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CAMPANYES

de sensibilització
Gastroenteritis Aguda (diarrea)
És un dels motius de consulta més freqüents en els
Centres d’Atenció Primària. La diarrea és el símptoma principal, i es defineix com l’augment del
volum de flüidesa o freqüència de les deposicions.Tambè pot provocar
febre, vòmits i mal de
panxa.
La causa més freqüent és
de tipus infecciós, degut a algun bacteri, virus o al consum
d’aliments o begudes contaminades. La majoria dels casos
de gastroenteritis aguda infecciosa es donen en l’entorn
familiar. El germen més freqüent és la Salmonel·la: l’ou sol
ésser l’aliment més implicat.
La majoria dels casos són lleus i remeten espontàniament
amb una dieta astringent. No és recomanable prendre fàrmacs antidiarreics (FORTASEC) quan hi ha una sospita de
tipus infecciós. Cal consultar de nou al mege si no hi ha
millora en 4 dies o si apareix:
- febre alta amb calfreds.
- afectació de l’estat general
- presència de sang i/o pus en la femta.

Què cal fer si hi ha vòmits?
● Mentre hi hagi vòmits caldrà donar petites quantitats de solució de
rehidratació oral. Si persisteixen els vòmits es pot prendre un atiemètic
(Primperan).

Una vegada despareguin els vòmits
● Beure líquids abundants:
- Solució de rehidratació oral
- Infusions de te i camamilla amb sacarina...
● Menjar aliments restringents:
- Arròs blanc
- Pa blanc torrat, iogurt i formatge fresc (suprimir la resta de productes làctics)
- Peix blanc bullit o a la planxa
- Carn d’au cuita a la planxa sense pell
- Poma ratllada
Menjar poc i sovint i mantenir la dieta fins que les deposisions siguin
normals. Pels dolors abdominals còlics, si cal, es pot prendre paracetamol (Gelocatil)

Solució de rehidratació oral casolana
● Diluir en 1 litre d’aigua:
- sucre: 2 cullerades soperes
- sal: 1/2 culleradeta de cafè
- bicarbonat sòdic: mitja culleradeta de cafè.
- suc de llimona: 1 tassa de cafè.

Adquisició de dos vehicles

La Brigada Municipal disposa de dos nous vehicles. Recentment l’Ajuntament va acordar, per plenari municipal, adquirir-los per tal d’augmentar la capacitat de resposta d’aquesta plantilla municipal i poder agilitzar moltes de les tasques que realitzen.
Així doncs, el consistori ha comprat un moto-carro i també un
camió amb bolquet de 3.500 quilos de tara.Actualment aquests
vehicles s’havien de llogar per tots els serveis que els requerien i des
del consistori, s’ha considerat opurtú adquirir-los definitivament per
l’estalvi econòmic que aquest fet representa.

Nova pista skate a Anglès

La primera fase del projecte per a la construcció d’una pista d’skate a
la població ja està finalitzada. Aquest nou servei s’ha instal·lat a l’aparcament del pavelló, ja que la normativa requeria que s’ubiqués en una
zona allunyada del nucli urbà. A més, l’indret s’ha considerat el més
adient, ja que permetrà integrar la instal.lació a la zona esportiva.
Les obres han consistit en pavimentar una superfícia rectangular i està
previst que al 2006 es completi aquesta infraestructura amb la col·locació de diferents estructures, per tal que els afeccionats al monopatí
puguin practicar aquest esport amb més facilitat.
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DES DE TOTS ELS ANGLES
envolguts anglesenques i anglesencs,
Ens tornem a trobar en aquest espai del
Butlletí municipal. En primer lloc, voldria
mencionar que en el passat plenari municipal varem aprovar una modificació de
crèdit que permetrà disposar d'una nova
dotació econòmica per fer front a la primera fase de construcció de la pista skate de la població: la
pavimentació inicial d'aquest espai. Així doncs, aquesta
actuació constarà de dues fases, la segona de la qual està prevista pel proper 2006 i contemplarà la col·locació de les rampes i l'enllumenat. Aquesta intervenció, junt amb el soterrament de les línies aèries de la zona esportiva i la primera fase
de remodelació del Camp de Futbol, contribuirà a crear un
complex esportiu adequat a les necessitats de la població. A
més a més, des del consistori està previst crear una plaça de
Coordinador Esportiu Municipal que s'encarregarà de dinamitzar i coordinar les activitats de totes les instal·lacions de la
zona, ja que pensem que totes elles tenen el suficient potencial esportiu per treure'n un millor rendiment.
Canviant de tema, també m'agradaria puntualitzar que s'han
reiniciat les obres de canalització de gas propà. Des de l'Ajuntament esperem que no s'aturin fins a cobrir la totalitat de la
població, ja que és un servei molt important i esperat per a la
majoria d'habitants.
Pel que fa el tema de l'aigua, vull afegir que ja tenim un pro-

B

COMUNICAT

jecte actualitzat, amb el model financer pertinent per a la
construcció d'una Estació Transformadora d'Aigua Potable
per poder-lo presentar al proper plenari municipal. L'aprovació d'aquest projecte i la futura construcció de l'equipament
ha de garantir la millora de la qualitat de l'aigua, però no s'ha
d'oblidar que s'hauran de continuar canviant diferents canonades i escomeses defectuosar i també aconsellar als particulars que facin revisions periòdiques a les seves instal·lacions.
La suma d'aquestes accions permetrà tenir una bona qualitat.
Recordeu que des de l'Auntament mirarem que tots els tràmits administratius per fer efectives aquestes actuacions es
facin el més ràpid possible.
Finalment informar-vos, que dins les accions de millora que
s'estan fent en la jardineria de la població, recentment s’han
remodelaran les rotondes de l'entrada de la Vila (venint de
Girona), per tal de donar una millor imatge del municipi.
M'acomiado de tots vosaltres esperant que passeu unes Bones
Gales i prengueu part dels actes que més us agradin. M'agradaria remarcar que el programa d’actes de les festes d'enguany ha estat elaborat amb molta il·lusió i amb l'objectiu
final d'arribar a tots els grups d'edat i gustos, penseu que no
és una tasca fàcil, però que amb la vostra ajuda segur que
aconseguirem una celebració ben lluïda.
Cordialment,
Jordi Fornés i Pol
ALCALDE D’ANGLÈS

Alcaldia

Comunicat de l’Ajuntament sobre la situació política actual

D

esprés de la renúncia dels regidors del PSC, malauradament, els regidors de CiU també van decidir, de
forma unilateral, donar per finalitzada la seva
participació en el govern municipal. No entrarem a fer valoracions sobre aquests posicionaments polítics, perquè en aquests
moments les prioritats màximes d'Anglès són unes altres. Arrel
d'aquesta situació inesperada, actualment l'equip de govern està
format únicament pels dos regidors d'ERC. Com resulta evident,
la tasca quotidiana i el dia a dia de l'acció municipal resulta molt
complexa, tot i que està essent assumida amb total normalitat i
responsabilitat pels dos regidors que formem actualment el
govern,i també, gràcies al meravellós equip humà del que disposa el Consistori.
Per fer front en aquesta situació, tots els grups municipals (sense
excepció) estan intensificant el diàleg i les negociacions amb l'objectiu de donar una sortida viable i digne a la resta del mandat i
aconseguir donar solucions a les mancances històriques que
pateix la nostra Vila pel que fa a les infrastructures i serveis. En
aquestes converses s'està intentant formalitzar un nou pacte de
govern per garantir una majoria sòlida i estable, per tal de
reestructurar les diferents àrees de l'Ajuntament. En data de tancament d'edició d'aquest butlletí municipal les negociacions
encara no havien donat un resultat definitiu. Tot i així, les

opcions per aconseguir l'establilitat en el Consistori passen
per les següents 4 possiblitats: que ERC arribi a un pacte amb
una de les dues formacions majoritàries (CiU o PSC); la presentació d'una moció de censura per part de les dues formacions
majoritàries en la que es proposaria un candidat per ocupar l'alcaldia; la continuació de l'equip de govern actual amb els suports
puntuals de CiU i el PSC -tot i que aquesta opció és molt complicada atès que les tasques rutinàries són difícils de gestionar amb
només dues persones-; i finalment, la dimissió de l'actual batlle,
encara que aquesta opció es descarta, si ERC no arriba a un pacte
previ amb cap dels altres grups. Des de l'Ajuntament confiem
que la decisió adoptada sigui la més idònia i responsable, i que
contribueixi en el desenvolupament de la nostra població.
Finalment, voldríem enviar un missatge de tranquil·litat a tots
els anglesencs i anglesenques respecte a les Gales de la Vila. Malgrat que la renúncia del grup municipal de CiU, que gestionava
aquesta festivititat, ha provocat una sèrie de contratemps, s'està
treballant a marxes forçades i intensament per tal que aquestes
Gales 2005, com totes les anteriors, puguin ser ben lluïdes i
serveixin per ser un punt de trobada, cohesió i unió de tots els
habitants. Per tant, intentarem, en la mesura de les nostres possibilitats, que la situació política no influeixi de forma negativa en
aquesta celebració.

general
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ACTUALITAT
Acords del darrer plenari ordinari
Acords de ple
punt per punt

general

1.Resolucions i Decrets
2. Festes Locals 2006: per unanimitat es
designen com a festes locals per a l’any 2006
els dies 5 de juny i 4 de setembre.
3. Conveni amb el Consell Comarcal
sobre els Serveis Social: s’aprova per unanimitat ratificar el conveni de Serveis Socials
entre l’Ajuntament i el Consell en el que es
delega al Consell la prestació dels serveis d’equips bàsics d’atenció social primària, d’atenció domiciliària i de transport adaptat.
4.Aprovació definitiva de l’expedient
d’implantació del servei del Centre de
Dia:per assentiment de tots els grups,s’aprova definitivament la creació del servei municipal del Centre de Dia d’Anglès.
5.Modificació parcial d’acord de creació
del Registre telemàtic i d’aprovació de
procediments telemàtics: amb els suport
de tots els grups polítics s’aprova el model d’acord de modificació parcial de l’acord de creació del registre temàtic de l’ens i d’aprovació
de procediments telemàtics
6. Ordenança preus públics Gales 2005:
s’aprova per 12 vots a favor la proposta de
preus públics per les Gales 2005
7. Exoedient 3/2005 de modificació de
crèdit: s’aprova per 7 vots a favor

(ERC+CiU) i 5 abstencions (PSC) l’expedient
3/2005 de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de 2005
8.Distribució del Fons Local de Catalunya: per assentiment de tots els grups s’aprova la distribució del Fons de Cooperació
Local de Catalunya 2005. Es destina al Consorci del Carril Bici 1.738E., al Consorci AlbaTer 1.202,02E., a la Mancomunitat de regants
401,75E.,al Consorci del Centre BTT la Selva
155,51E., al Consorci de l’Associació Turística
de la Selva 1.000E., al consorci Mediambiental
de la Selva 2.007,60E.
9.Ratificació del Recurs d’alçada contra
la resolució d’autorització de la Línia de
400kv s’aprova, amb el suport de tots els
grups, ratificar el decret 63/2005 on es va
resoldre interposar Recurs d’Alçada contra la
Resolució de la Direcció General de Política
Energètica i Mines de 14 d’abril de 2005, on
s’acorda autoritzar a “Red Eléctrica de España,S.A.” la línia de 400 kv Setmenat-Bescanó,la
línia de 400Kv Vic-Bescanó i la modificació de
la línia de 400KvVandellós-Pierola-Rubí-Vic en
el tram Pierola-Vic
10.Subvenció creació de places llar d’iinfants de titularitat municipal:s’aprova per
unanimitat crear 41 noves places de 1r cicle
d’Educació Infantil,renunciar a la subvenció de
114.375E i sol·licitar al Departament d’Educació una nova subvenció per a la creació de les
41 places i 40 places més de consolidació.
11.Ratificació del conveni urbanístic

Pro-Immobles: s’aprova per unanimitat
acceptar ratificar el Conveni Urbanístic signat
entre l’Ajuntament i els representants de Proimmobles, SL que facilita l’execució de les
obres d’urbanització i l’atorgament de la llicència per a la construcció de l’edificació projectada a la finca del c/ Molí 9-11.
12.Verificació del text refós UA IV-A
Eixample: tots els grups municipals voten a
favor de verificar el text refós de Modificació
puntual del Pla General que incorpora les
prescripcions de la Comissió d’Urbanisme.
13.Aprovació provisional de la modificació puntual normativa “cases en grup o
filera” secció 6 del PA Ctra. Girona: per
assentiment de tots els grups s’aprova provisionalment aquesta modificació.
14.Ratificació conveni urbanístic Sr.
Josep M.Albó Salavedra i Maria Salavedra Colomer: amb els vots a favor d’ERC i
PSC i les abstencions de CiU s’aprova ratificar
aquest conveni urbanístic que regula la cessió
anticipada de la porció de terreny necessària
per construir-hi la nova Llar d’Infants a la vegada que s’estipulen les contraprestacions per
l’avançament de la cessió.
15.Alteració de qualificació jurídica i
declaració de parcel·la sobrera del PPU
de Cuc: per unanimitat s’aprova incoar l’expedient d’alteració de qualificació jurídica de la
porció de terreny de 87,18 m2 descrita en
l’antecedent primer i declarar-la parcel.la
sobrera.

Es reprenen les obres per canalitzar el gas
La companyia Gritecsa, encarregada de
portar el servei de gas propà a les diferents llars de la població, torna a
emprendre els seus treballs. Actualment
molts indrets d'Anglès ja disposen del
servei (Plaça del Horts, carrer St. Miquel,
carrer Narcís Monturiol...), però hi ha la
intenció d'estendre la xarxa al llarg del
municipi. Els propers treballs programats
afecten al Barri Vell i al tram urbà que va
des del carrer Verneda fins el Puigbell.

L'empresa ha marcat el següent ordre per
desenvolupar les obres de canalització:
carrer Canigó, carrer Santa Magdalena,
Plça. Santa Magdalena, carrer Verdaguer,
Major, Plaça de la Vila, carrer Castell,Verneda, Eixample, Passatge Primer, Passatge
Segon, Santa Bàrbara, Gironella i Russiñol.
Encara que els habitatges del Casc Antic
de la població ja disposin de gas propà
canalitzat, segons Gritecsa, cal fer una
revisió complerta de les instal·lacions.

El gas propà arriba a les diferents llars
d'Anglès a partir de conductes que el
traslladen des del dipòsit central, ubicat a
la zona esportiva.
Des de la companyia no es descarta una
ampliació de la zona coberta amb aquest
nou sistema de gasificació.
Segons el responsable de l'empresa, el
que es pretén es compaginar la inversió
econòmica amb els interessos dels habitants d’Anglès.
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festes

Institut i teixit empresarial

Gales 2005
Les Gales d'Anglès ja són aquí. Des del
consistori ja tenim organitzats tots els
actes que enguany faran d'aquesta celebració la festivitat més lluïda de la Vila. En
aquest número del Butlletí Municipal
volem avançar alguns dels actes que hi ha
previstos, però recordem que ja s'ha distribuït, a totes les cases, un programa detallat amb totes les activitats organitzades,
amb l'horari corresponent.
Una de les novetats més destacades d'enguany és que la festa durarà 3 dies, s'elimina el tradicional dimarts de Festa Major.
També cal destacar la recuperació de la
festa en un sol espai: al Passeig de la Font
del Canyo. Totes les atraccions i parades
s'instal·laran al passeig i els espectacles i
concerts es faran a l’envelat que s’ha instal·lat a la Plaça Martí Esteba. Per aquest
motiu, s'ha intentat trobar una programació nocturna adaptada a tots els públics.
Com a gran novetat el divendres hi ha previst un sopar popular on es presentaran
els candidats a pubilles i hereus i un concert per a joves a càrrec de Lax'n'Busto,
Gnaposs i Frenètic. El dissabte a la nit es
dividirà en dos: primer hi haurà un concert
de l'Orquestra Marina i, després, pels més
joves, un ball de matinada amb los Hermanos de Rocco i Blamed (començarà a les 2
de la nit). El diumenge serà el dia de la tradicional elecció de l'hereu i la pubilla, i està
programat un ball de nit amb la Principal
de la Bisbal i un ball de matinada amb el
grup Màgics
Altres de les novetats a destacar són que
després de l'Ofici Solemne del diumenge
s'inaugurarà un nou vitrall a l'esglèsia
parroquial, elaborat pels alumnes del curs
de vitralls; que els hereus i les pubilles es
votaran durant els actes de divendres i
dissabte i que, per primera vegada, hi haurà
un espectacle de cloenda a l’envelat (anirà
a càrrec de S. Smirnoff que oferirà un
repertori de balls russos).
També es mantenen molts dels actes tradicionals de la festivitat. El divendres és el
dia de les activitats de natació, el teatre i el
correfoc. El dissabte a la tarda serà el torn
dels Gegants i Grallers de la població
(amb la popular xucamulla al Passeig de la
FEVE) i també es farà la baixada de carre-

tons al barri de Can Serra.
El diumenge no pot faltar l'ofici solemne i
la sardana vermut. A les 6 de la tarda hi
haurà un concert gratuït de la Principal de
la Bisbal i, al vespre, l'elecció de la pubilla i
hereu 2005. El protagonista indiscutible
del dilluns de la Festa Major serà la tradicional truitada popular.

Preus i abonaments
Abonament jove (matinada): 25 eur.
Abonament tarda-nit: 25 eur.
Llotges: 90 eur.
Entrada concert de divendres: 12 eur.
Entrada sopar popular: 16 eur.
Resta de concerts i balls: 10 eur.
Els abonaments es poden comprar a: Ca la
Nati, Bar Espinet, Bar Rutlla, Paradís, Ajuntament i Pavelló
LLOTGES

Preu: 90 euros
Inclou: 4 abonaments, pels concerts i
balls de divendres, dissabte, diumenge i
dilluns
- Hi haurà 6 cadires a cada llotja.
- Les inscripcions i el pagament s'haurà de realitzar a les oficines municipals
abans del dijous, 1 de setembre.
- Es respectarà estrictament l'ordre
d'inscripció realitzat fins a un màxim de
60 llotges.
- Les llotges seran d'ús exclusiu per als
seus propietaris.
- El sorteig de les llotges es realitzarà el
divendres 2 de setembre a les 5 de la
tarda a l'envelat de la Font del Canyo.

El passat 28 de juny l'Institut Rafael Campalans va
celebrar la primera reunió "Escola -Empresa". Es
tracta d'una reunió amb les empreses i institucions
que agafen alumnat de pràctiques dels Cicles Formatius que ofereix l'Institut i de l'Estada a l'empresa del Batxillerat. Tot i que l'assistència va ser
reduïda, l'ambient de la reunió va ser molt cordial.
L'Institut va agrair la col·laboració d'empreses i
institucions en la formació dels seus alumnes, i va
oferir el centre per les necessitats formatives de
les institucions i empreses assistents.
Es va establir un col·loqui sobre la preparació que
demanen les empreses, les expectatives dels joves,
l'aprofitament del temps de pràctiques... Es va acabar amb una visita al centre i un refrigeri. La intenció de l'IES es continuar aquests contactes i augmentar els espais de col·laboració.

Fotografies de la passada Festa
Homenatge a la Gent Gran
Tots els participants, majors de 70 anys, al dinar de
germanor de la Festa-Homenatge a la Gent Gran
que es va celebrar el passat 1 de maig al Pavelló
Municipal poden passar a recollir les seves
fotografies a la Llar de Jubilats.
Des de l’Ajuntament es recorda que s’obsequia a
tots els participants amb una fotografia de la diada.

Canvi de direccions al Barri de
Can Serra
Atenent a les peticions ciutadanes del veïns
d’aquesta urbanització, des de l’Ajuntament s’ha
cregut oportú modificar de manera puntual la
proposta de canvi de direccions que es va
presentar en l’anterior edició del Butlletí: el carrer
Juli Garreta serà de dues direccions i des de l’inici
del Carrer Escoles es podrà anar a l’Av. Floricel.

El Butlletí Municipal torna a
canviar la data de publicació
A partir del proper mes de d’octubre l’edició
d’El Butlletí tornarà a sortir a principi de mes
per decisió de l’actual equip de govern.
Les persones o entitats interessades a publicar
algun escrit l’hauran de fer arribar abans del dia 15

cultura
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ACTUALITAT
Cursos d’adults a la nostra població
Com cada any, l’ajuntament d’Anglès
organitza cursets per adults des d’octubre fins a juny. L’oferta és variada i engloba un vetall ampli d’opcions per satisfer
l’interés del públic general.

Oferta de cursos:

urbanisme

Curs de dibuix i pintura
Horari: dos grups de 10 persones.
- Dimarts de 6 a 8 o de 8 a 10
- Dijous de 6 a 8 o de 8 a 10
Preu: 29 euros al mes
Professor: Enric Rubió, graduat en Arts
aplicades/Artista professional
Durada: Del 4 d’octubre al 28 de juny
Curs de puntes de coixi
Horari: dos grups
- Dimarts de 3 a 5 o de 2/4 de 6 a 2/4 de 8
Preu: 26 euros al mes
Professor: Lluïsa Roca
Durada: Del 4 d’octubre al 27 de juny
Curs d’informàtica, inici a windows i
word (1r i 2n nivell)
Curs de 38 hores
Horari: dilluns i dimecres de 2/4 de 9 a
1/4 d’11 del vespre.
Preu: 6E. de matrícula i 42 E. al mes.
Professor: Isa Puig
Durada: Del 3 d’octubre al 21 de desembre
Curs d’informàtica, Acces (1r i 2n
nivell)
Horari: Dilluns de 2/4 de 9 a 1/4 d’11 del

vespre.
Preu: 6E. de matrícula i 42E. al mes
Professor: Isa Puig
Durada: Del 3 d’abril al 28 de juny
Curs d’introducció als vitralls
Horari: dimecres de 5 a 7 o de 7 a 9
Preu: 26 euros al mes
Professor: Dolors Vallbona i Alcàntara
Durada: Del 5 d’octubre al 28 de juny
Curs de cosir
Horari: Dilluns de 4 a 6 o de 7 a 9
Preu: 26 euros al mes
Professor: Dolors Pujolràs Serrat
Durada: Del 3 d’octubre al 28 de juny
Classes de manualitats
Horari: dijous de 7 a 9 del vespre
Preu: 26 euros al mes
Professor: Maria Padrés
Durada: Del 6 d’octubre al 29 de juny
Curs de restauració de mobles
Horari: dijous de 3 a 5 de la tarda o de
6 a 8 del vespre o de 8 a 10 del vespre.
Preu: 40E. al mes i 40E. de matrícula (tot
el material està inclòs)
Professor: Lluïsa Roca
Durada: Del 6 d’octubre al 29 de juny.
CURSOS D’IDIOMES
Professores: Verònica Caparrós (llicenciada en filologia Anglesa) i Anna Boadas
(llicenciada en traducció i interpretació)
Preu curs d’idiomes: 30 E.
Preu curs conversa: 15 E.
Preu curs idioma+conversa: 40 E.

Matrícula: 6E.
D’octubre de 2005 a juny de 2006
CURS ANGLÈS dilluns de 8 a 10 (2n
nivell) i dimecres de 8 a 10 (1r nivell)
CURS DE CONVERSA dimarts de 8 a 10
CURS DE FRANCÈS dilluns de 8 a 10
(1r nivell) i dimecres de 8 a 10 (2n nivell)
CURS D’ITALIÀ dijous de 8 a 10
CURS D’ALEMANY dijous de 8 a 10

Inscripcions
Les dates de matriculació seran de l’1 al
30 de setembre de 9 del matí a 2 del
migdia a l’Ajuntament (Sandra)
Cal informar del nom, cognoms, adreça,
telèfon i número de compte per passar
els rebuts.
CURSOS DE CATALÀ
Continua l’oferta de cursos de català
que es va engegar l’any passat.
Enguany s’ofertarà de manera completament gratuïta (són assumits en
un 50 % per l’ajuntament del municipi i en un 50 % per la Generalitat de
Catalunya) el nivell bàsic 2 i el
nivell bàsic 3
Durada: d’octubre a febrer i de
febrer a juny.
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa és facilitar la integració lingüística
de totes aquells persones no catalanoparants

L’Ajuntament ja disposa dels terrenys per construir una
nova Llar d’Infants
La gestió i redacció del Pla Parcial de "la
Verneda" (localitzat entre el Bloc Pirineus
i el Bloc Sant Jordi passant per darrera de
l'antic cementiri de la població) va a
càrrec de l'Institut Català del Sòl (Incasol)
i, en aquests moments, es troba en tràmit,
ja que l'Ajuntament va aprovar nous criteris per a modificar parcialment l'ordenació urbanística presentada per aquest
organisme.
Properament es presentarà la proposta

definitiva al plenari municipal per a l'aprovació inicial.
El Pla Parcial preveu la cessió a l'Ajuntament en concepte de sistemes d'equipaments públics i comunicacions d'un total
de 8.576 metres quadrats. Tots aquests
terrenys, que una vegada aprovat el pla
s'haurien de cedir a l'Ajuntament, pertanyen als mateixos propietaris. Per aquest
motiu, el consistori ha signat un conveni
amb aquests per tal de poder disposar

dels terrenys de manera immediata (s'ha
acordat una cessió anticipada), atès que
es necessita amb urgència disposar de
terrenys idonis per a construir-hi la Llar
d’Infants Municipal. Així doncs, el consistori ja disposa de prop de 8.600 m2 d'equipaments.
S’ha cregut que aquests terrenys són la
millor opció per acollir el servei, ja que
són molt propers al Col·legi d’Educació
Infantil i Primària Pompeu Fabra.
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promoció

POLICIA MUNICIPAL

Actuacions del mes de juliol

Signatura digital

Un tècnic de l'Ajuntament va assistir a
les 2ones Jornades de Signatura Electrònica organitzades per l'Agència Catalana de Certificació i la Generalitat, on
es va parlar molt sobre les NTIC
(Noves Tecnologies de la Informació i la
Comunicació) i va quedar clar que des
del govern català, s'impulsarà amb força
la utilització d'aquestes tecnologies, pel
que fa la relació Administració-Ciutadà,
i Administració-Administració. Amb
aquests objectius el govern autonòmic i
estatal està seguint un pla de xoc anomenat "e-Europe" per a l'impuls de l'Administració electrònica .
Els temes tractats més importants:
-La necessitat d'emprendre accions per
a reduïr la "fractura digital", garantint
a tots els ciutadans la igualtat de condicions en l'accés i en les oportunitats
d'ús de les NTICs.
-La difusió de l'idCAT, un certificat digital pels ciutadans catalans, que s'instal·la
a l'ordinador de l'usuari i permet signar
correus electrònics, formularis, tràmits
online, etc... , amb absoluta garantia jurídica, confidencialitat de dades, i integritat . El podeu sol·licitar a www.idcat.net i
properament a l'Ajuntament.
-Nou DNI electrònic que tindrà un xip
amb la signatura digital incorporada.
Es començarà a expedir l'any vinent i
permetrà signar documents electrònics
amb les mateixes garanties que el certificat digital idCat, però a nivell estatal.

-La notificació electrònica com a
forma de comunicar telemàticament als
ciutadans la resolució de les seves instàncies, expedients, o sol·licitar més
documentació, amb la mateixa validesa
jurídica que la correspondència.
-L'e-Vot és una nova forma de votació
electrònica mitjançant la qual podrem
participar en processos electorals, amb
les mateixes garanties que si el vot fos
presencial. S'han realitzat amb èxit proves pilots en el Parlament de Catalunya
i a diversos ajuntaments de tot l'estat.
-L'e-Participació està relacionada amb
processos de consulta al ciutadà, facilitar i promoure la transmissió de coneixement cap els responsables de la presa
de decisions, i estimular la comunicació
entre els mateixos polítics. Existeix un
projecte anomenat "Consensus" que ha
estat implantat amb èxit a 12 ajuntaments de Catalunya.
-La digitalització dels expedients i
dels documents permetrà emmagatzemar, preservar i cercar documentació
amb més facilitat, podent ser compulsada electrònicament i consultada remotament, estalviant costos de manipulació i transmissió de papers.
-La relació entre administracions a
nivell local-autonòmic,d’administració estatal i europea es basarà cada vegada més
en grans plataformes segures d'intercanvi administratiu utilitzant expedients
digitals i signatura electrònica.

Com es demana un certificat digital (idCat)?
1. El ciutadà fa la sol·licitud a través del web de l'idCAT.
2. El ciutadà es presenta a la entitat de registre idCAT més propera i amb el
NIF/NIE fotocopiat.
3. A l'entitat de registre compulsen el seu NIF/NIE i, si les dades coincideixen
amb les del document d'identitat, l'operador de registre valida la sol·licitud.
4. El ciutadà torna a casa seva i descarrega l'idCAT des de la màquina que va fer
servir per a la sol·licitud.

Quilòmetres realitzats: 1.376
Trucades rebudes: 190
Serveis de farmàcia: 25
Accidents de trànsit: 12
Seguretat Ciutadana: 73
Serveis assitencials: 100
Alarmes: 8
Serveis gossera comarcal: 1
Serveis de violència domèstica: 3
Senyalitzacions extraordinàries: 31
Proteccions escolars: 48
Serveis Prades: 310
Policia administrativa: 52
Requeriments urgents Ajuntament: 12
Regulació trànsit: 45
Objectes recuperats: 6
Reunions Cap A.B.P. Sta.Coloma i Cap
Policia Local: 2
Reunions plantilla i ajuntament: 1
Notificació serveis urgents Brigada: 6
Informes Brigada d’obres: 14
Denúncies: 55
Denúncies Servei Català de Trànsit: 4
Serveis Policia Local i Mossos : 28
Atestats penals: 2
Serveis bombers: 1
Serveis ambulància: 9
Informes Serveis Socials: 1
Retirada vehicles abandonats: 1
Detinguts: 5
Assistència Rodamons: 1

PROMOCIÓ
Taller Ocupacional: mes de juliol

- Escales del carrer castell: en aquest espai es
pot observar (foto), com les noies i nois del taller
han executat una obra de complexitat elevada,
degut a factors de construcció extrinsecs.
Finalment, el resultat s'adapta molt bé a les
necessitats dels veïns i al medi que l'envolta.
- En altres espais verds de la vila com: el parc de
la Font del Canyo, Can Cendra o el passeig de la
Feve s'han realitzat tasques de manteniment.
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AGRUPAMENT ESCOLTA ST. MIQUEL D’ANGLÈS

Vine al Cau!
L'Agrupament Escolta Sant Miquel d'Anglès,
estem en una etapa difícil. Cada vegada són
menys els joves d'entre 18 i 25 anys disposats a
dedicar el seu temps lliure a ser monitors de
l'entitat. D'altra banda, el número de nens interessats a participar en les activitats que s'organitzen i assistir als "caus dels dissabtes" creix
any rera any.
Per tant, el motiu d'aquest escrit és simple: fa
temps que estem fent una crida a tots els interessats a formar part de la plantilla de monitors
de la nostra entitat. Creiem que el servei que
ofereix l'Agrupament és important pel municipi, perquè representa una oferta d'oci i educació en el lleure als cap de setmana que no és
assumida per cap altre col·lectiu i que, per tant,
val la pena conservar.
També ens agradaria recordar que la feina de
"cap" (monitor) és completament voluntària i
altruista, però des de l'Agrupament es facilita la
formació i es subvenciona part dels cursets per
obtenir el títol de monitor en el lleure.
Finalment voldríem remarcar algunes de les
raons que us poden animar a convertir-vos en
caps del cau (encara que quan llegiu aquestes
línies us semblaran propaganda discriminada, és
ben cert que han estat els motius i els criteris
que durant els 47 anys de funcionament de l'entitat ens han fet tirar endavant): us divertireu,

aprendreu moltes coses, participareu en el teixit social del poble, ampliareu el vostre cercle
d'amistats, podreu participar de manera activa
en el procés educatiu dels nens i joves d'Anglès,
us permetrà desconnectar de la feina o els
estudis i podreu gaudir amb els infants de la
muntanya, de la natura, dels jocs, dels tallers, de
les vetllades...
Nosaltres iniciem el curs el mes d'octubre i el
finalitzem a finals de juny. Durant aquest perío-

de, els nens assisteixen als caus els dissabtes de
4 a 6 de la tarda i també a diferents excursions
de cap de setmana. Durant l'estiu s'organitzen
campaments d'una setmana per a tots els nens
i nenes. Els monitors s'encarreguen de coordinar, pensar i materialitzar totes aquestes activitats.
Si esteu interessats a formar part de l'entitat només cal que us poseu en contacte
amb nosaltres: 628 408894 (Neus Valls)

punt d’informació juvenil
HABITATGE
Ajut al lloguer pels joves
En el marc del Pla pel dret a
l’habitatge 2004-07, el govern de la
Generalitat estableix diverses
línies d’ajut. Una d’aquestes és per
d’ajudar als joves a pagar el lloguer.
Els poden sol·licitar: tots els
joves fins a 35 anys que a partir de
l’1 de gener hagin signat un
contracte de lloguer.
Requisits econòmics: els ingressos totals de la unitat de
convivència (matrimoni, grup
d’estudiants, parella...) han de ser
iguals o superiors a 6.500 euros i

inferiors a dues vegades l’IPREM
(indicador públic de renda),
El termini per fer la solicitud és
fins el 30 de setembre de 2005.
Més informació: www.gencat.
net/joventut
Per fer la sol·licitud: borsa jove
d’habitatge de Girona al carrer
ciutadans 12 o al PIJ de la plaça
Josep Pla, 13 de Girona

ART
Concurs art jove
Enguany el Concurs Art Jove de la
Secretaria General de Joventut,
s’articula a partir 3 línies de

convocatòria:
- Projecte artístic per a la Sala
d’Art Jove
- Projecte artístic deslocalitzat.
- Projecte de comissariat per a la
Sala d’Art Jove.
Participants: joves fins a 30 anys
Documentació a presentar:
solicitud(www.gencat.net/joventut),
proposta del projecte (argumentació, característiques tècniques i
pressupost), dossier gràfic d’obres
recents i currículum artístic.
Lloc: Secretaria General Joventut
c/Calàbria 147 08015 BCN
www.gencat.net/joventut

FORMACiÓ
Curs de monitors per a
cursets de sardanes
L’objectiu d’aquesta convocatòria
és continuar amb la formació i el
perfeccionament de les persones
que tenen relació de manera
preferent amb l’ensenyament de la
sardana. El curs el portarà a terme
la Federació Sardanista de
Catalunya a través de professors
qualificats i tindrà el reconeixment
de 2 crèdits de lliure elecció.
Es farà del 10 de setembre al 19
de juliol a l’aula de formació de
la Diputació de Girona.
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CLUB BÀSQUET ANGLÈS

Club Bàsquet Anglès

Durant la temporada 2004-2005, el Club Bàsquet Anglès ha format cinc equips de bàsquet,
que han competit en els diferents campionats
que ha organitzat el Consell Esportiu de la
Selva. L’experiència ha estat totalment positiva,
tant esportivament (els jugadors novells per
primera vegada han jugat partits de competició) com en l’aspecte tècnic i d’organització.

Per a la propera temporada ens agradaria pujar
el nivell de competicions pel que fa els equips
de categoria cadet i infantil i participar en els
campionats de la Federació Gironina de Bàsquet. Amb els equips de categoria inferior
seguirem competint amb el Consell Esportiu
de la Selva, i, a la vegada, millorant la tècnica
individual del jugador i el joc d’equip.

Escola de Bàsquet

Casal de Bàsquet

Club
Esportiu
Anglès

El Club Esportiu Anglès ja ha obert el seu
període d’incripció per formar part dels
diferents equips de futbol.
La documentació necessària per fer efectiva l’inscripció es pot demanar al Pavelló
Municipal d’Esports (Sra. Margarita) o al
mateix Camp de Futbol (demanant per a
qualssevol membre de la junta directiva).
Tot seguit us mostrem una relació dels
equips que tenim i a on us podeu inscriure:
Prebenjamins: nascuts els anys 98 i 99
Benjamins: nascuts els anys el 97 i el 96
Alevins: nascuts els anys 95 i 94
Infantils: nascuts els anys 93 i 92
Cadets: nascuts els anys 91 i 90
Juvenils: nascuts els anys 89, 88 i 87
Els juvenils no han de recollir el full d’incripció,
hauran de passar pel Camp de Futbol per
rebre la informació pertinent per tal de matricular-se.

L’Escoleta de Futbol
Per a la propera temporada també tindrà
lloc l’Escoleta de Futbol per a nens i nenes
de 3, 4 i 5 anys. Les persones interessades
en aquesta proposta s’han de posar en contacte amb en David Bonadona: 686773224
(a partir de les 6 de la tarda).

També, durant aquesta temporada 2004-2005,
hem organitzat l’Escola de Bàsquet, per a nens
i nenes que volien iniciar-se en l’aprenenetatge
d’aquest esport. Les jornades s’han realitzat al
Pavelló d’Esports Municipal d’Anglès, els dissabtes dels mesos d’abril, maig, juny i juliol, amb
horari d’11 a 1 del matí. La participació ha
estat nombrosa: uns trenta nenes i nens, els
quals tenim l’esperança que la propera temporada puguin formar nous equips de categoria
inferior, per competir en el campionat que
organitza el Consell Esportiu de la Selva.

Aquest any, i
per primera
vegada, també
hem organitzat un Casal
de bàsquet on
han participat 32 jugadors de diferents edats.
S’ha realitzat al Pavelló Municipal de 10 a 1 del
matí i del dia 4 al 29 de juliol. L’èxit de les jornades ens anima a continuar realitzant aquesta
activitat i, a la vegada, millorar-ne el contingut en
aspectes tècnics, esportius i organitzatius.

Sopar de
retrobament
ES BUSQUEN!
Es busquen tots els alumnes que durant el
curs 1974-1975 van fer 8è d’EGB al Col·legi
Públic Pompeu Fabra per organitzar un
sopar de retrobament.
Per proporcionar les dades podeu trucar a:
Isa: 607241943
Ma Àngels: 647 807826

10

butlletí

el

d’informació municipal d’Anglès

SERVEIS

g
regidors

ÀREA
Obres i Serveis / Hisenda (pressupost
i ordenances)/Parcs i Jardins
Serveus Socials

farmàcies

telèfons

AJUNTAMENT D’ANGLÈS
NOM

CORREU ELECTRÒNIC

Jordi Fornés
Manel Moreno
Josep Manel Bassols
Estanislau Perramon
Judit Guirado
Maria Cairol
Bartomeu Carrillo
Pere Espinet
Joan Xifra
Gregorio Amon
J. Ignasi Martín
Santi Guàrdia
Ester Parramon

jordi@viladangles.com
manel@viladangles.com
josepmanel@viladangles.com
lau@viladangles.com
judit@viladangles.com
mariacairol@viladangles.com
carrillo@viladangles.com

CÀRREC
Alcalde
Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

joan.xifra@viladangles.com
gregori@viladangles.com
ignasi@viladangles.com
santi@viladangles.com
ester@viladangles.com

DE GUÀRDIA (AGOST/SETEMBRE 2005)
Migdia, nit i
diumenge tarda

De dia i
cap de setmana

31 d’agost
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
De l’1 al 4 de setembre
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 5 a l’11 de setembre
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 12 al 18 de setembre
Amer (972 43 03 16)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 19 al 25 de setembre
La Cellera (972 42 14 63)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 26 al 30 de setembre
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

AGOST/SETEMBRE 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

12:25

12:30

12:10
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

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

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 JULIOL DE 2005

ANGLÈS-GIRONA (VE DE ST.HILARI)

10.00
15.00
20.00
20.15

Olot
8:20

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

TEISA
TEISA
TEISA
TEISA

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

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

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

25,7 ºC
33,6 ºC
17,8 ºC
39,5 ºC (15.07)
14,8 ºC (19.07)
0,6 mm
0,4 mm (22.07)
1,6 m/s
SE
66 %
997 hPa
22,3 MJ/m2

D’ANGLÈS

NAIXEMENTS

02.07.05 Àlex Rabaseda i Escobar, fill de David i Carmen
04.07.05 Carla González i Recasens, filla de Juli i Anna.
13.07.05 Francesc Moreno i Morata, fill de Celestino i
Francisca
14.07.05 Alexia Ortuño i Rosa, filla de Marcos i de Maria
del Mar
20.07.05 Queralt Casals i Cullell, filla de Jordi i d'Anna
CASAMENTS
09.07.05 Jesús Sanmartin i Christel Kalaitzis
17.07.05 Joan Torres i Marta Burch i Pol
24.06.05 Gerard Blasco i Esther Carreras
DEFUNCIONS

21.07.05
28.07.05
02.08.05
12.08.05

Mercè Caballé i Casamitjana, 84 anys
Vicente Sánchez i Marcos, 67 anys
Trinidad Julià i Barnadas, 73 anys
Casilda Bustillo i González, 84 anys
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Revetlles de Barris: Can Serra i Casc Antic
L'estiu convida a sortir al carrer, a celebrar
activitats a l'aire lliure i a gaudir dels dies més
llargs de l'any. Per això és tradició que molts
dels barris i urbanitzacions celebrin la seva
festa anual i s'organitzin revetlles i vetllades a
diferents indrets de Catalunya. El nostre poble
no és una excepció i per això dos dels barris
del municipi amb més tradició associativa i més
habitants organitzen la seva festa: el Barri de
Can Serra i també el Casc Antic.

El passat dissabte, 16 de juliol, els veïns del
Barri de Can Serra van organitzar una revetlla
veïnal. L'acte va reunir prop de 500 persones.
La celebració va començar a les 11 de la nit
amb un concert-ball de l'orquestra Boogie
Woogie, a la mitja part d'aquest acte el mag
Raúl de la companyia Màgic Factory va presentar un espectacle per a totes les edats i, tot
seguit, va continuar el concert de l'orquestra
fins a primera hora de la matinada.

AGENDA
BUS DE LA FESTA
Per cinquè any consecutiu el Bus de la Festa
torna a posar-se en marxa a les carreteres i
festes majors de la comarca. Enguany el bus
farà 15 parades en diverses festes majors i
concerts per a joves, i anirà acompanyat de la
“Paradeta de la Festa”, un estant informatiu
amb material sobre drogues, sexualitat i consum d’alcohol.

Properes sortides

Dissabte, 27 d’agost
Sant Hilari Sacalm (Nit de Rock)
Divendres, 2 de setembre
Anglès (Lax’n’Busto)
Dissabte, 3 de setembre
Vidreres (Lax’n’Busto)
Divendres, 9 de setembre
Vilobí d’Onyar (Nit de rock jove)
Els joves s’han d’inscriure prèviament a la
web (www.ccselva.org/busfesta) i només cal
que esperin el Bus el lloc de recollida i paguin

D'altra banda, el dia 23 de juliol va ser el torn
dels veïns del Barri Vell que van organitzar un
gran sopar-ball on van assistir prop de 200 persones. Després de l'àpat hi va haver ball a
càrrec del solista Chus.
Tots dos actes van rebre el suport i la col·laboració de l'Ajuntament de la població i, en el cas
del barri de Can Serra, també del Restaurant
Ca l'Elisa, la carnisseria Carn's i la llibreria La
Serpentina.

D E S TA Q U E M ( T E AT R E G A L E S 2 0 0 5 )

“Fins que l’Amor ens separi” de la Cía Mite-les
2 euros pel transport d’anada i tornada.
ESCOLA D’ADULTS LES BERNARDES

Ofertes pel proper curs 2005-06

El Centre de Formació d'Adults "Les Bernardes" de Salt és un centre públic de formació
de persones adultes que depèn de la Generalitat. Durant el proper curs ofereix els
següents cursos
- Curs de preparació de la prova d'accés a
cicles formatius de grau superior.
- Curs de preparació de la prova d'accés a la
universitat per a majors de 25
- Graduat en Educació Secundària (GES).
- Cursos d'informàtica
- Centre d'autoformació mestre Rafael Farré
- Formació bàsica (conversa en català -per
estrangers-, certificat de formació instrumental i carnet de conduïr)
Telèfon: 972241410
Matriculacions
A partir de l’1 de setembre.

Divendres 2 de setembre a les 10 a la Sala Palàdium
"Hi havia una vegada, en un país molt proper, una noia a punt de
casar-se. Tot anava bé fins que el matí del casament es va mirar al
mirall i li va preguntar: fins quan es pot estimar algú?, serà el meu
príncep realment blau?, baixarà la tapa del wc?, serem realment feliços ?. El mirall no va dir res. I ella, vestida de princesa, va prendre
una decisió: FUGIR!".
Venda d’entrades anticipades a les llibreries del poble.
Preu: 12 euros (a taquilla a partir de les 21:00 del dia de la representació) i 10 euros (anticipada)

AJUNTAMENT
Dissabte, 10 de setembre

Havaneres a la Plaça de la Vila

A les 10 del vespre a càrrec del conjunt “Terra
Endins”.
Hi haurà rom cremat per a tothom.
LLAR DE JUBILATS
Del 12 al 19 de setembre

Viatge a Extremadura i Portugal

Dia 12: origen / Talavera de la Reina
Sortida a les 6:00 del matí

Dia 13: Talavera de la Reina /Guadalupe/
Villafranca de los Barros
Dia 14: Villafranca / Elvas/ Olivenza (Portugal)/ Merida / Villafranca
Dia 15: Villafranca/Càceres /Trujillo/Villafranca
Dia 16: Villafranca /Jerez de los Caballeros /
Zafra
Dia 17:Villafranca /Plasencia / Talavera
Dia 18: Talavera / Sevilla
Dia 19: Talavera /Alcolea del Pinar/ Origen
Inscripcions la Llar dels Jubilats
Preu:545 euros
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ENTREVISTA
CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL

Anglès, junt amb Santa Coloma de Farners, són els dos únics municipis de la Selva Interior que
disposen d’un cos de Policia Local, fet que garanteix una major rapidesa i capacitat de reacció
davant les diferents problemàtiques que puguin sorgir

JUAN

BOHóRQUEZ

l cos municipal disposa actualment de 8 agents entre els policies en pràctiques, els interins i el
caporal del servei. Properament hi ha l’intenció d’incrementar la plantilla.
Quins són els serveis que ofereix al
cos de la Policia Local?
La feina és molt variada i els serveis són
difícils d'enumerar, però les tasques rutinàries que desenvolupa el cos municipal van
des de l'atenció als serveis de farmàcia i als
metges de guàrdia (els agents som presents
durant el servei i atenem a totes aquelles
persones amb dificultats de desplaçament)
fins a les denúncies per mal estacionament.
També fem les proteccions escolars i regulem el trànsit a les hores d'entrada i sortida al CEIP Pompeu Fabra i als Casals d'Estiu i ens encarreguem de fer els informes
corresponents per avisar els Serveis
Socials, als pares i als centres educatius
davant dels casos d'absentisme escolar.
També tramitem i avaluem les peticions de
gual, de zones de càrrega i descàrrega i
altres temes relacionats amb l'estacionament. Dirigim el pas dels vehicles especials
i assistim i gestionem el trànsit en els diferents actes lúdics que s'organitzen. Sovint
actuem com a mitjancers en conflictes
familiars i baralles a la via pública. A més,
realitzem informes sobre deficiències en la
senyalització, mobiliari públic i paviment.
L'assistència d'accidents dins el nucli
urbà també corre a càrrec vostre?
Sí, anualment assistim més de 50 accidents
amb danys materials o on la persona implicada requereix només d'una cura. D'altra
banda, atenem entre 1 i 5 accidents que
precisen un atestat penal pel fet que els
danys econòmics produïts superen els
120.000 euros o bé, perquè s'ha produït
algun mort.

E

Com us coordineu amb les altres
cossos policials?
Ens reunim periòdicament els caps de servei dels diferents cossos policials que
actuen a la zona (Mossos d'Esquadra i
Guàrdia Civil ).Actualment la Guàrdia Civil
només té competència en temes fiscals i
antidroga i totes les altres problemàtiques
són gestionades pel cos dels Mossos d'Esquadra. Nosaltres col·laborem amb totes
dues forces i ells ho fan amb nosaltres.
També hem d'afegir que Anglès, junt amb
Santa Coloma de Farners, són els dos únics
municipis de la Selva Interior que mantenen un cos de Policia Local, en els altres 23
municipis són els Mossos d'Esquadra els
encarregats d'oferir el servei. Això representa un millor servei i un augment de la
rapidesa de reacció però no vol dir que el
cos autonòmic no col·labori amb nosaltres.
Actualment quants agents sou a la
plantilla?
En aquest moments som 8, però dos d'aquests són interins. El primer any que s'incorpora un agent a la plantilla de manera
definitiva està en període de pràctiques i
durant 9 mesos ha de assistir a les classes
de l'Escola de Policia de Catalunya, fet que
implica que durant les hores laborals disposem d'un agent menys.Tot i així, a Anglès
s'ofereix un servei de 24 hores tots els dies
de l'any. Els policies treballem 37’5 hores
setmanals amb jornades de 8 hores cadascuna i 2 caps de setmana al mes.
Properament hi ha la intenció d'incrementar la plantilla amb un nou agent .
Quins avantatges us ha suposat instal·lar-vos a l'antiga estació ?
En primera instància tant pels habitants
com pels visitants que sol·liciten el nostre
servei disposen d'una referència molt més

concreta: a la sortida d'Olot a l'esquerra.
Per altra banda, la rapidesa i capacitat de
reacció per arribar als llocs ha augmentat
ja que els accessos de la nova ubicació són
molt millors. Finalment, també, hem d'afegir
que les dependències han millorat ja que
disposem d'una sala de recepció, d'un despatx, de dutxes i lavabos i d'un magatzem i
armer amb totes les garanties legals que
s'exigeixen.
Quins són els problemes més freqüents que es troba la Policia Local?
A la població tenim un greu problema pel
què fa als estacionaments: els habitants no
respecten les senyalitzacions i es provoquen col·lapses circulatoris importants. En
només 10 anys el parc automovilístic de la
població ha augmentat exponencialment i
no hi ha més espai per a aparcaments.Tot i
així, des de la Policia Local ens agradaria dir
als ciutadans que abans d'estacionar a una
zona prohibida mirin a 200 metres a la
rodona i, segurament, trobaran un aparcament lliure.
Els sorolls i les baralles a la via pública
també són un problema recorrent a la Vila.
Per a solucionar aquesta problemàtica,
periòdicament, fem controls amb sonòmetre per tal de poder sancionar adequadament els agents que provoquen les molèsties.
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