maig
La Cellera (972 42 14 63)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Del 9 al 15 de maig
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 16 al 22 de maig
A. Bonmatí (972 42 08 89)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Del 13 al 29 de maig
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
De dilluns a divendres laborables, la farmàcia Medina de Bonmatí està de servei d’urgències diürn de 9 h a 22 h
amb guàrdies localitzables, tel. 646 01 69 07.

autobusos
GIRONA-OLOT (Per Amer)
Girona
Bescanó
7:00
Feiners
7:15
Dis. feiners 7:00
7:15
Dis. feiners 9:15
9:30
9:30
Feiners
9:45
11:30
Feiners
11:45
Dis i festius 11:30
11:45
13:15
Feiners
13:30
Dis. feiners 13:15
13:30
Diu. i festius 15:30
15:45
15:45
Feiners
16:00
17:30
Diari
17:45
19:00
Diari
19:15
20:30
Diari
20:45
OLOT-GIRONA
Olot
Feiners
Feiners
7:15
Dis. feiners
Diari
9:15
Dis. feiners
Feiners
12:00
Diari
Diari
25:00
Feiners
17:45
Diari
19:00

Les Preses

ABRIL/MAIG 2005
Anglès
7:30
7:30
9:45
10:00
12:00
12:00
13:45
13:45
16:00
16:15
18:00
19:30
21:00

La Cellera
7:34
7:34
9:49
10:04
12:04
12:04
13:49
13:49

Amer
7:40
7:40
9:55
10:10
12:10
12:10
13:55
13:55

16:19
18:04
19:34
21:04

St.Feliu

Les Planes

7:25

7:40

7:45

9:25

9:40

9:45

12:10

12:25

12:30

15:10
17:55
19:10

15:25
18:10
19:25

15:30
18:15
19:30

Les Planes
7:50

St. Feliu
7:55

Les Preses
8:10

10:20

10:25

10:40

10:50

12:20
14:05

12:25
14:10

12:40
14:25

12:50
14:35

16:25
18:10:
19:40
21:10

16:35
18:20

16:40
18:25

16:55
18:40

17:05
18:50

21:20

21:25

21:40

21:50

Amer
6:45
7:55
7:55
9:55
9:55
12:40
14:45
15:40
18:25
19:40

La Cellera
6:51
8:01
8:01
10:01
10:01
12:46
14:51
15:46
18:31
19:46

Anglès
6:55
8:05
8:05
10:05
10:05
12:50
14:55
15:50
18:35
19:50

Bescanó Girona
7:10
7:25
8:20
8:35
8:20
8:35
10:20
10:35
10:20
10:35
13:05
13:20
15:10
15:25
16:05
16:20
18:50
19:05
20:05
20:20

ANGLÈS-GIRONA (VE DE ST.HILARI)

GIRONA-ST.HILARI (PER ANGLÈS)

8.00 La Hispano Hilariense (feiners)
ANGLÈS-BARCELONA

20.00 La Hispano Hilariense (feiners)
BARCELONA-ANGLÈS

6.45 TEISA (feiners de dilluns a divendres)
7.45 TEISA (dissabtes, diumenges i festius)
10.15 TEISA (feiners)
16.15 TEISA (feiners)
18.15 TEISA (diumenges i festius)
21.15 TEISA (festiu vigílies dies lectius universitaris)
ANGLÈS-LLORET DE MAR

LLORET DE MAR-ANGLÈS

9.15 TEISA (diari)
18.15 TEISA (diari)
ANGLÈS-UNIVERSITAT AUTÒNOMA

10.15 TEISA (diari)
19.00 TEISA (diari)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA-ANGLÈS

(només circulen en època de curs universitari)
7.15 Dilluns lectius o primer dia de classe setmanal
20,19 Diumenge o vigílies dies lectius

10.00
15.00
20.00
20.15

TEISA
TEISA
TEISA
TEISA

Olot
8:20

(diari)
(feiners)
(feiners)
(diumenges i festius)

(només circulen en època de curs universitari)
14.15 Divendres lectius o últim dia de classe
setmanal

Ajuntament
Policia Municipal
CAP
PIJ-Local Jove
Assistent social
Biblioteca
Jutjat de Pau
CEIP Pompeu Fabra
IES Rafael Campalans
Llar d'Infants Municipal
Col·legi Vall dels Àngels
Parròquia de Sant Miquel
Correus-Telègrafs
Llar de Jubilats
Bombers
Urgències mèdiques
Sanitat Respon
Piscina municipal
Farmàcia A. Bonmatí (Anglès)
Farmàcia T. Franch (Anglès)
Farmàcia La Cellera
Farmàcia Amer
Farmàcia Medina (Bonmatí)
Taxi V. Casadevall
Taxi V. Casadevall (mòbil)
Mossos d'Esquadra
Santa Coloma de Farners
Urgències
TEISA
La Hispano Hilariense
Informació Generalitat

972
616
972
972
972
972
972
972
972
646
972
972
972
972

42
90
42
42
42
42
42
42
42
51
42
42
42
42

902
972
972
972
972
972
972
972
629

11
42
42
42
42
43
42
42
02

00 58
90 50
14 98
17 92
12 45
37 20
00 58
33 62
12 07
93 73
12 06
02 53
22 21
33 61
085
061
14 44
33 81
08 89
00 51
14 63
03 16
22 31
03 65
14 35

972 18 16 75
088
972 20 02 75
972 20 15 40
012

meteorologia
MES DE MARÇ DE 2005
Temperatura mitjana
Mitjana temperatures màximes
Mitjana de les temperatures mínimes
Temperatura màxima absoluta
Temperatura mínima absoluta
Precipitació total
Precipitació màxima en 24h
Velocitat mitjana del vent
Direcció dominant del vent
Humitat relativa mitjana
Pressió atmosfèrica mitjana
Irradiació solar mitjana diària

g ent

9,7ºC
17,2 ºC
3 ,1 ºC
24,1 ºC (18.03)
-4,8 ºC (07.03)
36,4 mm
20 mm (29.03)
1,4 m/s
SE
79 %
996 hPa
14,7 MJ/m2

D’ANGLÈS

NAIXEMENTS

24.02.2005 Mohamed Rata i Boukrouna, fill de Hamid i
de Soumia
07.03.2005 Arnau Oliveras Coll, fill de Joaquim i Marta
08.03.2005 Anna i Núria Castillo Farrés , filles de Juan
José i de Sílvia

DEFUNCIONS
06.03.2005 Antònia Hernández i Fernández, de 87 anys
09.03.2005 Primitivo Garcia i Garcia, de 87 anys
13.03.2005 Purificación Martínez i Raja, de 87 anys
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Escola Esportiva, una alternativa extraescolar
Durant el curs escolar, l'Ajuntament, amb la
col·laboració de l’AMPA del Col·legi Pompeu
Fabra, l'AMPA del Col·legi Vall del Àngels i les
entitats esportives del poble, ha reactivat el
programa de l'Escola Esportiva Municipal. Al
llarg de tot el curs, prop de 25 nens i nenes
d'entre 3 i 8 anys han participat en la iniciativa que ha estat coordinada i realitzada per dos
monitors especialitzats.
L'objectiu principal de la proposta ha estat
oferir als més petits la possibilitat de gaudir a
través de l'esport i ofertar una activitat

extraescolar encaminada a iniciar-se en la
pràctica esportiva, complementant i donant
continuïtat a les lliçons impartides a les hores
lectives d'Educació Física a les escoles.
L'experiència està essent valorada positivament pels responsables de l'activitat i s'aposta
per a la seva continuïtat.

Activitats realitzades
Enguany s'han creat 2 grups d'alumnes: un format per nens/es de parvulari i un altre pels de
Primària (de 1r a 3r).

Els més petits han treballat, a través d'exercicis i jocs, el domini del moviment corporal, la
relació i la comunicació amb el medi que els
envolta, la creativitat, l'expressió...
Els de Primària han fet iniciació a les diferents
disciplines esportives.Així doncs, han conegut
i practicat les bases comunes de diferents
esports i activitats gimnàstiques, per aconseguir un millor desenvolupament motriu.
Cada mes s'ha intentat treballar un esport
diferent (Voleibol, Bàsquet, Futbol...) a través
de jocs i dinàmiques diverses.

AGENDA
L’HORA DEL CONTE

EXPOSICIÓ

PER ADULTS
Dimecres, 20 de maig
Va de contes. Contes per pensar de
Jorge Bucai
PER INFANTS
Divendres, 29 d’abril
Dolents més que dolents de la companyia Borinot Groc
Divendres, 13 de maig
Perleta i mitjons de la companyia DinDon
A les 6 de la tarda a la Biblioteca pública.
COLLA DE GEGANTS I GRALLERS

14 i 15 de maig
La Colla de Gegants i Grallers se’n va a Sevilla on tindrà lloc la 1a Mostra de cultura popular i tradicional catalana. La Colla d’Anglès
serà un dels 4 grups geganters que representarà Catalunya en aquest certamen.
RIALLES

Diumenge, 15 de maig
Rolacirc a càrrec de Tot Circ
A 2/4 de 6 de la tarda.
Espectacle i taller de circ on hi podran participar petits i grans. Preu: 4 euros.

Sala Fontbernat
Natura Quieta del pintor Toni Tort
Del 20 de maig al 6 de juny.
Inauguració: 20 de maig a 2/4 de 9 del vespre
LLAR DELS JUBILATS

Dissabte, 21 de maig
Festa homenatge a la Gent Gran
A les 11 del matí ofici solemne a l’Esglèsia
Parroquial d’Anglès amb l’acompanyament
dels “Cors Alegres” en memòria dels difunts
A les 12:30 Sortida amb autocar en direcció a
Platja d’Aro al Restaurant La Terrassa.
Durant el dinar seran homenatjas l’avi i l’àvia
de més edat. Com a cloenda de la festa hi
haurà ball i es podrà passejar per la bonica
població de Platja d’Aro.
Preu: 25 euros.
PAGAMENT CONTRIBUCIONS

23 , 30 de maig i 13 de juny
IBI URBANA/IBI RÚSTEGA
23 i 30 de maig
AIGUA i CLAVEGUERAM 1r trimestre
El cobrament es durà a terme als locals de l’Ajuntament. Horari: De 9 del matí a 1 del migdia.

D E S TA Q U E M

CONFERÈNCIA-DEGUSTACIÓ: LA CUINA NATURAL

Divendres, 29 d’abril
A 2/4 de 9 a la Sala Fontbernat a càrrec de Dolors Mussons
“Heu pensat que ampliar els coneixement en cuina vegetal
pot millorar la vostra salut i la dels vostres fills?
Us convido a descobrir una nova manera de cuinar i pensar.
Tots desitgem la salut, l’armonia i l’amor...
Us ofereixo una possibilitat de canvi a través de l’alimentació.
Veniu, és una alimentació saludable i alegre!”
BORSA DE TREBALL

Ramel S.A.
Netejadora (Bonmatí)
Contacte: Sandra Pintado 93 387 85 16
Flexiplan, S.A. ETT
- Responsable Comercial (Girona)
- Reponedor (Supermercat Girona)
- Mecànic Oficial de 3a (Girona)
- Peixaters (Girona)
- Xarcuter i carnissers (Girona)
Si esteu interessats en alguna d’aquestes ofertes poder trucar al 972 40 55 55 (Srta. Eva),
o bé, enviar un fax a 972 24 39 03

Grup Inditex
Dependent-a (Nou Centre Comercial Espai
Gironès a Salt)
Truca de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 al

902 390 300

A l’ajuntament s’ha obert una
Borsa de Treball.Tots els interessats a formar-ne part podeu
portar el vostre Currículum a
les Oficines Municipals.

Per afegir actes a l’agenda els podeu enviar a la Regidoria de Participació Ciutadana, telèfon 972 42 00 58 o a l’adreça butlleti@viladangles.com
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REPORTATGE
El segon diumenge de maig es celebrarà el tradicional aplec de Santa Bàrbara.Antigament aquesta
trobada era una de les festes religioses més importants de la contrada. Es té constància que es va
celebrar per primera vegada al segle XVIII, però

amb els anys, s'ha anat variant l'enfoc i s'ha convertit en una de les sortides de muntanya que aplega
més nombre de persones. La particularitat més
destacada d’aquest cim és la recent restauració de
l’ermita i la casa de l’ermità.

Santa Bàrbara, 10 anys de rehabilitació
El metge i historiador Ramon Vinyes en el
seu llibre "Anglès, notes històriques"
(1973) ja manifestava la seva preocupació
per la destrucció de l'ermita de Sta. Bàrbara. També matisava que l'indret podria
ser un bon refugi pels excursionistes.
Amb el pas dels anys, l'estat d'abandó que
Vinyes assenyalava es va anar accentuant,
creant una sensació de tristesa a tots
aquells que visitaven i estimaven l'ermita.
La creació de l'entitat Amics de Sta. Bàrbara va canviar les coses i va permetre
veure acomplert un somni. Les obres de
rehabilitació de l'ermita fan que la impressió que es té quan actualment es visita
aquest indret sigui tota una altra.
Fa aproximadament 10 anys, un grup de
persones va decidir crear una entitat (Els
Amics de Santa Bàrbara) encarregada de
portar a terme els treballs de restauració
de l'ermita i també de l’organització de
l'Aplec Anual.
L'any següent, l’associació va signar un
acord amb el Bisbat de Girona. El contracte establia que el Bisbat cedia als
Amics de Santa Bàrbara la possessió, gaudiment, utilització, administració i ús de
l'immoble i terrenys, gratuïtament i per

temps il·limitat.
El primer que es va realitzar va ser la redacció del
projecte, a càrrec de l'arquitecte tècnic Xavier
Espona, membre de la
junta de l'entitat. L'any
1995, durant la Fira de Sant
Antoni, es va exposar
públicament l’esmentat
projecte i es va fer una
crida per captar socis que
ajudessin a finançar l’obra.
El resultat va ser sorprenent, ja que se’n
van arribar a aconseguir prop de 300. En
poc temps es van formar els primers
grups de treball i durant els primers anys,
cada 15 dies, els dissabtes i els diumenges,
més de 30 persones pujaven a l'ermita a
realitzar feines de rehabilitació.
L'any 2000 es va celebrar la coberta de
l'edifici i els anys següents es van acabar
els interiors.Així, s'ha aconseguit recuperar la capella i la casa de l'ermità. Actualment es disposa d'un refugi lliure acondicionat amb llar de foc i taules per a tots
aquells excursionistes interessats a utilitzar-lo. L'ermita està completament restaurada i hi ha un refugi tancat que es pot
utilitzar prèvia sol·licitud. La feina realitzada ha estat possible gràcies a diferents
voluntaris i professionals que hi han treballat de manera completament desinteressada.
L'entitat també s'ha dedicat a feines de
manteniment i de recuperació de diversos espais de la zona: la Font dels Gossos,
l'era de davant la casa de l'ermità...
Enguany els visitants podran veure que
s'ha repicat la paret de darrere l'ermita,
s'ha plantat un arboç i s'ha acabat la cons-

trucció de la fossa sèptica.
També cal recalcar l'aportació de diferents artistes a la restauració, com pot
ser la del cellerenc Ramon Ripoll, que va
elaborar la talla de l'altar, la del gironí
Miquel Solís, que va pintar un quadre on
apareix la imatge de Santa Bàrbara amb
un grup de voluntaris que treballa en les
obres de reconstrucció de la façana de
l'ermita, i els vitralls que Dolors Vallbona i
les seves alumnes van elaborar expressament per a l’ermita.
Els Amics de Santa Bàrbara no només
tenen l'objectiu de rehabilitar l'ermita i
organitzar l'aplec, sinó que també estan
interessats en recopilar informació sobre
l’indret, tant documental com fotogràfica.
Per això, al llarg d'aquests anys han organitzat diverses exposicions, han editat un
calendari amb fotografies antigues i han
creat un petit arxiu documental sobre la
història de l'ermita.
Finalment, per celebrar el desè aniversari
de l'entitat és previst que en el decurs
d'aquest any es publiqui un llibre amb
nombroses fotografies, en el qual quedi
reflectida la important transformació de
l'ermita durant aquest període.

elbutlletí és una publicació mensual, editada per l’Ajuntament d’Anglès.
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