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CAMPANYES

de sensibilització
Grip Aviària
s una malaltia infecciosa produ da pels virus de la
grip tipus A.Va ser identificada per primera vegada fa m s de 100 anys a It lia. Des de finals de
2003 s’han produ t diversos brots de grip avi ria
(H5N1) en aus de diferents pa sos del Sud-est
Asi tic que han afectat tamb a ssers humans en
contacte amb aus malaltes.

als de la grip com . Actualment no
existeix vacuna davant de la grip avi ria
en humans i no podr estar disponible
fins que el virus hagi mutat i es transmeti de persona a persona, aleshores
es podr con ixer el tipus de virus i
fabricar la vacuna.

El virus de la grip avi ria afecta sobretot les aus i
nom s excepcionalment pot contagiar els
humans. Per produir-se aquest contagi es requereix un contacte perllongat i molt proper amb les
aus malaltes o amb els seus excrements. Aquest
contagi t lloc per via respirat ria, des de les aus
malaltes als humans, no hi ha contagi de persona
a persona. No es transmet al ingerir carn de
aquestes aus i ous.

Es recomana vacunar-se davant de la
grip com les persones amb factors de
risc i els que viatgen als pa sos afectats
pel brot de la grip avi ria, la circulaci
al mateix temps d’ambd s virus augmentaria el risc de mutaci del virus de
la grip avi ria.

A Espanya no s’ha detectat cap cas de grip avi ria
tipus A (H5N1) ni en aus ni en persones.
Els s mptomes d’aquesta malaltia s n semblants

Fins no disposar de la vacuna antigrip
avi ria si es present s algun cas de grip
avi ria en humans s’administraran antivirals.
Segons les dades de la OMS el virus (H5N1) s
sensible al oseltamivir (Tamiflu).

De totes maneres hem d’estar tranquils perqu
ara per ara la grip avi ria no existeix al nostre pa s
i per tant no hi ha possibilitats de contagi.

QUINA SANITÀRIA A LES LLARS DE JUBILATS
Arriba Nadal i per aquestes dates s molt freq ent jugar a la quina. Les infermeres de l’¸rea
B sica Salut d’Angl s tenim assignada la tasca d’educaci sanit ria a la poblaci i despr s de l’ xit
de la caminada volem jugar a la quina amb vost .
Organitzem una quina sanit ria els dies 12, 13 i 16
de desembre als pobles d’Angl s, la Cellera i Amer
respectivament.

Qu vol dir ai x ?
Farem una quina en la qual no guanyarem diners
sin que guanyarem coneixements sobre h bits
saludables: exercici, dieta, petits auxilis i un llarg
etc tera.

VINGUI A JUGAR AMB
NOSALTRES:
Angl s 12-12-2005
La Cellera 13-12-2005
Amer 16-12-2005
Els esperem!! Hi haur piscolabis i regals
Infermeres de l'ABS Anglès
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EDITORIAL

DES DE TOTS ELS ANGLES

envolguts anglesenques i anglesencs.
En primer lloc, voldria desitjar-vos unes
bones festes nadalenques i que les pugueu
celebrar en companyia dels vostres familiars i amics. M'agradaria que durant el
proper any 2006 es facin realitat el que ara
encara són esperances: Que hi hagi pau al món i que els catalans puguem gaudir del tan esperat nou Estatut.
Com ja heu pogut observar durant el passat mes de novembre
hem portat a cap tota una sèrie d'obres publiques que sens
dubte ajuden a millorar la qualitat de vida dels anglesencs i a
més donen una imatge més bona del nostre poble.
S'ha millorat notablement l'enllumenat dels carrers Girona i
Triassa canviant bombetes, cablejat elèctric i d'altres millores.
També s'han fet intervencions puntuals de canvi de bombetes
en els carrers, Fontbernat, Ramon Vinyes, Sant Martí, Països
Catalans i en els barris de Puig vell i Cuc.
Conjuntament amb l'Associació de Comerciants d'Anglès hem
canviat l'enllumenat nadalenc del carrer de la Indústria per
donar una imatge més moderna i actual que s'adapti a les
necessitats actuals.

B

També durant aquest mes s'han asfaltat els carrers Pla de la
Coma, Sant Miquel , Escoles, Els Horts, Raval, Antoni Gaudi
i la Plaça Pau Casals, on properament s’hi posaran unes jardineres. És va decidir arranjar una mica aquesta plaça per evitar
el fang que hi sol haver en dies de pluja. Aquestes intervencions que continuaran l'any vinent, eren molt necessàries i llargament esperades pels veïns.
S'han podat una bona part del arbres de nombrosos carrers
d'Anglès i a més, s'ha fet una gran intervenció de poda, treure
arbustos, esclariment i millora en els jardins de Can Cendra.
En els locals de l’Estació del Tren d’Olot, s’ha posat calefacció
mitjançant el sistema de bomba de calor per les estançes de la
policia local i per als despatxos que ocuparan els agents tècnics
de desanvolupament local i de l’àrea del Ter Brugent .
A can Cendra al costat de la sala Fontbernat, hem començat la
segona fase en la millora del edifici que consisteix en posar
calefacció construir un nou lavabo i pavimentar el terra de la
sala annexa a la sala d'exposicions, que ben aviat podrà utilitzar-se per a activitats culturals.
Coordialment.

Jordi Fornés i Pol
ALCALDE D’ANGLÈS

OPINIÓ

Jordi Capdevila

Rutes d’Anglès

C

elebro i aplaudeixo la iniciativa que tingueren l'Ajuntament
d'Anglès i el Consell Comarcal de la Selva per tal de fomentar el
senderisme i donar a conèixer els diferents indrets del nostre
poble i els seus voltants amb la difusió d'unes rutes, amb noms i nivells
de dificultat diversos, així com distints temps i quilometratges. Crec que
les rutes escollides per la seva fàcil accessibilitat fan que molta gent en
pugui gaudir; doncs trobo que estan força ben marcades i mesurades,
encara que hi ha algun punt que pot ocasionar confusió, sobretot si no
s'és veí del poble. Malgrat això no crec que hi hagi cap problema per
seguir-les.
També m'agradaria remarcar perquè crec que és important i molta gent
no deu saber-ho, que la ruta de les ermites en el seu tram inicial fins a
Santa Bàrbara, comparteix camí amb la variant 1 del Sender de Gran
Recorregut (GR-178), també conegut com "Ruta d'en Serrallonga" i que
també està senyalitzat, amb l'única diferència que la primera passa per la
pista forestal i la segona segueix les dreceres. En faig esment perquè sé
que hi ha força gent de fora que ve a fer-les.
Tanmateix hi ha dos llocs per on passen les rutes, concretament la font
d'en Bertran i l'encreuament de "can Déu" on la netedat brilla per la seva
absència.

L'indret de la font tot i ésser un espai espectacular, fresc i frondós, roman
en un estat lamentable; amb la llera del torrent molt bruta de llaunes,
plàstics i papers.
Segurament que tots en tenim una mica la culpa. I l'encreuament de
"can Déu", com que ha estat últimament lloc de reunió d'algun col·lectiu
del poble, està molt malmès i brut de llaunes i bosses de plàstic. Potser
no estaria malament fer-hi passar un contenidor de deixalles.
També sóc de l'opinió que s'hauria de fer entendre als propietaris de les
cases aïllades que hi ha al llarg de les rutes que, sobretot els caps de setmana, no tinguin els gossos deslligats i solts, ja que et pots trobar que
hagis d'incrementar per vint el ritme que portes o que hagis de desfer el
camí que has fet i no puguis acabar la caminada.
Penso que si volem ensenyar aquests indrets del nostre poble a la gent
que vingui a fer aquestes magnífiques rutes, les hauríem de tenir i mantenir sempre molt netes i polides per tal que tots els veïns d'Anglès i els
forasters en puguem gaudir molts anys.
Finalment i malgrat aquests dos punts negres que crec que són de molt
bon solucionar felicito fermament a tothom que ha participat d'aquesta
idea, l'ha estructurada, l'ha finançada i l'ha feta possible.
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promoció

ACTUALITAT
Televisió Digital Terrestre
Des de la regidoria de Comer , Ind stria i Turisme,
tot atenent les peticions dels vilatans, hem fet
consultes al Departament de Presid ncia de la
Generalitat de Catalunya, sobre el nou sistema d emissi i recepci de senyal. Els principals trets son
els que tot seguit detallem.
1. Qu s la TDT?
La Televisi Digital Terrestre (TDT) s una nova t cnica de difusi dels senyals de televisi que en els propers anys substituir
a la televisi anal gica convencional.En les transmissions de TDT,
la imatge, el so i els continguts interactius es transformen en
informaci digital. Aquesta informaci es transmesa a trav s de
ones terrestres i rebuda a trav s de les antenes de televisi . La
TDT permet importants avantatges com ara:- Un increment del
n mero de canals de forma totalment gratu ta- Una millora de
la qualitat, tant en la recepci com en la visualitzaci dels senyals
de TV- L’acc s a un gran ventall de serveis i aplicacions interactives, mitjan ant un canal de retorn telef nic.
2. s gratu ta la TDT?
L’acc s a l’oferta de Televisi Digital Terrestre (TDT) s oberta
i gratu ta i no requereix cap quota d’abonament. L’ nica despesa a considerar per a poder accedir a les emissions digitals, s la
referent a l’adquisici del receptor i, en determinats casos, a l’adaptaci de l’antena.
3. Quina difer ncia hi ha entre Televisi Digital
Terrestre i TV Digital per sat lÆlit / TV Digital per
cable? La Televisi Digital Terrestre es transmet per ones electromagn tiques terrestres com la televisi anal gica convencional. La recepci s’efectua a trav s de la mateixa antena actual, a
difer ncia de la televisi digital via sat lÆlit o per cable que utilitzen altres mitjans (antena parab lica, cable).A m s, per gaudir
de la Televisi Digital Terrestre (TDT) no s’ha de pagar cap quota
d’abonament, a diferencia de les plataformes digitals per
sat lÆlit o cable, que s n de pagament.
4. Quan entra en funcionament la TDT?
La Televisi Digital Terrestre (TDT) ja ha entrat en funcionament
a Espanya i a Catalunya. Les emissions digitals van comen ar l’any
2002 per totes les cadenes estatals, que transmeten simult niament en digital i anal gic. A Catalunya, Televisi de Catalunya
emet continguts digitals en proves des de 1998 i, d’una manera
regular, des del maig del 2002.Segons la legislaci estatal, a partir
del 3 d’abril de 2010 es produir l’anomenada "apagada anal gica", data en la que les emissions deixaran de ser en anal gic i
passaran a ser, exclusivament, en digital.
5. Qu m’aporta la TDT?
La TDT revoluciona la forma de veure la televisi , donat que ens
aporta m s canals i m s qualitat, una millora de la imatge i del
so, la possibilitat de visualitzar els continguts en format panor mic (16:9) i gaudir del so Dolby Digital 5.1 i l’acc s a serveis i
aplicacions interactives, com la guia electr nica de programaci .
A m s, podem gaudir de tots aquests avantatges de forma gra-

tu ta.
6. Com puc rebre la TDT a casa?
Hi han tres passos simples i senzills que s’han de
seguir:- Comprovar si tenim cobertura - Adaptar la nostra antena (ja sigui individual o colÆlectiva), la revisi de la qual ens l’ha
de fer un instalÆlador degudament registrat. - Disposar d’un
equip que ens permeti rebre el senyal digital a la nostra llar, mitjan ant un receptor extern o descodificador connectat directament al nostre televisor, o b mitjan ant un televisor amb el
receptor integrat.

7. Tinc cobertura de TDT?
Per saber si disposem de cobertura de TDT, podem:Consultar els mapes de cobertura de les diferents emissions- O
b , posar-nos en contacte amb el nostre instalÆlador habitual,
el qual ens indicar quin s l’estat prec s de cobertura a la zona
que ens interessa.
8. s necessari adaptar la meva antena per rebre la
TDT?
La Televisi Digital Terrestre es rep a trav s de l’antena convencional de televisi , ja sigui individual o colÆlectiva. Per a una
correcta recepci del senyal, caldr con ixer si la instalÆlaci
est preparada per a rebre les emissions digitals. Aquest procediment l’haur de realitzar un instalÆlador degudament registrat. En general, els edificis constru ts amb posterioritat a l’any
1998 i que comptin amb una Infrastructura Comuna de Telecomunicacions (ICT), estaran preparats per captar, adaptar i distribuir a tots els habitatges de l’edifici el senyal de TDT.
9. Puc veure la televisi anal gica i la televisi digital a trav s del mateix aparell?
S , sempre i quan es disposi d’un receptor de TDT (extern o
integrat) i s’hagi adaptat l’antena (individual o colÆlectiva).
Actualment, s’est emetent en digital i, fins la data de l’apagada
anal gica (3 d’abril de 2010), conviuran ambd s sistemes, l’anal gic i el digital.
10. He de canviar el meu equipament de TV per
veure la TDT?
Actualment, els televisors que tenim a casa nom s reben el senyal anal gic de televisi , s a dir, no estan preparats per rebre la
Televisi Digital Terrestre (TDT). Per tant cal adquirir un receptor que disposi d un sistema digital integrat.

Maqueta final.2.qxd

12/12/05

18:23

Página 5

el

5

butlletí

d ’ i n formació municipal dAnglès

BREUS
urbanisme

SPORTS

Substitució de la simbologia
franquista en els habitatges de
protecció oficial

La bona organitzaci i l’alt nombre de participants
que cada any aconsegueix la cursa del carrilet, fan
que aquesta prova surti destacada a la revista
Runners al costat de grans proves que es disputen
en diversos pa sos Europeus.
del cost de l esmentada substituci .
Tercer.- Tramitar l expedient corresponent d acord amb el que disposen les
normatives sectorials d aplicaci .
Tots aquells propietaris d edificis on
encara hi han plaques franquistes, que
tinguin inter s en substituir-les per les
noves de la Generalitat, poden dirigir-se
a les oficines municipals on els agafaran
les dades necess ries. Un cop hi hagi
unes quantes solÆlicituds aquestes s
traslladaran a l empresa Adigsa.

cultura

En la sessi plen ria celebrada del dia 27
de setembre de 2005 es va aprovar la
substituci de la simbologia franquista
en els habitatges de protecci oficial
acollint-se a la campanya de l empresa
p blica ADIGSA.
El parlament de Catalunya, mitjan ant
acord de data 13 d octubre de 2004, va
disposar que el Departament de Medi
Ambient i Habitatge engegu s una campanya per a substituir tota la simbologia
del r gim franquista en els habitatges de
protecci oficial.
La Generalitat de Catalunya, a trav s de
l empresa p blica Adigsa, del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
finan ar el cost de l esmentada substituci si aix ho solÆlicita l Ajuntament
mitjan ant un acord del Ple.
A la vista del que s exposa, es proposa al
Ple de la Corporaci l adopci del
seg ent acord:
Primer.- Procedir a retirar tota la simbologia del r gim franquista en els habi
tatges de protecci oficial que encara hi
pugui romandre i substituir-la per les
plaques proposades per la pr pia Generalitat de Catalunya.
Segon.- Acollir-se a la campanya desenvolupada a trav s de l empresa p blica Adigsa i solÆlicitarne el finan ament

CURSA DEL CARRILET

Pubillatge de Catalunya

COMERÇ
Curs d’iniciació al comerç sostenible
L Assossiaci de comerciants d Angl s i
l Ajuntament , han organitzat un curs d iniciaci al
comer sostenible que s ha realitzat els dimecres i
dijous. En aquest curs hi han pres part 15 alumnes.

PROMOCIÓ
El vapor de la Burés, les mines
d’Osor i la industrialització de la vall
d’Anglès.
Aquesta exposici esta dedicada a la mineria de la
zona Osor-Angl s, a la Industrialitzaci de la vall i
al vapor de la Bur s.
L exposici estar oberta fins al 9 de gener del
2006, i pot visitar-se de dilluns a divendres de 9 a
21 hores, a la sala d exposicions de la Associaci /
Collegi d Enginyers Industrials de Catalunya. Via
Laietana, 39, vestibul. Barcelona.

AGRAÏMENT

Durant els dies 17 i 18 de setembre, s va celebrar a Sitges l’elecci de la Pubilla i
Hereu de Catalunya . Els guanyadors varen ser Anna Seijas Vila de Seva i Ramon
Comerma i Fern ndez de Nav s. La nostra vila fou representada per les pubilles i
els hereus del 2004 i 2005 i els seus familiars.

El consistori vol donar les gr cies per participar desinteressadament en la panera que s
va rifar en la castanyada de la passada festa del
Remei, als comer os seg ents: el Celler del
Bon vi i Pastisseria Piferrer.
MOLTES GR¸CIES
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general

ACTUALITAT
Acords del darrer plenari extraordinari
Acords punt
per punt
En la sessió plenària extraordinària el
dia 02 de novembre, es varen aprovar
els següents punts:
1.Pla especial de masies i cases rurals en
sòl no urbanitzable :
Per unanimitat es va acordar:verificar el Text
ref s del Pla Especial urban stic de Masies i
cases Rurals en s l no urbanitzable del municipi d’Angl s, redactat per l’arquitecte municipal, que inclou les prescripcions imposades
per la Comissi Territorial d’Urbanisme de
Girona en la sessi de data 29 de setembre de
2005. Traslladar l’esmentat acord a la Comissi Territorial d’Urbanisme de Girona juntament amb el document complert per a la seva
aprovaci definitiva, si escau.
Comunicar aquesta resoluci als interessats
subscriptors d’escrits d’alÆlegacions
.
2.Aprovació inicial del plec de clàusules
administratives i tècniques particulars
que regeixen la concessió de la gestió
del centre de dia d'Anglès, en tant que
servei públic, mitjançant concurs pel
procediment restringit.Declaració d'urgència de l'expedient i convocatòria del
concurs d'adjudicació.
Per acord com s’accepta:Declarar la urg ncia a que fa refer ncia l’article 71 R.D.L
2/2000,en base a l’inter s p blic,per tal de no
demorar m s la posta en funcionament d’aquest servei llargament esperat per la poblaci d’Angl s. Aprovar inicialment el plec de
cl usules administratives generals i t cniques
particulars que regeixen la concessi de la
gesti del Centre de dia d’Angl s,en tant que
servei p blic, mitjan ant concurs pel procediment restringit a l’empara de l’article 73 del
RDL 2/2000. Sotmetre’l a exposici p blica
durant el termini de trenta dies.Si en el transcurs de l’exposici p blica no es produeixen
ni alÆlegacions ni reclamacions, el plec de
cl usules i t cniques particulars que regeixen
la concessi de la gesti del centre de dia
d’Angl s, en tant que servei p blic, mitjan ant
concurs pel procediment restringit, es considerar aprovat definitivament i es procedir a

la publicaci ntegra del seu text per a la seva
efic cia i executivitat. Convocar paralÆlelament concurs p blic pel procediment restringit mitjan ant anunci en el BOP i en DOGC,
durant el termini de trenta dies.Aquest termini quedar interromput si es produeixen
alÆlegacions i/o reclamacions al plec de cl usules administratives generals i t cniques particulars que regiran la concessi de la gesti
del Centre de dia d’Angl s.

siguin necess ries i per a que signi els documents corresponents. Fer constar la ren ncia
explicita d’aquest Ajuntament a l’anterior projecte de la Llar d’infants municipal aprovada
per resoluci de la Direcci General d’Educaci 03703/04. Fer pal s, aix mateix, el comprom s ferm de la Corporaci d’executar les
obres de la Llar d’Infants d’Angl s, tant si es
concedeix,com si no es concedeix,la subvenci solÆlicitada.

3.Declarar la urgència a que fa referència l'article 71 del R.DL. 2/2000, en base
a l'interès públic,per tal de no demorar
més la posta en funcionament del servei de construcció d'una estació de tractament d'aigües potables llargament
esperada per la població d'Anglès.
Per assentiments de tots els grups municipals
es va aprovar: Declarar de tramitaci urgent
l’expedient d’aprovaci dels plecs de condicions administratives particulars i t cniques, i
licitaci del servei i les obres de "Construcci
d’una estaci de tractament d’aig es potables
(ETAP).Aprovar el plec de cl usules administratives particulars per al contracte, el qual
s’adjunta com a annex al present acord formant-ne part a tots els efectes legals. Convocar concurs per procediment obert, i pel tr mit d’urg ncia de conformitat amb all disposat als articles 73 i 74 del text ref s de la llei
de contractes de les administracions p bliques aprovat per RDL 2/2000,de 16 de juny,i
d’acord amb l’art. 122.2 del RD 781/86. de 18
d’abril, per a la selecci del contractista que
haur d’executar el contracte del servei i les
obres de "Construcci d’una estaci de tractament d’aig es potables (ETAP) mitjan ant la
inserci d’anuncis al DOGC i al BOP, perqu
durant i dins el termini de 13 dies naturals,els
licitadors puguin presentar les seves proposicions.

5. Modificació de crèdits n.4 Al Pressupost 2005.
Sotm s a votaci aquest punt, voten a favor
CIU i ERC i en contra el PSC. S’aprova l’expedient 4/2005, de modificaci de cr dits del
Pressupost Municipal de 2005, segons el
seg ent detall: Total suplement de cr dits
extraordinaris 194.777,11E. Total suplement
de cr dits141,412,03E.Total habilitaci despeses d’inversi 161.412,44.E Total cr dits en
augment 505.001,58,E. Total majors ingressos
ordinaris 29.218,00, E Total nous ingressos
ordinaris 38.650,81,E. Total nous ingressos
extraordinaris. 350.189,55, E.Total baixes despeses ordin ries 80.943,22,E.Total baixes despeses extraordin ries 6.000,00,E,.Total origen
dels fons 505.001,58,E. Es va aprovar la modificaci del Pla Financer de les inversions que
aquesta modificaci pressupost ria comportar . Exposar al p blic l’esmentat acord, previ
anunci al BOP , pel termini dias
h bils, tal i com estableix l’article 20.1 del RD
500/90, per tal que els interessats puguin examinar-lo, i si s el cas presentar reclamacions.
Si transcorregut el termini corresponent no
s’han presentat reclamacions s’entendr aprovat definitivament.

4.Aprovació del conveni amb el departament d'educació per a la creació de la
llar d'infants i assumpció del compromís d'executar les obres.
S’accepta per unanimitat: Aprovar el conveni
entre el Departament d’Educaci de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Angl s,
per la colÆlaboraci d’aquell en el finan ament de la Llar d’Infants d’Angl s.Autoritzar al
Sr.Alcalde,tant com en dret sigui possible,per
al desenvolupament de totes les gestions que

6. Aprovació provisional de les Ordenances fiscals 2006.
At s l informe em s pels Serveis Econ mics
de l Ajuntament, d acord amb els estudis econ micofinancers dels diferents tributs Municipals.
L’alcalde President de l’Ajuntament d Angl ssotmet a la consideraci del Ple de la Corporaci la proposta d acords de modificaci per
aprovar provisionalment la remuneraci de
totes les ordenances fiscals i reguladores dels
preus p blics municipals, que hauran de regir
a partir de l’1/01/2006.
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BREUS

tradicions

POLICIA MUNICIPAL
Actuacions del mes d’octubre

Tornen els pastorets

Quilòmetres realitzats: 2893
Accidents de trànsit: 8
Actes especials: 4
Alarmes: 8
Alcoholèmia: 1
Assistència rodamons: 0
Atestats penals: 0
Comís motocicletes: 1
Denúncies C. Comarcal: 75
Denúncies Servei Català de Trànsit: 5
Detinguts: 0
Informes Brigada d’Obres: 12
Informes Serveis Socials: 0
Notificacions urgents brigada d’obres: 12
Objectes recuperats: 3
Policia Administrativa: 43

Els propers 25 i 26 de desembre, diades de
Nadal i Sant Esteve, es tornaran a representar a la nostra vila Els Pastorets,
enguany amb l'obra "L'Estrella de Nadal".
Parlem d'una tradició perquè ja farà 28
anys que l'Agrupament Escolta Sant Miquel
i el M.I.J.A.C. van recuperar la posada en
escena dels Pastorets a Anglès, i més endavant els va agafar el relleu el Grup de Teatre Bambolina. Des de llavors cada any ininterrompudament, primer a la Sala Catequística i després al Palàdium, s'han portat
a terme aquestes representacions.
Diem que és petita perquè la durada no
ens permet ésser més orgullosos, però,
sobretot, perquè els que pugen a l'escenari per oferir-vos l'espectacle són actors,
nens i nenes, que no tenen més de 14 anys.

Ens juguem un pèsol que no trobarem a
tot Catalunya cap més indret on uns Pastorets representats exclusivament per
nens i nenes portin tants anys en escena.
Aquest any seran 45 els que actuaran i
esperem que ho facin tan bé com cada any
i que us agradi d'allò més.
Com ja hem dit, les representacions seran
els dies 25 i 26 de desembre, a les 6 de la
tarda, al Palàdium. El preu de la entrada
serà de 5 euros i es podran comprar a les
taquilles del teatre des de mitja hora abans
del començament de l'obra.
Us esperem com sempre al Palàdium,
segur que ens divertirem i, a l'hora, farem
que aquesta tradició sigui cada vegada més
gran, encara que els seus protagonistes
continuaran essent petits.

Proteccions Escolars: 29
Regulació de Trànsit: 62
Requeriments urgents Ajuntament: 9
Retirada Vehicles:1
Reunions Cap ABP i cap PL: 1
Reunions plantilla: 0
Seguretat Ciutadana: 75
Senyalitazió extraordinària: 18
Serveis assistèncials: 55
Serveis bombers : 1
Serveis gossera comarcal: 2
Serveis MMEE i PL: 19
Serveis Prades: 170
Serveis violència domèstica: 0
Serveis Ambulància : 7
Serveis de farmàcia: 21
Sonometries: 0

urbanisme

Trucades rebudes: 281

Adhesió a la proposta declaració
Any Rafael Masó i Valentí
La nostra població es compta entre els municipis on hi ha emplacada part de l’obra
d’aquest il·lustre arquitecte. Per aquest motiu, la Junta de Govern Municipal ja va
prendre un acord el 19 d’octubre propassat en relació a aquest assumpte que àra a
sigut aprovat per unanimitat, en acord plenari per tal, adherir-se a la declaració de l'any
2006 com a Any dedicat a l'eminent arquitecte Rafael Masó i Valentí, tot demanant que
la nostra població sigui seu d'algun dels actes previstos en commemoració d'aquesta
efemèride. Donar trasllat d'aquest acord a les institucions gironines coordinades per
la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que està treballant en el tema, per al seu coneixement i efectes. Demanar a la Delegació territorial
de Cultura, i en concret al seu titular Sr. Quintana que en aquesta ocasió faci un esforç
per aportar el seu recolzament i implicació, en aquest cas concret, pel que fa als actes
que es realitzin en el municipi d'Anglès.

FIRA DE SANT ANTONI
Obsequis de la història a la vall
d’Anglès.
Per la fira de Sant Antoni s’inaugurarà l’exposició
Obsequis de la Història a la vall d’Anglès.
Aquesta mostra vol ensenyar al públic algunes
peces que ens ajudin a recordar la història de la
vall on vivim. Qualsevol persona que tingui
quelcom prou interessant i antic com: monedes,
papers, peces mecàniques, agrícoles, o elements
diversos que siguin interessants i estiguin
relacionats amb aquesta vall i vulguin col·laborar
amb aquesta exposció que ho comuniquin en
hores d’oficina al tel de l’Ajuntament número
972420058. Entre tots hem d’aconseguir fer una
exposició ben lluïda que presenti elements
diversos que ens recordin d’altres temps.
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ENTITATS
AVA

Primer mercat d’instruments artesanals i d’ocasió
El proper dissabte dia 17 de desembre, a partir de les 10 del mat
tindr lloc al Pavell Poliesportiu
d Angl s, el primer mercat d instruments artesanals i d ocasi .
Aquesta fira que ha estat organitzada per l Aula de M sica d Angl s,
comptar amb l assist ncia de
Luthierts de qualitat que mostraran als assistents com es construeixen alguns instruments musicals.Dins la fira es podran escoltar

algunes actuacions musicals, interpretades per m sics o alumnes de
escoles diverses de m sica i es
podr contemplar la construcci
d instruments diversos constru ts
amb materials reciclables.
Aquest mercat permetr l intercanvi i la compra-venda d instruments a preus assequibles, tant per
experts i professionals com per
tots aquells que volen introduir-se
en el m n de la M sica. Ser una

magnifica oportunitat per a a
con ixer productes antics i d ficils
d aconseguir en el mercat convencional.
Aquesta mostra vol potenciar l inter s creixen que actualment hi ha
per la m sica, cada vegada m s
propera a les escoles i a la societat
en general, malgrat que existeix un
obstacle important que en part
volem facilitar : el preu dels instuments musicals.

Grup d’estudis de la Vall d’Anglès

Exposició al Col·legi/Associació d’Enginyers Industrials
Des del passat dimarts dia 15 de novembre i fins
el proper dilluns dia 9 de gener del 2006, el
ColÆlegi/Associaci d’Enginyers Industrials de
Catalunya acull l’exposici "El vapor de la Bur s,
les mines d’Osor i la industrialitzaci de la vall
d’Angl s".Aquesta mostra, que aplega bona part
de l’exposici "Mines d’Osor Imatges i records",
fa un recorregut hist ric per la industrialitzaci i
la mineria a la conca minera d’Osor i Angl s.
Coincidint amb aquest event, el passat dilluns dia
28 de novembre, a l’auditori Pompeu Fabra, s va
fer la confer ncia- taula rodona, intitulada Patrimoni, industrialitzaci i innovaci industrial a la

vall d’Angl s, amb la participaci de Conxa Bay ,
conservadora del MNACTEC, que va parlar
sobre el vapor de la Bur s. Element nic del
patrimoni industrrial i de tecnol gia catalana,
fabricat l any 1900, per l empresa la Maquinista
Terrestre i Maritima. Josep Tarr s, enginyer
industrial, va fer un resum hist ric sobre la
industrialitzaci i la mineria a la conca d Osor i
d Angl s. I Emili Rams, va versar sobre la desindustrialitzaci a la zona.
Unes quantes autoritats locals i un nombr s
grup de gent d Angl s i Osor, visitaren l exposici i despr s assistiren a la confer ncia.

punt d’informació juvenil
SKIADA
Per a nois i noies a partir de
12 anys.
Del 26 al 30 de desembre a la
Molina. PREU 319euros
Inclou:
-Estada a la Resid ncia els Isards i
Supermolina, a la Molina dormir,
esmorzar, dinar i sopar.
-4 passis de tot el dia a les pistes
de la Molina.
-3 hores di ries de monitor de
l Escola Espanyola d Esqu ( grups
segons nivell)
-Viatge d anada i tornada des de
Girona, LLoret i Santa Coloma de

Farners i cada dia, a pistes.
-Asseguran a de pistes.
-Casc.
Organitza el Consell Comarcal
de la Selva.
Més informació al 972842161 o
http://ww.ccselva.org

TREBALL
Si t interessa treballar de
monitor/a o de director/a en
activitats en el lleure a la
comarca de la Selva.
-Empresa d oci precisa la
incorporaci de directors de
lleure per a les seves cases
situades a les comarques de

Girona i Barcelona. Es requereix
titulaci com a director, catal a
nivell alt. S ofereix contracte
laboral fins a final de temporada,
bon sou, allotjament i formaci
Interessats truqueu al
935036046 (Alonso) o envieu
curriculum a: alonso@rosadelsvents.es
Per a monitors en el lleure:
Glòria
Esteve Panella, Departament
d’Administració
http://www.imente.com tel.
902933242
BEQUES
Beques d’integració europea.

Convocat ria any acad mic 2006
2007. El Patronat Catal Pro
Europa ofereix un m xim de
dotze beques per al curs
acad mic 2006
2007, convocades en quatre
programes individualitzats.
Aquestes beques estan destinades
a realitzar estudis complets de
m ster o postgrau sobre
integraci europea, en centres
universitaris especialitzats de
qualsevol dels altres vint-i-quatre
estats membres de la Uni
Europea. Per a m s informaci :
http://www.infoeuropa.org/
catala/Beques/index.htm
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ENTITATS
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ANGLÈS

Nou enllumenat nadalenc
Enguany, com podeu observar s’ha estrenat
un nou enllumenat per aquestes festes nadalenques en tot el carrer de la Ind stria, que
donar m s vitalitat i animaci a tota la zona
comercial. L’Associaci de botiguers vol
agrair la colÆlaboraci de l’Ajuntament en
la compra del nou enllumenat i en la instalÆlaci el ctrica que cada any fa en diversos carrers del poble.
A partir del dia 18 d’aquest mes els m s
petits trobaran a totes les botigues de la
nostra associaci les cartes dirigides als reis
Mags de l’Orient, que un cop omplertes
podran donarles personalment als dos Patges Reials que s’instalÆlaran el dia 31 de
desembre al migdia, a la Pla a de Catalunya i
el 3 de gener a la tarda, a la pla a de la Rutlla. Els nens i nenes que portin els seus
escrits als missatgers dels Reis de l Orient
seran obsequiats amb caramels que ens han
donat les entitats banc ries instalÆlades en
el nostre poble.
Enguany, L associaci de comerciants d Angl s, hem preparat una gran t mbola per
repartir nombrosos regals. Les butlletes per
participar-hi es repartiran a totes les botigues associades en les dates que van des del

xarxa
d’intercanvi
de coneixements
d’Anglès
La XICA (Xarxa d Intercanvi de Coneixements d Angl s) us anima a participar del
seg ent intercanvi organitzat pel mes de
desembre:

Rutes pel nostre entorn
Dia: 18 de desembre
Hora: 2/4 de 10 del mat
LLoc de sortida: Pla a de la Rutlla
Ruta: Can Planes- Sant Pere Sestronques
Les Mines del Sant Pare.
dia 19 al 31 de desembre.
Des d’aquesta tribuna, volem agrair la fidelitat dels nostres clients i desitjar-los unes
molt bones festes.

En cas de pluja es suspendr la ruta
Us hi esperem a tots!!!
-Enganxarem fulls informatius a diferents
indrets de la poblaci perqu tothom
estigui informat.

oci
Parc infantil de
Nadal

AGRUPACIÓ SARDANISTA I CULTURAL FLORICEL

Pavellò Municipal
d’esports
Data: 27 i 28 de desembre
Hora: 4 a 8 del vespre

Diada del Soci

Dia. 27 de desembre
Mini-esports, Scalèctric,
Patinets, Ludoteca, Tallers
diversos

El passat diumenge dia 20 de novembre, un
any m s, Floricel va organitzar al Pavell
Municipal d’Esports la Diada del Soci. La festa
que en tot moment va estar molt concorreguda va comen ar amb un concert de m sica per a cobla, tot seguit vingu el dinar de
germanor amb 273 comensals. Un cop servides les postres i acabada la tert lia amb els

amics, un grup infantil ball una sardanova a
la que seguiren tres sardanes m s, que foren
ballades per molta gent. Despr s els alumnes
de l Escola de Ball la Gatzara de Santa Coloma de Farners feren una exhibici de balls de
sal . La diada s acab amb un gran ball. Tots
els actes foren amenitzats per la coblaorquestra Cadaqu s.

Dia. 28 de desembre
Mini-esports, Scalèctric,
Patinets, Ludoteca,Tallers
diversos, Botty-botty, Pista
americana
Totes les activitats s n gratu tes.
Es recomana que els nens i nenes
portin roba c mode per a realitzar
les activitats
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SERVEIS

regidors
g
ÀREA
Obres i Serveis /Parcs i Jardins
Medi Ambien i Sanitat
Hisenda
Governació
Esports i Festes
Urbanisme
Cultura
Indústria Comerç i Turisme
Participació ciutadana
i Serveis a la persona

farmàcies

NOM

CORREU ELECTRÒNIC

Jordi Fornés
Josep Manel Bassols
Estanislau Perramon
Bartomeu Carrillo
Judit Guirado
Maria Cairol
Pere Espinet
Manel Moreno

jordi@viladangles.com
josepmanel@viladangles.com
lau@viladangles.com
carrillo@viladangles.com
juditl@viladangles.com
mariacairol@viladangles.com
pere@viladangles.com
manel@viladangles.com

Joan Xifra
Gregorio Amon
J.Ignasi Martín
Santi Guardia
Ester Parramon

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

Girona-olot (Per Amer)
Girona
Feiners
7:00
Dis. feiners 7:00
Dis. feiners 9:15
Feiners
9:30
Feiners
11:30
Dis i festius 11:30
Feiners
13:15
Dis. feiners 13:15
Diu. i festius 15:30
Feiners
15:45
Diari
17:30
Diari
19:00
Diari
20:30

Bescanó
7:15
7:15
9:30
9:45
11:45
11:45
13:30
13:30
15:45
16:00
17:45
19:15
20:45

CÀRREC
Alcalde
1r Tinent d’alcalde
2n Tinent d’alcalde
3r Tinent d’alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

DE GUÀRDIA (DESEMBRE 2005)
Migdia, nit i
diumenge tarda

Del 1 al 4 de desembre
La Cellera (972 42
Del 5 al 11 de desembre
T. Franch
(972 42
Del12 al 18 de desembre
A. Bonmatí (972 42
Del 19 al 25 de desembre
T. Franch
(972 42
Del 26 al 31 de desembre
Amer
(972 43
De dilluns a divendres laborables, la farmàcia Medina de
amb guàrdies localitzables, tel 646 01 69 07.

autobusos

telèfons

AJUNTAMENT D’ANGLÈS

De dia i
cap de setmana
14 63)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
00 51)
T. Franch
(972 42 00 51)
08 89)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
00 51)
T. Franch
(972 42 00 51)
03 16)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Bonmatí està de servei d’ugències diürn de 9 h a 22 h

DESEMBRE 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

Les Planes
7:50

St. Feliu
7:55

Les Preses Olot
8:10
8:20

10:20

10:25

10:40

10:50

12:20
14:05

12:25
14:10

12:40
14:25

12:50
14:35

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

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

St.Feliu

Les Planes

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

Olot-Girona
Feiners
Feiners
Dis. feiners
Diari
Dis. feiners
Feiners
Diari
Diari
Feiners
Diari

Olot

Les Preses

7:15

7:25

7:40

7:45

9:15

9:25

9:40

9:45

12:00

12:10

12:25

12:30

25:00
17:45
19:00

15:10
17:55
19:10

15:25
18:10
19:25

15:30
18:15
19:30

ANGLÈS-GIRONA (VE DE ST.HILARI)
8.00 La Hispano Hilariense (feiners)
ANGLÈS-BARCELONA
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
9.15 TEISA (diari)
18.15 TEISA (diari)
ANGLÈS-UNIVERSITAT AUTÒNOMA
(només circulen en època de curs universitari)
7.15 Dilluns lectius o primer dia de classe setmanal

20,19 Diumenge o vigílies dies lectius
GIRONA-ST.HILARI (PER ANGLÈS)
20.00 La Hispano Hilariense (feiners)
BARCELONA-ANGLÈS
10.00
15.00
20.00
20.15
LLORET

TEISA (diari)
TEISA (feiners)
TEISA (feiners)
TEISA (diumenges i festius)
DE MAR-ANGLÈS

10.15 TEISA (diari)
19.00 TEISA (diari)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA-ANGLÈS
(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 42 00 58
616 90 90 50
972 42 14 98
972 42 17 92
972 42 12 45
972 42 37 20
972 42 00 58
972 42 33 62
972 42 12 07
646 51 93 73
972 42 12 06
972 42 02 53
972 42 22 21
972 42 33 61
085
061
902 11 14 44
972 42 33 81
972 42 08 89
972 42 00 51
972 42 14 63
972 43 03 16
972 42 22 31
972 42 03 65
629 02 14 35
972 18 16 75
088
972 20 02 75
972 20 15 40
012

meteorologia
MES D’OCTUBRE DE 2005
Temperatura mitjana
Mitjana temperatures màximes
Mitjana de les temperatures mínimes
Temperatura màxima absoluta
27,4
Temperatura mínima absoluta
6,2
Precipitació total
Precipitació màxima en 24h
83,8
Velocitat mitjana del vent
Direcció dominant del vent
Humitat relativa mitjana
Pressió atmosfèrica mitjana
Irradiació solar mitjana diària

g ent

16 , 8 º C
23,0 ºC
11, 9 º C
ºC (22.10)
ºC (03.10)
204,4 mm
mm (18.10)
0,8 m/s
SE
88 %
997 hPa
9,1 MJ/m2

D’ANGLÈS

NAIXEMENTS

31.10.2005 Emma Ribas i Mola, filla d’Albert i Marta
05.11.2005 Neus Marés i Ramos,filla de David i Mònica
31.10.2005 Mohamed Bouluchba,
fill d’Abdelkader i Rachida
09.11.2005 Nora Serrat i Oliveras,
filla de Jordi i Gemma
29.10.2005 Romayssa Eddiouani i Titou,
filla de Mohamed i Fatima
MATRIMONIS
09.12.05 Gerard Roca i Ayats i Nativitat Jambert i Dorca
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TEMA
Federació de Comerç de la Selva
La Federaci de Comer de la Selva es va constituir oficialment el desembre de l’any 2002,
per va n ixer molt abans arrel d’una necessitat
latent en el territori d’intercanvi d’experi ncies
de dinamitzaci comercial entre poblacions
petites, iniciant una s rie de reunions o trobades entre membres de les juntes de les associacions ja existents en alguns del pobles.
Va comen ar a prendre for a quant els representants de les associacions es varen proposar
fomentar l’associacionisme empresarial amb un
objectiu inicial de promoci per aconseguir captar el m xim de quota de despesa dels habitants
de cada poblaci , ja que aquesta s’estava desviant cap a destinacions com Girona ciutat i Vic,
degut a la proximitat aconseguida amb els eixos
de comunicaci vi ria (C-25, variants, etc.), i a la
oferta existent en aquests indrets en quant a
variaci , presentaci , professionalitzaci , distribuci i preus. Altres motius que varen emp nyer als empresaris a actuar, entre d’altres, s n
els canvis de comportament dels consumidors i
la necessitat d’actuaci conjunta per organitzar
i gestionar millor aquest subsector econ mic.
Aquesta situaci de recessi , ha anat empitjorant en els darrers anys, sobretot per l’aparici

dels nous formats de compet ncia al voltant
dels pobles, s aleshores que es comen a a
observar una disminuci acusada de la despesa
mitja realitzada en els petits comer os de les
viles.Tots aquests nous formats de compet ncia
estan afectant directament en les comptes d’explotaci dels petits comer os d’aquestes poblacions, i s per aquest motiu que augurem uns
anys durs i de canvis. Evidentment, aquest nou
entorn competitiu ha afectat directament al tancament de petits negocis, disminuci de llocs
treball i oportunitats de negoci; s per aquest
motiu que la major part de les Associacions de
Comer han engegat en els darrers per odes
accions per a la millora dels seus punts febles,
entre les que cal destacar el plans de dinamitzaci territorial.
La Federaci de Comer de la Selva est disposada a treballar de valent per superar aquest
nou entorn competitiu i es constitueix com a
eina d intercanvi d experi ncies, assessorant,
orientant i donant suport a les associacions . La
seva missi consisteix en refor ar la imatge
colÆlectiva, creant una marca que sigui identificada com a altrnativa de compra, d especialitzaci i d oferta de qualitat.

AGENDA

L’HORA DEL CONTE

CAVALCADA DE REIS

Dijous, 1 de Desembre
Fem un pessebre per Pais de Xauxa
Dimarts, 20 de Desembre
Desig de Nadal per Sessi Sitjar
A les 6 de la tarda a la Biblioteca pública.
LLAR DELS JUBILATS

Dissabte 17 de desembre
Viatge al museu de la ciència i la tècnica de Catalunya (TERRASSA)
Sortida a les 8 del matí. Parada a Gleva per esmorzar. A continuació seguirem el camí fins arribar a
Terrassa on visitarem El Museu de la Ciéncia i
la Tècnica de Catalunya. Un dels museus més
importants i visitats de Catalunya..
Tot seguit anirem al restaurant Moia a dinar, desprès
de la sobretaula és farà un ball a la sala principal.
Preu: 30 euros.
Dijous 29 de desembre
A les 5 de la tarda Berenar Social de
Cap d’Any i després, ball amb l’actuació
de Carles Xandric

Dijous, 5 de gener
A les 12 del migdia: els Patges Reials arribaran a la població on seran rebuts (a la Plaça de la
Rutlla) pels Grallers d’Anglès que els acompanyaran fins al Passeig de la FEVE. Allà, els nens
podran muntar els cavalls i donar-los garrofes i
aigua.
A les 6 de la tarda: Recepció a L’Ajuntament
amb les autoritats locals. L’Alcalde lliurarà les claus
de la vila a Ses Majestats i algunes entitats locals
participaran a la festa:
-Cantada de Nadales(Grallers)
-Ballada de sardanes a càrrec de Floricel,
A les 7 de la tarda:
GRAN CAVALCADA REIAL
PER UN NOU RECORREGUT.
Recorregut: C/ Verneda, direcció plaça de la Rutlla. Plaça de la Rutlla, direcció c/Indústria.
C/Indústria, direcció plaça Estació tren d’Olot. La
cavalgada amb carrosses molt ben guarnides s’acabarà al Pavelló municipal.
L’adoració és farà a la glorieta del passeig de l’estació del tren d’Olot. Els nens i nenes podràn

Cap d Any al Pavell .
31de desembre 00,30 nit
Preu 12 Euros
Com cada any, amb la voluntat d oferir als
anglesencs una revetlla sense necessitat de despla ar-se fora de la poblaci , des de l Ajuntament s ha preparat una gran nit de Cap d Any
al Pavell , a partir de 2/4 d una de la matinada.
Com ja es tradicional, el disj quei Feelgod,ser
l encarregat de posar la m sica.

D E S TA Q U E M

FESTA DE NADAL DEL CEIP POMPEU FABRA
DIVENDRES 16 DE DESEMBRE, AL PALÀDIUM

A les 8 del vespre: Cantada de cançons nadalenques, a càrrec
dels alumnes de 1r, 2n, 3r, 5è i 6è de Primària. Presentació
a càrrec dels alumnes d’Optativa Teatre.
En acabar les cançons: tast de dolços de Nadal, ofert per
l’AMPA de l’escola.
Del 14 al 21 de desembre, de 5 a 2/4 de 6 de la tarda, tothom qui
ho desitgi podrà visitar a l’escola el pessebre.

entregar les seves cartes i missatges a ses Majestats els Reis de l’Orient dins del Pavelló Municipal.
A l Ajuntament s ha obert una
Borsa de Treball. Tots els
interessats a formar-ne part
podeu portar el vostre Curr culum a les Oficines Municipals.
BORSA DE TREBALL

Vicens Velum, S.l.
Administrativa (Zona industrial Montfullà)
Bescanó
Contacte: Sr .Vicens 972233362

Gremi d’Instal·ladors de Girona
Selecciona permanentment
- Electricistes
- Lampistes
- Fontaners
- Soldadors
Interessats envieu el CV al fax 972 22 06 05 o
truqueu al 972 22 06 22.
CREIXEMENT PERSONAL AUTORREALITZACIÓ

Cada 2n dissabte de mes
A 2/4 de 10 del vespre conferènciescol·loqui, a càrrec de LLuís Creus.
Al P.I.J. (Antiga Creu Roja).
Més informació: Dietètica ACACIA
Tel: 972423194

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
En sessió plenària i abans, en comissió de govern, l’Ajuntament d’Anglès s’ha adherit a l’any Rafael Masó que
és portarà a cap durant l’any 2006 per tal de celebrar el centenari de l’obtenció del títol d’arquitecte. La
comissió Any masó, esta integrada per representants de la família de l’arquitecte,Ajuntament de Girona, la
Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona i coordinada per la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Durant tot el 2006, s’organitzaran diverses exposicions, cicles de conferències, edicions de llibres, visites
guiades, rutes etc. I en darrera instància es vol assegurar la conservació d’aquest patrimoni fomentant-ne
la seva restauració.

L’any Masó, el Modernisme i el Noucentisme a Anglès
El poble d’Angl s i el nostre consistori no
podien quedar-se fora d’aquest esdeveniment, donada la relaci estreta i fecunda
que aquest arquitecte va tenir amb la
nostra poblaci .A m s a m s, aquesta iniciativa ha de servir per fer con ixer arreu
la import ncia que el modernisme i el
noucentisme t a la nostra vila.
Escampats per la poblaci tenim una s rie
d’edificis prou importants d’estils Modernista i Noucentista constru ts en la poca
de la Industrialitzaci d’aquesta vall, que
malauradament s n tan desconeguts per
persones foranies com pels propis anglesencs.
Un cop obtingut el t tol d’arquitecte la
primera construcci en la que va intervenir Rafael Mas , fou l’actual casa Vinyes,
situada en el carrer del Castell abans anomenada Miralpeix i coneguda popularment per can Peix. L’obra va sser encarregada per la senyora Faustina Cairo el
dia 5 de mar de 1907.
A can Verdaguer, carrer major n… 9 tamb
hi ha diferents elements arquitect nics
que ens fan suposar que s n obra de
Rafael Mas , malgrat que no en tenim
const ncia. No obstant, una reixa de ferro

forjat que dona al carrer
Major, es id ntica a la de la
casa Cendra tot hi que les
dimensions del forjat s n
m s petites que la de la
casa del carrer d’Avall.
Can Cendra, es un edifici
impressionant propietat de
l’Ajuntament d’Angl s, que
malgrat el que s’ha dit en
algun mitj de comunicaci , encara conserva intacte la major part de l’obra
original Masoniana. No s’ha intervingut,
en obres importants i per aquest motiu
conserva l’aspecte original tot i que presenta un grau de deixadesa for a elevat.
A la part posterior de l’edifici hi ha un
magn fic jard noucentista. Obra nica i
molt important, no hi ha gaires jardins
d’aquest estil i menys de Rafael Mas .
La casa Cendra fou encarregada al arquitecte giron per Tom s de Cendra. Les
obres es feren en diferents fases. La primera va comen ar entre el 1913-1915.
A m s de les obres de Rafael Mas , cal
destacar la casa de cal Roig, carrer major
n… 6, que t una magnifica torre que es
un dels elements m s singulars del paisatge del barri vell. Aquesta edificaci la va
fer construir Frederic Homs i Cabanes,
un dels tres socis d’Ind stries Bur s. Fou
el primer edifici que seguint unes normes
modernistes es constru a la nostra
poblaci a finals del segle XIX.
No gaire lluny a la pla a Major, hi ha l’edifici de Can Pujol, una construcci ben
peculiar decorada amb elements prou
significatius del modernisme. Segons s
pot llegir a la fa ana aquesta casa pertanyia a Ramon Pujol i s’edific l’any 1907 .

Una mica m s amunt de can Pujol, dins el
pat de la Trona, hi ha una caseta ben
estranya, es tracta d’un transformador
el ctric inacabat que va manar construir
la companyia Electro Popular Anglesense.
Una companyia el ctrica que va fer fallida.
Aquest edifici podria sser del any 1912.
Al carrer de la Ind stria tenim l’edifici del
Bar i antic teatre, despr s cinema i ara
supermercat de can Gubau, que havia
estat l’antic centre Republic i que acull
una decoraci clarament noucentista.
L’estaci del tren d’Olot, recentment restaurada,- malgrat que s fes desapar ixer
el dip sit de l’aigua, un dels pocs, o l’ nic
que quedava en tot el recorregut del
carrilet - s tamb un edifici modernista i
al seu davant hi tenim la Torre o Vila Eul lia, sens dubte la construcci modernista
m s espectacular d’Angl s, manat construir per Eul lia Regordosa v dua de Francesc Bur s, a principis del segle XX.
I finalment, tamb cal esmentar l’edifici
del Vapor de la Bur s, constru t l’any
1897-1898. On en el seu interior poden
contemplar-se uns magn fics esgrafiats.
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