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ACTA DE LA SESSIÓ NÚM: 3 DEL CONSELL DEL POBLE D’ANGLÈS.
Sessió Ordinària num: 3
Dia Lloc i hora: Sala Fontbernat el dilluns 22 d’octubre de 2018 a les 20:00
hores.
Assistents:
- President: Esteve Farrés Berenguer.
- Secretari: Marta Triadó Margarit
- Vocal:
Tina Galofré Leon
- Rosa Puigdemont en representació d’Oncolliga.
- Agustí Bazaga en representació de Càritas.
- Isabel Aracil
- Rosa Puigdemont
-Jordi Blanquer
- Marta Mas
- Xavier Arpa
- Tina Galofré
- Josep Ligero
- Família Palomeras.
- Jordi Pibernat, Neus Moragas, Josep Casadellà i Marta Triado com a regidors.
- Astrid Desset com alcaldessa.
Ordre del dia
Esteve Farrés dóna la benvinguda
Es fa el comentari que no arriben correctament les convocatòries per correu
electrònic. Al final de la sessió qui ho desitgi pot tornar a donar la seva
adreça.
L’Esteve Farrés proposa que la Junta del Consell del Poble tingui accés
també a la base de dades dels correus electrònics
1.- Presentació de la proposta de reglament de participació
ciutadana






Fa la presentació Blanca Moreno de MIT Consultoria.
Es fa un repàs de l’estructura del reglament de participació ciutadana
i s’explica que hi ha articles determinats que fan esment al Consell
del Poble. Aquests articles són: 2, 3, 22, 23, 33, 40, 41, 42, 43 i 44.
Es penjarà la proposta perquè tothom ho pugui mirar i presentar les
esmenes oportunes.
Les esmenes s’han de fer arribar abans del dia 5/11 a l’Àstrid o a en
Jordi Pibernat perquè ho facin arribar a la Blanca.
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Quan s’hagin introduït les esmenes s’haurà d’aprovar en el Ple
Municipal.

2.- Presentació de les propostes del MNACTEC en relació a l’antiga
fàbrica Burés.








L’Àstrid explica que hi ha un avantprojecte de museïtzació i pla
d’usos de la Fàbrica Burés d’acord amb una proposta del Museu de la
Ciència i la Tècnica.
Anglès no està suficientment desenvolupat a nivell turístic tenint en
compte tots els recursos dels que disposa (Burés, Ter, Barri antic, Via
verda, …)
La Burés es podria considerar el nucli de difusió turística en trobar-se
al mig de les diferents vies de comunicació més importants
(encreuament N141, C63)
L’Àstrid explica la realitat actual:
.- Actualment només està en condicions la nau 3, el Vapor i els
Tallers, tot i que s’ha d’invertir urgentment en el manteniment
de les teulades.
.- Cal tenir en compte que hi ha el tema de les càrregues sobre
tota l’estructura de la Burés.
.- La resta està en molt males condicions i arreglar-ho
representa una despesa molt important.








A partir d’aquí una proposta podria ser:
.- Enderrocar la Nau 1 atès que té tot el sostre malament.
Quedaria una plaça àmplia per a aparcaments o el que fes
falta.
.- Enderrocar les antigues oficines, ja que tapen les dues
xemeneies que tenen interès arquitectònic i patrimonial.
.- Mantenir la Nau 2. Sota la Nau 2 hi ha un jaciment ibèric i en
un lateral hi ha un antic refugi de la Guerra Civil.
.- El mural que ara està a la paret de les oficines, s’hauria de
reproduir en la paret de la Nau 2.
L’Esteve argumenta que el fet de treure les oficines, fa que la
carretera quedi més ample i es neteja la cara del poble.
L’Àstrid aprofita per anunciar que en la part de davant de la nau de
l’Àntex s’hi ubicarà un Bonpreu. I que com a condicions tenen la
d’adequar l’entorn. Faran una plaça davant el Vapor i un aparcament
davant la Nau 3.
S’obre un petit torn de paraules:
.- Agustí Bazaga: pregunta si les càrregues permeten tirar a
terra la nau 1. Àstrid explica que sí perquè les càrregues són
sobre el terreny.
.- Isabel Aracil: comenta que hi ha moltes humitats a la sala de
ball. Àstrid afegeix que també n’hi ha a la Sala 1 d’octubre i
que el problema està en les teulades que requereixen un
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manteniment. S’explica que es procedirà a licitar la
contractació d’una empresa que es dediqui a fer manteniment
de teulades perquè netegi les de la Burés però també les
d’altres edificis municipals, com per exemple el CEIP Pompeu
Fabra.
.- Marta Mas diu que com a comerciant no l’espanta la
instal.lació d’un nou supermercat al municipi. Els supermercats
es fan competència entre ells. I en canvi, afavoreixen que la
gent no marxi a comprar a altres pobles.

3.- Recollida d’opinions sobre el canvi de sentit al Barri Antic











Àstrid explica que el canvi de sentit al Barri Antic està pendent de ser
aprovat en el Ple. Aprofitant les obres s’ha fet la prova amb la
voluntat de millorar.
L’única queixa en relació a perjudicis relacionats amb el canvi l’ha
presentat la Familia Palomeras, els quals tenen dificultats a l’hora
d’entrar i sortir els cotxes del garatge.
Àstrid exposa diferents opcions per solucionar el problema:
.- Tornar a canviar el sentit
.- Treure els contenidors de la pujada del Carrer d’Avall i portarlos a l’entrada dels Jardins de Can Cendra. Per fer això s’ha de
demanar l’autorització a Patrimoni. Amb aquesta acció
ampliaríem l’espai de gir del cotxe.
Maria Melian: Fa una pregunta en veu alta: Quins avantatges aporta
el canvi de sentit?
Marta Mas respon a la pregunta. Com a comerciant considera que el
nou sentit facilita l’aparcament, i la càrrega i descàrrega dels
camions. La volta que s’ha de fer per tornar al mateix lloc és molt
més curta en relació a la volta que s’havia de fer anteriorment.
Àstrid explica que quedaria pendent fer un canvi de sentit en els
carrers de davant Can Centena per evitar infraccions de circulació i
facilitar l’accés al C/ Girona.

4.- Parlar de la titularitat i dinamització del portal Anglès en Xarxa







L’Esteve Farrés explica que l’Associació Ter-Brugent Digital va ser
creada amb la finalitat de mantenir la web i el Twiter d’Anglès en
Xarxa.
S’ha observat que amb els temps s’ha reduït considerablement el
nombre d’usuaris del portal.
Per tal de donar-hi un impuls, l’associació Ter-Brugent Digital cedeix
el portal Anglès en Xarxa a l’Ajuntament d’Anglès, de manera que
serà l’Ajuntament qui en farà el manteniment. Es posaria sota el
domini d’Anglès.cat.
Ter-Brugent Digital haurà de decidir si es retira o si s’expandeix als
altres municipis.
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L’esteve Farrés demana si hi ha algun comentari més a fer, i sense haver-n’hi
es dóna per tancada la sessió.
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