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Les Festes del Remei del 2014 seran recordades com unes de les més participatives dels últims

Anglès
Dipòsit Legal: GI-236-1996

Amb la col·laboració de:

anys. El poble d’Anglès amb les entitats de la vila, col·laboradors i voluntaris ho van fer possible.
Que per molts anys puguem seguir celebrant-les!
El 9N. Va ser una jornada plena de civisme i democràcia per part del poble català. Catalunya i
Anglès han fet palesa la realitat del moment.
Hem aprovat les Taxes Fiscals. No hi ha cap augment: Hi haurà reduccions del 30% i 90% segons
les situacions familiars. Hem fet els pressupostos del 2015. amb les directrius dels darrers anys,
sempre tocant de peus a terra, és a dir, fer el que es pugui pagar i res de prometre el que no es
pot realitzar. Una quarta part del pressupost el destinem a pagar el deute trobat. Per reduir el
deute trobat diàriament paguem als bancs 3.111,05E. Això vol dir 1.135.533,2 euros a l’any.
Aquest any hi haurà una partida de 15.000E destinada a les entitats.
Si en aquests moments encara s’estan fent obres, en part és degut a la dedicació i treball de
tots els regidors/res, que sempre estan cercant subvencions i estalviant despeses. Els fruits del seu
treball, els podem veure amb la materialització d’arranjaments de carrers, local polivalent, teatre,
entorn i teulada de la nova sala de ball, nova biblioteca, reparació dels desperfectes ocasionats per
les pluges, etc. En aquest butlletí podeu veure tot un seguit de fotografies il·lustratives d’aquest
treball.
Els amics de Sant Amanç, ja han culminat la restauració de l’Església. El bisbe de Girona Monsenyor
Francesc Pardo, va presidir la festa que es va fer. Permeteu-me que els feliciti en nom de tot el
poble.
La Llar de Jubilats, ja té en funcionament la sala de ball. Fruit d’un treball conjunt amb l’Ajuntament. Espero i desitjo que el poble la pugui gaudir. Agraïments doncs, a Antex, Electer, Llar de
Jubilats i al poble d’Anglès que ho han fet possible.
El noi de Can Matas, en Sergi. Un dels millors atletes d’aquest país, ha aconseguit un gran èxit
esportiu. Continua així, el poble t’ho agraeix de tot cor.
Felicitar a la fonda Massot, que enguany celebraran el centenari de la seva fundació, per molts
anys.
Al local polivalent, s’han fet dues representacions prou significatives. El grup de teatre-dansa
Apsarah, va presentar l’obra Cartes de Seda, obra d’un format nou i diferent que fou molt aplaudida
pel públic assistent, i la del grup Bambolina Teatre, amb l’espectacle Políticament incorrecte,
tastat per més de 750 espectadors que s’ho van passar d’allò més bé. Mireu si és així, que alguns
pobles veïns ja els han reclamat. Enhorabona a tots i continueu fent poble.
La comissió de la Fira de Sant Antoni ja està preparant el programa per als propers 16-17 i 18 de
gener.
M’omple de satisfacció com ja heu vist en aquest escrit, els diferents agraïments, tots ells gràcies
a l’esforç i col·laboració de tot el poble que ha fet possible aquests resultats tan positius. Us
demano, doncs, que no defalliu i continueu en aquesta línia, ja que, si plegats ens ho proposem,
aconseguirem fites impensables temps endarrere.
Només em resta desitjar-vos en nom propi, dels regidors i personal municipal un Bon Nadal i que
el 2015 ens obri les portes del treball, salut i benestar, les pedres filosofals de la nostra societat.

Pere Espinet i Coll
Alcalde d’Anglès
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REVISIÓ CADASTRAL

Gent d’Anglès
Naixements:
03.10.14
Biel Burch Daimiel, fill de Carles i Natàlia
08.10.14
Julià Rigau Rigau, fill d’Àngel i Núria
13.10.14
Roger De Pablo Moreso, fill de Fernando i Estel
24.10.14
Iona Martínez Güell, filla d’Alexandre i Isabel
02.11.14
Fatima Zohra Aoulad Bel Ayachi Azouz,
filla de El Ayachi i Khetam
10.11.14
Carla Leonor Mota Teixeira,
filla de Carlos Francisco i Vera Alexandra
12.11.14
Laia Triola Rams, filla d’Albert i Carla
13.11.14
Iyad Gehziel Kamar El Allali, fill de Redouan i Noura
16.11.14
Inaya Boussouf Iglesias, filla de Khalid i Jennyfer

Defuncions
03.10.04 Mariana Puig Sitges, 94 anys
04.10.04 Francisca Quesada Olivares, 82 anys
23.10.14 Cinto Pont Boada, 60 anys
22.10.14 Josep Bassó Vinyoles, 84 anys
13.11.14 Salvador Carreras Comas, 84 anys
14.11.14 Salvador Serinyà Perich, 93 anys
19.11.14 Maria Font Pujals, de 76 anys
21.11.14 Lluís Ros Panella, de 61 anys
22.11.14 Francisco Vila Xifra, de 84 anys

Farmàcies
de Guàrdia
(Desembre - Gener 2015)

DE DILLUNS
A DIUMENGE

De l’1 al 7 de desembre
Del 8 al 14 de desembre
Del 15 al 21 de desembre
Del 22 al 28 de desembre
Del 29 al 31 de desembre
De l’1 al 4 de gener
Del 5 a l’11 de gener
Del 12 al 18 de gener
Del 19 al 25 de gener
Del 26 al 31 de gener
Dia 1 de febrer
Del 2 al 8 de febrer

A. Bonmatí
T. Franch
A. Bonmatí
T. Franch
A. Bonmatí
A. Bonmatí
T. Franch
A. Bonmatí
T. Franch
A. Bonmatí
A. Bonmatí
T. Franch

El torn d’urgències a les farmàcies del municipi
d’Anglès es manté de 9 a 21 h de dilluns a diumenge.

La Revisió cadastral impulsada pel Govern Central de
Madrid, s’implementarà a tots els municipis de l’estat
Espanyol entre els exercicis 2013-2016.
Anglès, teé un endeutament heretat superior al
permès. Des de Madrid s’optà de començar a fer
la regularització per a Anglès i altres pobles de la
província. En la nostra vila la revisió s’ha fet pel
sistema de regularització.
La regularització. Consisteix en Legalitzar les obres
fetes i no declarades.
La inspecció.- Consisteix en inspeccionar les obres no
declarades i multar si és el cas. A Anglès, s’ha fet la
regularització.
Tots aquets treballs són competència exclusiva de la
Direcció General del Cadastre.
Conscients de la complexitat dels tràmits que
comporta aquesta regularització, aquest Ajuntament
ha ofert assessorament sobre aquest tema a qui l'ha
demanat.
Aquest Ajuntament també, ha fet arribar totes les
queixes dels veïns a la Delegació del Govern Central
del Cadastre a Girona.
La regularització. Que consisteix en LEGALITZAR les obres
fetes i no declarades.
Segons estableix el Pla de regularització cadastral, aquest
s’implementarà en la totalitat de municipis del territori espanyol
entre els exercicis de 2013 a 2016. Correspon a la Direcció
General del Cadastre que determinarà mitjançant resolució
que es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat, els municipis en els
que serà d’aplicació el procediment de regularització, així com
el període en el que serà aplicable.
Aquest procediment de regularització cadastral operarà,
en tots els municipis als que es refereixi la Direcció General
del Cadastre i en el termini establert en la mateixa, a partir
de la identificació prèvia de les parcel·les i immobles en els
que la descripció en el Cadastre no concorda amb la realitat
física com a conseqüència de l’incompliment del deure de
declarar de forma correcta i completa davant el cadastre les
circumstàncies determinants d’una altra modificació que té
com a fi garantir la referida concordança entre la descripció
cadastral i la realitat immobiliària.
Aquests treballs seran d’exclusiva competència de la Direcció
General del Cadastre.
La Inspecció, consisteix en mirar les obres no declarades
i multar si és el cas amb els expedients pertinents. Les
actuacions d’investigació es desenvoluparan conforme als
plans d’inspecció aprovats per la Direcció General del Cadastre.
Aquests treballs seran d’exclusiva competència de la Direcció
General del Cadastre.
La Direcció General del Cadastre podrà portar a terme
actuacions d’inspecció quan consistiran en incorporar en el
cadastre immobiliari béns immobles o la modificació de la
descripció dels mateixos en virtut de les actuacions inspectores
que tindran efectes des del dia següent en que es van produir
sense perjudici de la possibilitat d’iniciar, en el seu cas, els
corresponents procediments sancionadors dins el termini de
tres mesos següents a la data en què es notifiqués o s’entengués
notificat el corresponent acte d’alteració cadastral.
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PLE ORDINARI (28-10-2014)
Després de la lectura i aprovació de l’acta de les sessions anteriors i de donar compte
dels decrets d’alcaldia, es va passar al punt 3 de l’ordre del dia.
3.- Aprovació inicial de les ordenances fiscals del
2015. Sotmesa la proposta a votació, quedà aprovada
per unanimitat dels assistents.
4.- Consorci vies verdes. Es va proposar als membres
del plenari la modificació d’estatuts que va ser aprovada
per unanimitat.
5.- Ratificació del Decret 142 de la petició de subvenció
al Servei d’Ocupació de Catalunya per realització
de programa de treball i formació. Es va proposar al
plenari ratificar el projecte d’experiència laboral del
programa treball i formació per a persones majors de
30 anys. La proposta fou aprovada per unanimitat.
6.- Dóna Compte. Per tal de garantir la seguretat de
les persones d’aquesta vila és necessària la realització
dels treballs de pintar els passos de vianants en les
carreteres Gi-542 i C-63 que passen pel municipi i la
senyalització de 3 nous passos de vianants. Aquests
passos estarien a la cruïlla del carrer Pius XII per
tal que els alumnes de l’IES Rafael Campalans

puguin desplaçar-se fins al Pavelló. A l’entrada de
la carretera d’Osor, direcció Girona, a la zona de Can
Farga. I a l’alçada del Cementiri nou, per tal que la
gent pugui accedir des del pàrquing al cementiri amb
més seguretat, i vista la perillositat de l’encreuament
seria imprescindible posar bandes rugoses per tal
que els cotxes puguin aminorar la velocitat, per evitar
possibles accidents.
Per raó d’urgència, es van presentar al plenari els
següents punts de l’ordre del dia:
7.- Expedient de modificació del pressupost 11/2014,
per transferència de crèdit. Es va presentar la
modificació pressupostària del pressupost 2014 per
transferència de crèdit 11/2014 dins del Pressupost. La
proposta fou aprovada per unanimitat.
8.- Aprovació dels estatuts del Consorci AlbaTer. Aquest punt de l’ordre del dia fa referència a la
modificació dels Estatuts del Consorci Alba Ter (amb la
nova denominació Consorci del Ter).

PLE ORDINARI (18-11-2014)
Després de donar compte de l’acta de la sessió anterior que quedà aprovada i dels
decrets d’alcaldia on hi hagué discrepàncies, es va acordar
que es tornaria a donar compte en el proper mes

3.- Aprovació inicial del Pressupost 2015, bases i
plantilla del personal. Entre les diferents partides que
engloba aquest pressupost, enguany s’ha destinat una
partida de 15.000 euros destinada a subvencions per a
entitats.
Aquest apartat de l’ordre del dia va ser aprovat amb els
vots favorables de PAU i les abstencions del grup no
adscrit i CIU.
4.- Inici de l’expedient de cessió de l’espai nau Burés.
Es va presentar als senyors regidors iniciar l’expedient
per a la cessió de l’espai destinat a Sala de Ball de
la nau número 3, de titularitat municipal situada al
conjunt Burés, a l’entitat Llar de Jubilats l’Amistat,
per un termini indefinit, lligat a l’existència de l’entitat
Llar de Jubilats, assumint aquesta totes les despeses

relacionades amb el seu ús. Sotmesa la proposta a
votació quedà aprovada per 8 vots a favor de PAU i 5
abstencions dels regidors no adscrits i CIU.
5.- Es va donar compte de: l’informe d’intervenció
de la resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya.
D’acomiadament de personal laboral. Informe d’intervenció de seguiment trimestral al Ministeri de
l’estabilitat, regla de despesa i nivell d’endeutament
que es va complint.
6.- Pròrroga conveni ICASS pel manteniment del
Centre de dia “Molí de Cuc”. La proposta fou aprovada
per unanimitat.
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POLICIA LOCAL OCTUBRE 2014
Accidents de trànsit
Actes especials
Actes
Alarmes
Alcoholèmies
Altres Gestions
Altres Obertures/Tancaments
Assistència Judici
Assistència Roda Mons
Atestats de Trànsit
Citacions Judicials
Denúncies C. Comarcal
Denúncies SC Trànsit
Detinguts MMEE/PL
Gestions Gossos
Informacions
Informes Policials i S.Socials
Informes/ Notificacions Regidors
Kms. Realitzats
Notificacions Brigada d'Obres
Notificacions Urgents AQUALIA
Obertura/Tancament Can Cendra
Obertura/Tancament Cementiri
Objectes recuperats
Policia/Servei Administratiu
Policia de Trànsit
Proteccions escolars
Requeriments .Documents Ajuntament
Reunions Caps MMEE PL
Reunions Entitats
Seguretat Ciutadana, Prox.Inv
Senyalitzacions
Serveis Ambulància
Serveis Assistèncials
Serveis Bombers
Serveis de farmàcia
Serveis Mediació Conflictes
Serveis MMEE i PL
Serveis VIDO/Gènere
Trucades realitzades
Trucades Rebudes
Vehicles Abandonats

3
2
17
15
0
45
50
1
0
0
7
11
0
0
10
148
2
41
5
1
62
62
4
119
77
104
10
3
0
129
80
4
13
2
3
13
65
0
0
313
0

L’Hostal Can Massot,

celebra 100 Anys.
Per celebrar-ho, el proper diumenge dia 21
de Desembre a les 13 h. Oferirà
a tots els clients, veïns i amics una copa
per celebrar aquest primer centenari.

Diumenge dia 14 a les 09.00h
CAMINADA SOLIDÀRIA i SORTEIG DE PANERES
Campanya de recollida de donació de Sang feta al
Cap d’Anglès el dijous 30 d’octubre de 2014.
TOTAL DONACIONS 53 - OFERIMENTS 7
PRIMERES DONACIONS 5

Sortida des de la Plaça dels Escoltes
Caminada popular per l’entorn. Oberta a tothom
i per a totes les edats. Hi haurà avituallament
a mig camí. S’anirà fins a l’ermita de
Sant Amanç. Al final de la caminada es realitzarà
un esmorzar popular i un sorteig de paneres
amb la col·laboració de les entitats del poble.

ASSOCIACIÓ ANGLÈS
VAUX-SUR-MER
Dimarts 30 a 2/4 de 5 de la tarda al Polivalent.
CINEMA INFANTIL I XOCOLATADA.
Acte gratuït patrocitat per
l’Ajuntament d’Anglès. Col·labora Grup Pau.

“L’associació Anglès, Vaux-sur-Mer, us fa saber
que alguns dels nostres agermanats vindran
expressament des de Vaux-sur-Mer per participar
a la Fira de Sant Antoni, per vendre productes de la
seva regió (Ostres, patès, vins, etc).
La seva parada se situarà al davant de les botigues
de Ca l’Enriqueta i HCA. Us hi esperem!
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, un gest de sobirania

cara. Moltes persones van voler immortalitzar aquell
moment fent-se una fotografia. I així va ser a tots els
pobles i ciutats de Catalunya. Malgrat que es tractava
d’una consulta prohibida, a Anglès van votar més de
dues mil cinc-centes persones i més de 2,3 milions a
tot Catalunya. El 9 de novembre, doncs, els catalans
vam dur a terme una revolta democràtica i vam fer un
veritable gest de sobirania.
Després de votar, els ciutadans van tenir l’oportunitat
de signar un manifest de denúncia per presentar davant
les Nacions Unides i les institucions europees. Es tracta
d’un text aprovat per l’Assemblea de càrrecs electes
de Catalunya en què s’afirma que “El poble de Catalunya

Conscients de la seva responsabilitat, a l’hora convinguda
els voluntaris que havien de formar part de les meses
eren tots al seu lloc. La coordinadora del procés,
també voluntària, va donar les darreres instruccions.
Tot havia estat preparat amb rigor i seriositat, com en
qualsevol altre procés electoral. A les 9 en punt del matí,
s’obrien les portes de l’Institut i començava el Procés
de Participació Ciutadana. Molta gent ja feia estona
que s’esperava, tot fent una cua que arribava fins al
carrer de Santa Bàrbara. Probablement havien vingut
d’hora seguint la crida feta per l’Assemblea Nacional
Catalana per evitar que res ni ningú pogués impedir que
la consulta comencés amb normalitat, o simplement
perquè tenien moltes ganes de votar. O potser per totes
dues coses alhora.
Amb l’objectiu de dissuadir la possible actuació de grups
violents que volguessin boicotejar el procés, Anglès per
la Independència va organitzar, a la plaça del Remei,
una botifarrada al matí i una xocolatada a la tarda.
També vam poder comptar amb la participació de la
Colla Gegantera i, al migdia, els gegants Miquel i Remei
van votar de manera simbòlica. D’aquesta manera vam
poder assegurar la presència continuada de públic a la
plaça i vam tenir l’Institut custodiat de manera pacífica
i festiva.
La jornada va transcórrer sense cap incident. La
majoria de la gent acudia a votar amb un somriure a la

té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte
polític i jurídic sobirà i, com a tal, es reconeix a sí mateix el
dret a decidir el seu futur polític”. Aquest manifest el van

signar 1.466 anglesencs.

Els detractors del Procés de participació ciutadana
retreuen, amb un cert cinisme, ja que han estat
precisament ells els que han impedit un referèndum
normal, la falta de garanties democràtiques. En aquest
sentit podem afirmar que, malgrat tot, a Anglès el procés
es va fer amb la màxima claredat i transparència. El
recompte de vots va ser públic i els assistents en poden
donar fe.
Pocs dies després de la consulta, el local que Anglès per
la Independència havia fet servir durant la campanya
va patir un atac. Van trencar un vidre de l’aparador i, a
l’entrada, hi van penjar dos cartells amenaçadors. Des
d’aquest butlletí, condemnem aquest acte de violència i
expressem també la nostra preocupació per la constant
aparició d’esvàstiques i d’altres símbols feixistes en
alguns dels murs del nostre poble.
El nostre moviment és pacífic i democràtic i a tot el món
ens han pogut veure agafant-nos de les mans a la Via
Catalana 2013 i manifestant-nos sense cap incident pels
carrers de Barcelona
d’enguany.
rcelona ll’Onze
Onze de Setembre d
engu
g any.
y
Com va dir Mahatma
atma Gandhi “primer t’ignoren, després se’n

taquen i, finalment, guanyes.”
riuen, després t’ataquen

Anglès per la Independència

RESULTATS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
UTADANA A ANGLÈS
SÍ-SÍ
SÍ-NO
SÍ-EN BLANC
NO
EN BLANC
ALTRES
TOTAL VOTANTS

2.332
83
23
28
13
36
2.515
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OBRES I SERVEIS

En aquestes fotos es pot veure
l’asfaltat que s’ha fet als
carrers Nord, Eixample, Escoles i
Travessera i la Neteja del Rissec.
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OBRES I SERVEIS

8 / festa del remei 2014

FESTA DEL REMEI 2014
Foto 1. Jurat i Guanyadors dels concursos de Pintura ràpida i de Ratafia.
Foto 2. Cursa del Carrilet.
Foto 3. Les Guanyadores més petites de la Cursa del Carrilet.
Foto 4. Plantada de Gegants als jardins de Can Cendra. - Foto 5. Preparant el cremat.
Foto 6. A Punt per començar el ball al parc de la F.E.V.E.
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