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CAMPANYES

de sensibilització
Vàrem fer salut!
Abans la gent caminava molt, no hi havia tants cotxes, la majoria dels desplaçaments relativament
curts es feien a peu... però, avui tots fem una vida
molt sedentària. Quan anem a la consulta del metge
o de l’infermera sempre ens recomanen el mateix:
fer exercici!
Fer exercici millora la salut. Caminar és una bona
forma de fer exercici, és una activitat agradable i
senzilla que està a l’abast de tothom. Es pot caminar
a totes les edats: cadascú ha de mantenir el seu
ritme i l’ha d’adaptar a les seves possibilitats.
Els professionals de la salut ens aconsellen sobre la
nostra salut i com evitar les malalties, però els veritables responsables som nosaltres mateixos.
La caminada del passat 30 de novembre, organitzada per l’Àrea Bàsica de Salut d’Anglès, i on hi van
participar prop de 300 persones, és un exemple del
que s’ha de fer cada dia. L’exercici físic diari, conjuntament amb una dieta equilibrada, amb restricció del
consum d’alcohol i evitant el consum de tabac, aconsegueix efectes més positus sobre el nostre organisme que qualsevol pastilla.
La participació que va assolir la caminada demostra
que cada dia la gent està més conscienciada. Això
ens anima a organitzar-ne una altra properament, ja
que una de les funcions més importants dels sanitaris és estar al servei de la comunitat.

Quins beneficis obtenim anant a caminar?
Millorem la salut del cor i dels pulmons.
● Millorem les xifres de la pressió i del sucre.
● Se’n beneficia la circulació de la sang.
● Tonifica la musculatura i manté els ossos forts.
● Ajuda a controlar l’augment de pes.
● Millora l’estat d’ànim.
L’exercici l’hem de practicar cada dia, o un mínim de 3 cops per setmana.També
hem de seguir una dieta equilibrada per adquirir un estil de vida saludable.
●

Què hem de tenir en compte quan sortim a caminar?
Portar un calçat adequat amb el qual ens sentim còmodes.
Portar roba còmoda i adequada al clima.
● No caminar a hores punta, és a dir evitar les hores de més calor o de més fred.
● Si fem una caminada llarga ens hem d’emportar aigua (convé estar ben hidratats), també
podrem portar fruits secs o grills de taronja.
● Les persones diabètiques, com molt bé saben, han de portar sempre un sucre a la
butxaca.
●
●

CONSELL D’HABITATGE

El parquet s’ha de mantenir en bon estat
El parquet és el terra de fusta per
excel·lència i, com altres terres
d'aquest tipus, requereix cures
senzilles però constants perquè es
mantingui sempre en condicions
òptimes. A més, si el terra ha d'aguantar molt de trasbals serà
recomanable polir-lo i envernissarlo almenys cada deu anys. Però el
gran cavall de batalla són les marques o ratlles, que poden deslluirlo si no es tracten a temps i
correctament.

Conservació i manteniment
● Eviti

trepitjar el parquet amb el calçat de carrer.
Quan caigui algun líquid sobre el paviment, netegi'l i assequi'l immediatament. Utilitzi un assecador de
cabells, però amb cura de no cremar la fusta.
● Eviti donar cops i rascades amb objectes durs.
● A sota de les potes dels mobles posi tapes o feltres que rellisquin.
● Eviti que el sol incideixi durant molt de temps sobre el paviment: aclareix la fusta prematurament.
●

Consells per a la neteja del parquet
● Netegi'l

sovint amb una mopa o un drap sec. Si hi ha partícules de brutícia, utilitzi un aspirador.
periòdicament el seu terra. Procuri fer servir productes específics per a parquets o terres de fusta.
● No afegeixi a l'aigua productes amb un alt component àcid o que continguin ceres o silicones.
● Si el seu parquet ha perdut lluentor o pateix algun altre tipus de deterioració, consulti un especialista.
● No deixi assecar les taques sobre el parquet. Com més recent sigui la taca, més fàcil serà de netejar. Usi un
drap humit, si la taca no se'n va, consulti un especialista.
● Actualment, la majoria de terres de fusta vénen envernissats o protegits i no necessiten encerar-se com es
feia antigament.
● Fregui
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DES DE TOTS ELS ANGLES

La Policia canvia d’ubicació
envolguts anglesencs i anglesenques,
primer de tot m'agradaria informarvos del recent trasllat de la Policia
Municipal. Des de finals de desembre
el cos local ja s'ha instal·lat a l'antiga
estació del Carrilet situada al passeig
de la FEVE. Des del consistori pensem
que la Policia podrà oferir un millor servei a la ciutadania ja que s'ha millorat en accessos i mobilitat. El trasllat
també permetrà ampliar les dependències de l'Ajuntament amb la creació de nous espais per a despatxos.
Paral·lelament a aquests fets també voldria remarcar que
des de l'Ajuntament continuem treballant en temes prioritaris de la nostra Vila. En aquest sentit, vull citar dues
accions que hem desenvolupat que em semblen de gran
importància:
S'ha escrit al Servei de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya per tal de millorar la seguretat vial municipal.
S'ha demanat que es facin actuacions per tal de reduir
l'alt risc d'atropellament en diferents punt del municipi,
sobretot a les entrades de la Vila.
Al mateix temps, es continua sol·licitant a l'Agència
Catalana de l'Aigua que assoleixi els seus compromisos

B

de realitzar prospeccions geològiques a la zona per si és
possible trobar déus d'aigua potable i substituir l'actual
bassa de captació.
Si no tenim resposta d'aquests Departaments, s'intentarà
aconseguir aquests objectius a través d'altres camins.
Per acabar, vull informar-vos d'actuacions puntuals que
s'han portat a terme a la població:
-Al carrer Triassa hi va haver una avaria en una canonada principal de la conducció d'aigua potable. Aquest fet
va provocar l'aixecament de la vorera i el tall de subministrament a la zona. Amb poques hores es va restablir
el servei i es va canviar un tram de canonada d'uralita
per una de polietilè. També es va instal·lar un hidrant
per tal de donar servei als bombers en cas d'incendi.
- S'ha substituït el Regulador de Clor dels Dipòsits
Municipals, ja que es detectaven pèrdues de gas. Amb
aquesta acció es garanteix la bona cloració i la seguretat.
-S'han repassat i reparat tots els punts de llum del passeig de la FEVE i del barri de Cuc.
Finalment, m'acomiado esperant que hàgiu passat unes
bones festes nadalenques i una bona festivitat de Sant
Antoni.
Jordi Fornés i Pol
ALCALDE D’ANGLÈS
Agrupament Escolta St. Miquel d’Anglès

OPINIÓ

L’Agrupament Escolta amb la Marató de TV3

D

es de l'Agrupament Escolta Sant Miquel d'Anglès
volem aprofitar la possibilitat que ens ofereix aquest
Butlletí Municipal per mostrar el nostre agraïment a
tota la gent que va contribuir, de manera desinteressada, a la
Marató de TV3 fent una aportació monetària. Recordem que
enguany la Marató estava dedicada a la investigació de les
patologies del càncer.
La tarda del dissabte, 18 de desembre, vàrem organitzar una
activitat amb la finalitat de recaptar la major quantitat possible
de diners sota el lema Dóna una mica de llum a la investigació del
càncer. L'activitat va consistir en vendre espelmes per tot el
poble, i portar-les a la plaça de la Rutlla per encendre-les posteriorment.
Podem dir amb rotunditat que va ser un èxit i que estem molt
orgullosos de la resposta de la gent d'Anglès. Esperem poder
continuar comptant amb la vostra solidaritat en properes edicions:

Moltes gràcies a tothom!
Les vostres cartes d’opinió les podeu enviar a la Regidoria de Participació Ciutadana, telèfon 972 42 00 58 o a l’adreça butlleti@viladangles.com

general
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ACTUALITAT
Ple municipal del 30 de novembre de 2004
Millorem el
Paisatge Urbà
L'ajuntament d'Anglès ha aprovat inicialment
una ordenança per regular la protecció i
foment del paisatge urbà, buscar l'equilibri
entre el dret col·lectiu dels ciutadans a percebre un paisatge urbà harmònic i el dret individual a utilitzar aquest paisatge pel propi interès.
El paisatge urbà és un patrimoni col·lectiu que
necessita una especial protecció per a garantir una adequada qualitat de vida. Les exigències del progrés i els avenços de les noves tecnologies han provocat canvis en els pobles,
convertint-los en territoris de gran complexitat. L'aparició sobre les façanes i les cobertes
dels edificis d'elements tècnics relacionats
amb les telecomunicacions, la publicitat, els
aparells de condicionament de l'aire,els captadors solars...poden malmetre el paisatge urbà.
Per això, cal dotar l'ajuntament d'eines eficaces per regular aquests elements.

regulació de la pròpia forma de les cobertes i
sota quines condicions es poden disposar
terrasses associades a l'aprofitament sotacoberta,que poden ser l'element més eficaç per
integrar elements tècnics, com els aparells
d'aire,els col·lectors solars o les antenes parabòliques. Des del consistori es creu que la
configuració tipogràfica de l'entorn d'Anglès fa
que les cobertes dels edificis siguin vistes des
de moltes localitzacions elevades i per tant,
que sigui de gran interès la regulació d'aquests
aspectes.

L'ordenança aprovada és extensa i regula des
de les possibilitats d'utilització de rètols i cartelleres fins a la instal·lació d'aires condicionats, antenes i tendals.
El compliment del nou reglament vindrà
garantit a partir d'un règim sancionador fixat
en la mateixa ordenança.
El plenari municipal ha aprovat inicialment
aquesta proposta. Després d'estar 30 dies a
exposició pública i atendre les al·legacions
corresponents, es passarà a l'aprovació provisional.

- Aportar la documentació necessària corresponent, d’acord amb les bases d’atorgament,
per tal que aquesta es pugui fer efectiva.
- Traslladar l’acord a la Direcció General de
Centres del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, junt amb la documentació esmentada,així com als serveis econòmics de la Corporació pel seu coneixement i efectes.
4.Ratificació de l’aprovació del contracte de subministrament i compravenda
de gasoil,subscrit per l’alcalde.
Atès que ha estat necessari renovar les instal·lacions de calefacció de l’Escola Pública per
a adaptar-les a la normativa vigent, el Regidor
Delegat d’Ensenyament proposa:
- Aprovar els contractes amb CEPSA (compra-venda i arrendament de l’obra, subministrament i compra de gasoil).

- Autoritzar l’alcalde per a la formalització dels
documents necessaris per a l’execució de l’acord.
Tots els Grups Municipals aproven per unanimitat aquest punt.
5. Aprovació inicial de l’ordenança del
paisatge urbà.
Per unanimitat s’aprova inicialment una ordenança de Paisatge Urbà.Es sotmet a exposició
pública, mitjançant la publicació d’edictes de
l’Ajuntament,al BOP,al DOGC i al Punt Diari
perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions oportunes en
un termini de 30 dies.
6. Modificació de crèdit nº4 al pressupost municipal.
S’aprova per 7 vots a favor (5 PSC i 2 ERC) i
5 abstencions (CiU) la modificació de crèdit
nº4 al pressupost municipal.

Què regularà la nova ordenança?
Principalment la col·locació d'instal·lacions de
publicitat o d'elements d'identificació en els
espais públics.També establirà mecanismes de

Acords de ple
punt per punt
Dins l’ordre del dia de la sessió plenària,es van
aprovar els punts que a continuació els expliquem:
1.Aprovació de les actes de les sessions
anteriors
2.Resolucions i decrets
3.Acceptació de la subvenció de la Llar
d’Infants.
S’aprova per unanimitat de tots els grups
municipals:
- Acceptar la subvenció de 38.000E. pel curs
2003-2004,destinada a ajudar al manteniment
del servei de la Llar d’Infants El Cucut.
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PROMOCIÓ
Internet sense fils
En la Comissió de Govern del mes de novembre
es va acordar tirar endavant el projecte Wifi, del
qual ja hem parlat en anteriors edicions.

Conveni de
col·laboració
amb CEPSA
El dipòsit de gasoil de l'Escola Pública Pompeu
Fabra s'ha canviat. Des de l'entrada del nou
equip de govern de la població aquesta actuació es va marcar com una prioritat.Tot i que
durant el primer any de mandat no va ser possible realitzar-la, durant l'estiu es va procedir
als treballs de millora per adequar-la a les normes de seguretat vigents.
Malgrat ja feia alguns anys que aquest dipòsit
estava inutilitzat degut al seu mal estat i a les
filtracions d'aigua que hi havia,era necessària la
renovació per garantir un servei de qualitat.
Durant els anys que el dipòsit no funcionava
se'n va instal·lar un de provisional a l'interior
del centre que,al ser d'una capacitat molt més
reduïda, obligava a ser carregat cada 10 dies
amb les molèsties que això comportava.
L'empresa Apliser, de Sarrià de Ter, es va fer
càrrec de la substitució de l'antic dipòsit ubicat
a uns metres de profunditat al pati de l'escola.
El dipòsit actual conté 10.000 litres de combustible que permet oferir el servei de calefacció durant aproximadament 3 mesos sense

Modificació de
crèdit de
l’exercici 2004
El Plenari Municipal del passat dia 30 de
novembre va aprovar la modificació de crèdit
número 4 corresponent a l'exercici 2004.
Aquesta modificació de crèdit es suplementa
amb 165.892,96 euros de crèdits en augment, uns majors ingressos que pugen a
127.256,20 euros i unes baixes de despeses que suposen 38.636,76 euros.
Un cop aprovada aquesta modificació de crèdit i la corresponent modificació del Pla Financer de les Inversions que aquesta modificació
pressupostària comporta,s'exposa al públic en

necessitat de reemplenar-lo.
Els treballs van consistir en la instal·lació d'un
doble embolcall a tot el dipòsit i en l'adequació del recipient a totes les normatives de
seguretat vigents.En aquests moments,el nou
equipament ja disposa de tots els certificats
legals i el vist-i-plau,del Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya.

Com s’ha financiat l’obra?
Com que l'obra no estava prevista dins el
pressupost del 2004 i l'havia d'assumir íntegrament l'ajuntament,es va arribar un acord amb
l'empresa CEPSA mitjançant un conveni que
es va aprovar en el darrer plenari municipal.
Aquest conveni estableix que l'empresa pagarà el total de l'import a l'ajuntament i que
aquest tornarà els diners a 12 terminis sense
interessos amb l'únic condicionant d'adquirir
el carburant a l'empresa (fet que ja es venia
realitzant des de feia anys).
Tot i així, la publicació posterior al DOGC
d'un nou conveni de la Generalitat de Catalunya, en el qual s'especifica el tipus d'actuacions municipals en els Centres d'Ensenyament Públics que serien finançades al 100%
pel Departament d'Educació, fa preveure que
aquesta obra serà assumida econòmicament
per aquest Departament.

un termini de 20 dies hàbils. Si passat aquest
període no s'han presentat reclamacions,s'entendrà aprovat definitivament.

Ja s’ha escollit l’empresa que durà a terme el
projecte (AERIS NAVIGO) i s’han mantingut
converses per tal de començar la instal·lació dels
suports que donaran cobertura a tots els
interessades.Aquesta instal·lació està prevista que
duri fins a mitjans febrer i a partir de llavors, es
faran els ajustaments necessaris per tal de poder
donar cobertura a tots els usuaris. El cost
mensual per usuari serà de 6 euros.

ENSENYAMENT
Un nen del Pompeu Fabra
s’endú un premi al millor rodolí
L'Adrià Fernàndez Santos, que té 10 anys i és
alumne de 5è curs del CEIP Pompeu Fabra ha
estat el guanyador de la 3a. edició del Concurs de
Rodolins d'en Pi Net, organitzat pel Consell
Comarcal de la Selva.
Des de 2001, per Nadal, es difon un missatge
medioambiental per Ràdio Marina i als diferents
tòtems de fusta que s’han instal·lat a la comarca.
Aquest missatge és el rodolí guanyador.
Normalment el tema del concurs coincideix amb
els projectes que s'estan fomentant des del
Consell Comarcal de la Selva i el Consorci
Mediambiental.
L’escola Pompeu Fabra és la primera vegada que
es presentava a aquest concurs i l’Adrià
Fernàndez va ser proclamat guanyador amb el
següent rodolí: “Les sobres són útils/ i no ens
n'adonem/ Farem el món més net/ si reciclem”.

TURISME
Nou plànol d'Informació
Municipal 2004
L'antic plànol d'informació municipal s'ha renovat.
Aquesta ha estat una feina realitzada per l'Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local, que està
treballant a l'ajuntament des del mes d’octubre.
El nou plànol reprodueix el mateix que en
l'anterior edició, però s'han marcat en groc el
principals vials, també s'ha ressaltat el casc antic i
s'hi ha marcat els indrets d'interès turístic.
A la part del darrere, s'ha renovat la informació
municipal que hi apareixia, per tal de fer-la més
atractiva al possible visitant. Per això, s'ha
estructurat la informació en 4 grans blocs:
patrimoni natural, històric i industrial; fires i festes;
comerç i serveis i telèfons d'interès.

esports
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ACTUALITAT
La Piscina Municipal i el Pavelló ja estan
oberts al públic
Després de gairebé 6 mesos de reparacions a la piscina climatitzada, des del dia
11 de desembre els usuaris poden tornar a disposar de l’equipament esportiu,
amb una coberta totalment renovada

cultura

El dia 11 de desembre es va reobrir la piscina coberta de la població, després d'un
període d'obres més llarg del previst
degut a dificultats d'execució i d'alguns
retards d'última hora amb els materials.
Recordem que la teulada va patir desperfectes a causa de la pedregada que va
caure el juliol del 2003. Després de diferents estudis tècnics, es va concloure que
era necessària la seva substitució. I s'ha fet
amb caràcter d'urgència, degut a la voluntat de poder oferir un servei digne i de
qualitat.
Ara ja s'ha reobert al públic i el primer
dia es va portar a terme una jornada de
portes obertes, per tal que tots els anglesencs poguessin visitar l'interior i apreciar
els treballs realitzats. Durant el període
de tancament també s'han pintat els vestidors i s'ha adequat el mobiliari.
Totes les activitats que es realitzaven a l'equipament s'han recuperat. Així, conti-

nuen els cursets de natació per a infants,
adults i jubilats i es mantenen les classes
d'aquagim (manteniment esportiu dins
l'aigua).
La inscripció a tots aquests cursos s'ha de
fer efectiva a la recepció.
La piscina climatitzada està oberta de

dilluns a divendres de 8 del matí a les 10
del vespre, els dissabtes de 9 a 7 de la
tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí.

Pavelló Municipal
El parquet del Pavelló ha hagut d'estar
substituït en la seva totalitat. Una vegada

Més de 2.000 persones visiten l’exposició
Mines d’Osor: Imatges i Records
El passat dia 3 de desembre, vigília de
Santa Bàrbara (patrona dels miners) es va
inaugurar una exposició commemorativa
del tancament de les mines d'Osor anomenada Mines d'Osor: Imatges i Records.
Prop de 600 persones van assistir a l'acte
inaugural d'aquesta mostra, coordinada i
elaborada pel Grup d'Estudis de la Vall
d'Anglès amb la col·laboració de ex-treballadors de l'explotació minera. S’ha
comptabilitzat que, quinze dies abans del
tancament, ja l’havien visitada més de
2.000 persones.
Una reproducció d'una galeria de les
mines dóna la benvinguda a l'exposició. En

els seu interior, s'hi poden observar diferents plafons on s'explica la
història de la conca minera i també
diferents elements usats a les
mateixes mines. Durant la inauguració de la mostra i els següents
caps de setmana es va poder visionar un film de prop de 25 minuts,
elaborat pel mateix Grup d'Estudis,
on es narra la història de les Mines
d'Osor a través de fotografies,
reproduccions de filmacions de Super 8,
documents i altres imatges.
Segons els organitzadors, la intenció primordial de l'exposició és la catalogació i

conservació del material per a poder
esser instal·lat a un futur museu local. A
més, ja s'ha editat un llibret informatiu i el
film en format DVD perquè pugui esser
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ESPORTS

Primer Parc de Nadal al Pavelló
Els dies 29 i 30 de
desembre es va
organitzar el primer Parc Infantil
de Nadal. El Pavelló es va omplir
de nens i nenes
de totes les edats

POLICIA MUNICIPAL
Actuacions del mes de novembre

festes

detectat el problema, es va treballar el
més ràpid possible per poder tornar a
utilitzar l'equipament, per tal que no afectés de manera decisiva les activitats que
s'hi estaven realitzant fins el moment. El
mateix dia 11 també es va reobrir el
pavelló, que ja disposa d'un parquet totalment nou i adaptat per poder-hi practicar
diversos esports.

El Nadal en imatges

Quilòmetres realitzats: 2.078
Trucades rebudes: 160
Serveis de farmàcia: 23
Accidents de trànsit: 5
Seguretat Ciutadana: 42
Serveis assistencials: 43
Alarmes: 18
Serveis gossera comarcal: 4
Serveis violència domèstica: 1
Senyalitzacions extraordinàries: 27
Proteccions escolars: 42
Serveis Prades: 360
Sonometries: 14
Policia administrativa: 36
Requeriments urgents ajuntament: 17
Regulació trànsit: 59
Objectes recuperats: 3
Reunions Cap A.B.P. Sta.Coloma i Cap
Policia Local: 2
Reunions alcalde/regidor: 6
Notificació serveis urgents brigada: 12
Informes Brigada d’obres: 8
Denúncies: 90
Denúncies Servei Català de Trànsit: 4
Actes especials: 5
Controls conjuntament amb Mossos
d’Esquadra: 27
Serveis de Bombers: 5
Serveis d’ambulància: 3
Escortes realitzades a personalitats: 1
Informes serveis de neteja: 9

PROMOCIÓ
Taller Ocupacional: Actuacions
Cementiri nou: arranjament general de la gespa,
arbustos i tupiaria (arbustos amb diferents
formes: rodones, quadrades...).
Passeig de la FEVE: gespa amb lletres.
Passeig de la Font del Canyo: Tanca vegetal i
fulles / Neteja del Rissec.

1.Pessebre Vivent de l’Escola Vall dels Àngels 2.Cantada de nadales del CEIP Pompeu Fabra 3. Cap d’any al Pavelló amb DJ Feel Good 4. Cavalcada de Reis 2005

CEIP Pompeu Fabra:
Els Reis han portat el jardí perimetral del rellotge
de sol de l’escola (realitzat el 4 i 5 de gener).
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ENTITATS

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ANGLÈS

ACA

No ens aturem!
L'Associació de Comerciants d'Anglès va preparar amb força la campanya nadalenca d'enguany. Per tal d'oferir una oferta lúdica i didàctica als nens i nenes de la població, es van organitzar diferents activitats per a ells durant els
caps de setmana del mes de desembre.Així, els
infants van poder gaudir de jocs gegants, d'una
gimcana, de diferents tallers... i finalment, d'una
gran festa amb un grup d'animació infantil.
Durant aquesta celebració, es van sortejar dife-

rents lots entre els diferents infants participants.

Sorteig de 3 paneres
A més, durant la passada festa de Sant Antoni es
van sortejar tres paneres amb productes aportats per tots els comerços adherits a l'entitat.
Els guanyadors del sorteig van ser Brígida Quesada, Roser Costa i Dolors Martí. Les paneres
estaven valorades en prop de 1800 euros.

CÀRITES ANGLÈS

Despullant l’Imperi
L'Agenda Llatinoamericana es va presentar el
passat 17 de desembre amb les següents
ponents, presentades per la Rosa Puigdemont
com a membre de Càrites d'Anglès: Núria
Terés (Plataforma d'ONGs.), Eugènia Cros
(Intermón Oxfam), Montserrat Puig (Economista), Isabel Pagonabarraga (Fundació “Un
sol món” de Caixa Catalunya.), Joana Martí
(Pedagoga) i Imma Casanova (Dir. del IES
Rafael Campalans)
L'Agenda Llatinoamericana és un material més
de lluita davant d'un món injust i ple de relacions injustes, de manera que es podria dir que
més que viure un procés de globalització, estem
vivint sota un imperialisme i un sistema dictatorial global, on el més ric és el més fort. Dintre
d'aquest sistema és necessari prendre actituds
que despullin aquest nou imperi.
Entre les situacions que expliquen l'imperialis-

me dominant per part del més fort, hi ha el
domini de la gran potència mundial (EE.UU.)
sobre les institucions internacionals, com el
Fons Monetari Internacional i l'Organització
Mundial del Comerç, que impossibilita el desenvolupament dels països més dèbils.
Hi ha projectes que ajuden a despullar aquest
nou imperi, com són el projecte agrari d'Intermón Oxfam, destinat bàsicament a ajudar als
petits agricultors.Aquesta campanya també vol
incidir en les polítiques de comerç internacional, com els aranzels i les polítiques de subvencions. Un altre d'aquests projectes és el dels
microcrèdits, dut a terme des de la Fundació
“Un sol món” de Caixa de Catalunya per
donar suport a les petites iniciatives empresarials i ajudar al petit emprenedor.
En altres nivells més locals, existeixen experiències com les viscudes per la Joana Martí al Sene-

gal i també com l'agermanament existent entre
els instituts d'Anglès i el de Kounkané.A partir
d'aquesta experiència, es va aprofitar l'acte per
proposar al poble i a les seves entitats la conveniència d'ampliar l'agermanament dels dos
instituts a les seves poblacions, projecte sobre
el qual ja estan treballant el Fons Català de
Cooperació (FCC) i l'Ajuntament. El FCC ha
insistit en que tot agermanament necessita de
persones i institucions. Si algú està interessat a
participar-hi pot adreçar-se a l'Institut (telf.
972421207) i demanar per la directora.

punt d’informació juvenil
CONCURSOS I PREMIS
Concurs de Logotips
La Xarxa de Voluntariat Ambiental
organitza un concurs de logotips,
amb l’objectiu de trobar una
imatge que la representi.
Les propostes es poden presentar
fins el 31 de gener a les 2 del
migdia, a la seu de l’Associació
Projecte Rius:
c/Guardiana, 30,baixos
08014 Barcelona

Crida als joves escriptors
Ja podeu anar traient del calaix els
millors relats que hagueu escrit
mai, o poseu-vos a escriure’ls ara
mateix, relacionats amb el títol:
“Ciutats imaginades”.
Serà el tercer volum del col·lectiu
21x21, una sèrie iniciada amb
Contes de Barcelona (Editorial
Proa), i continuada amb 2001:
L’odissea continua i Vaig per la vida
perdent trens i agafant refredats

(Editorial Cossetània), per
iniciativa de l’Associació de Joves
Escriptors en Llengua Catalana i la
Secretaria General de Joventut.

CURSOS PER A
EDUCADORS
De formació intercultural
Objectius: proporcionar una
base formativa sobre la immigració
i la interculturalitat.
Dies: Del 4 al 20 d’abril
Horari: Dll. i Dc. de 18 a 21 h.

Preu: 30 euros
Informació: 938893476

De salut per a educadors
d’adolescents i joves
Objectius: proporcionar coneixements per fer accessible la
informació en temes de salut al
col·lectiu adolescent i jove
Dies: Del 5 d’abril al 17 de maig
Horari: Dimarts de 19 a 22 h.
Preu: 30 euros
Informació: 938893476
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ENTITATS
CLUB PATÍ ANGLÈS

Animeu-v
vos a patinar
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xarxa
d’intercanvi
de coneixements
d’Anglès
La X.I.C.A., Xarxa d’Intercanvi de Coneixements d’Anglès, us vol donar la benvinguda
al nou any, i informar-vos dels intercanvis
que actualment s’estan duent a terme. Així
mateix, us convida a participar-hi.
Els intercanvis que es realitzaran:

El passat 12 de desembre es va celebrar el
2n. Festival de Patinatge artístic, organitzat
pel Club Patí Anglès, al Pavelló de la Cellera
de Ter. La posada en escena va ser un èxit,
tant a nivell artístic com pel que fa a assis-

tència de públic.
També volem informar-vos que ja tornem a
patinar al Pavelló Municipal d’Anglès i que la
matrícula encara està oberta a tothom. Animeu-vos a provar-ho!

GRUP DE TEATRE BAMBOLINA

Els hurubús i els gamucinos
El passat 15 de gener, coincidint amb la festivitat de St. Antoni, el Grup de Joves de La
Bambolina va presentar l’obra Els hurubús i
els gamucinos, una divertida obra de clown,
on dues comunitats diferents viuen i s’enfronten en un mateix poble.
Aquesta representació ha estat el resultat de

dos cursets de teatre dedicat als joves, que
va organitzar el grup de teatre Bambolina
amb professors de reconegut prestigi, com
Rafael Faixedas o Elisabet Cauchetiez (de
Teatre de Guerrilla). Una vegada finalitzats
els cursos, els joves es van engrescar a presentar el treball teatral a la població.

AGRUPACIÓ SARDANISTA I CULTURAL FLORICEL

El Floricel amb el Nadal

● Alfabetització de català
Dilluns,dimarts i dimecres de 3h a 5h, a
l'Escola Vall dels Àngels.
● Rutes pel nostre entorn
Diumenge, dia 30 de gener.
Ruta: Can Planes-St. Pere Sestronques
Mines del Sant Pare.
Sortida del Pavelló a 2/4 de 10 del matí.
● Cuina vegetariana
Dijous. dia 20 de gener de 3h a 2/4 de 5.
Lloc: Carrer Floricel, 4
● Flors seques:
Interessats, trucar per acordar dia i hora
per iniciar l’intercanvi.

Si esteu interessats en algun
d'aquests intercanvis, o bé voleu més
informació sobre la XICA, podeu:
- Trucar al: 679 170 480 (tardes)
- Apropar-vos als punts d'informació:
● l'IES Rafael Campalans de 10:30 a 11h
(preguntar per Mª Àngels Quintana)
● Punt d'Informació Juvenil
Des d’aquí et convidem a participar
d’aquest projecte que és de tots i per a
tots, només cal provar-ho. I pensa que
compartint els teus coneixements
enriquiràs als altres i a tu mateix.Així
doncs, llença’t, que no hi tens res a perdre.

L'Agrupació Sardanista i Cultural Floricel,
com a cloenda dels actes de celebració del
seu 50è aniversari, organitzà un concert a
càrrec de la coral Josep Ruhí de Bescanó a la
Parròquia St Miquel d'Anglès. L'acte fou molt
reeixit i comptà amb una bona assistència.

El dia 5, a la tarda, a la Plaça de la Vila, un grup
de nens i nenes van ballar una sardana per
donar la benvinguda als Reis Mags d'Orient.
En ambdós casos agraïm la col·laboració de
totes les persones que van assistit a aquests
actes.

Aprofitem per fer una crida a tothom qui
pugi estar interessat a formar part de
l’equip dinamitzador d’aquest projecte.
Sereu molt benvinguts!

Vinga, no t’ho pensis més i vine
a la XICA!
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SERVEIS

regidors
g

telèfons

AJUNTAMENT D’ANGLÈS

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

NOM

CORREU ELECTRÒNIC

CÀRREC

Jordi Fornés
Joan Xifra

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

Alcalde
Tinent alcalde

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

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

Tinent alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

Abans d’anar a consultar algun tema amb els membres del consistori cal demanar hora a les oficines municipals (de
dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia) o trucar al número 972420058.

farmàcies

DE GUÀRDIA (GENER/FEBRER 2004)

Migdia, nit i
diumenge tarda

Del 17 al 23 de gener
Del 24 al 30 de gener
31 de gener
De l’1 al 6 de febrer
Del 7 al 13 de febrer
Del 14 al 20 de febrer
De dilluns a divendres laborables,
guàrdies localitzables, tel. 646 01

La Cellera (972 42 14 63))
T. Franch (972 42 00 51)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Amer (972 43 03 16)
T. Franch (972 42 00 51)
la farmàcia Medina de Bonmatí està de servei d’urgències diürn de 9 h a 22 h amb
69 07.

autobusos

TEISA (feiners de dilluns a divendres)
La Hispano Hilariense (feiners)
TEISA (feiners)
TEISA (dissabtes feiners)
TEISA (diari)
TEISA (dissabtes feiners)
TEISA (feiners de dilluns a divendres)
TEISA (diari)
TEISA (diari)
TEISA (feiners de dilluns a divendres)
TEISA

ANGLÈS-GIRONA (VE DE ST.HILARI)
8.00 La Hispano Hilariense (feiners)
ANGLÈS-OLOT
7.30
10.00
12.00
13.45
16.15
18.00
21.00

TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA

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

GENER 2004

ANGLÈS-GIRONA
6.55
8.00
8.05
8.05
10.05
10.05
12.50
14.55
15.50
18.35
19.50

De dia i
cap de setmana

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

(feiners)
(feiners de dilluns a divendres)
(diumenges i festius)
(feiners)
(feiners)
(diari)
(diari)

GIRONA-ANGLÈS
7.00
9.15
9.30
11.30
13.15
13.15
15.45
15.30
17.30
19.00
20.00
20.30

TEISA (feiners i dissabtes feiners)
TEISA (dissabtes feiners)
TEISA (feiners de dilluns a divendres)
TEISA (feiners, diumenges i festius)
TEISA (de dilluns a divendres feiners)
TEISA (dissabtes feiners)
TEISA (feiners de dilluns a divendres)
TEISA (diumenges i festius)
TEISA (diari)
TEISA (diari)
La Hispano Hilariense (feiners)
TEISA (diari)

GIRONA-ST.HILARI (PER ANGLÈS)
20.00 La Hispano Hilariense (feiners)
OLOT-ANGLÈS
7.15
9.15
12.00
15.00
17.45
19.00

TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA

(feiners)
(diari)
(feiners de dilluns a divendres)
(feiners de dilluns a divendres)

meteorologia
MES DE DESEMBRE DE 2004
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

8,1ºC
13,3 ºC
3,3 ºC
16,8 ºC (10.12)
-3,6 ºC (28.12)
131,6 mm
34,6 mm (1.12)
1,5 m/s
NW
82 %
994 hPa
5,1 MJ/m2

D’ANGLÈS

NAIXEMENTS

ANGLÈS-BARCELONA
6.45
7.45
10.15
16.15
18.15
21.15

TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA

(feiners de dilluns a divendres)
(dissabtes, diumenges i festius)
(feiners)
(feiners)
(diumenges i festius)
(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

BARCELONA-ANGLÈS
10.00
15.00
20.00
20.15

TEISA
TEISA
TEISA
TEISA

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

LLORET 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

23.11.2004 Ariadna Feliu i Huix, filla d’Adam i d’Anna
09.12.2004 Abril Blanquez i Calls, filla de Jordi i de
M. Lourdes
20.12.2004 Etna Bassà i Viñets, filla de Xavier i de
Raquel
25.12.2004 Marc Saubí i Cullell, fill de Joaquim i d’Hermínia
DEFUNCIONS
25.11.2004
28.11.2004
29.11.2004
01.12.2004
07.12.2004
19.12.2004

Antònia Caparrós i Fernández, 85 anys
Carme Ventura i Subiranas, 86 anys
Mercedes Ribera i Artesano, 76 anys
Manuel Orellana i Navas, 49 anys
Maria Pujolras i Ferrés, 88 anys
Maria Estany i Sánchez, 83 anys
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Fira de Sant Antoni, promoció, comerç i tradició
Una vegada més, el nostre municipi va
celebrar la festivitat de Sant Antoni, on
l'acte central és la benedicció dels animals, que es va realitzar el dissabte al matí
a la Plaça de la Vila.
En aquesta edició, prop de 150 parades
d'artesania es van instal·lar al casc antic
del municipi: les entitats van mostrar als
visitants les activitats que estan realitzant,
els establiments del poble van sortir al
carrer i, a la Plaça de la Vila, prop de 7
artesans mostraven la feina d'oficis en
vies d'extinció i hi havia una exposició de
bestiar de les granges del poble.

El Passeig de l'Estació, des de fa uns anys,
s'ha convertit en una altra de les zones
on es desenvolupa la fira. El dissabte es
podia veure una mostra de tractors,
motos i cotxes antics i, el diumenge, unes
30 parades d'antiquaris i brocanters van
omplir el passeig.
D’altra banda, els visitants també van
poder gaudir d’una mostra d'oficis antics
(carboners i roders) a Can Cendra i
d’una demostració de horseball.
A més, durant tot el cap de setmana, els
restaurants de la Vila van oferir diferents
menús gastronòmics ideats expressament

AGENDA
EXPOSICIONS

AULA DE MÚSICA

Sala Fontbernat
Des del 3 de desembre al 23 de gener
Mines d’Osor, imatges i records
Exposició on es pot observar la història de les
Mines d’Osor.
RIALLES

Diumenge, 13 de febrer
Pirata, a càrrec de la companyia Teatre
de la Llauna i la Troca.
A 2/4 de 6 de la tarda, al Palàdium.
Preu: 4 euros.
La temporada de Rialles es va iniciar el 16 de
gener amb l’obra L’Espasa màgica del rei
Artur.
TALLERS DE PARES I MARES

Dimecres, 26 de gener

Al CEIP Pompeu Fabra de 15 a 17 h. Activitats educatives i lúdiques per a pares i mares.

Fins el mes de juny

Coral d’adults (goospel, clàssic, comèdia
musical...): dimecres a les 8 del vespre.
Direcció: Lluís Tera.
Coral infantil:dimecres a 3/4 de 7 de la
tarda. Direcció: Judith Pont
Conjunt instrumental: dilluns a 3/4 de 7.
Direcció: Albert Comalada.
Aula de música 972420201 /972420104
Dissabte, 15 de gener
Audició Fira de St Antoni
A les 4 de la tarda a la Plaça Catalunya
LLAR DELS JUBILATS

Dissabte, 22 de gener
Calçotada a Moià
Sortida a les 8:00 del matí en direcció a Cleva.
Durant el viatge pararem a esmorzar. Tot
seguit continuarem la ruta fins arribar a Vic
on visitarem el mercat semanal. Després ens

per a l’ocasió.
La fira va estar inaugurada el dissabte al
matí per Xavier Soy, representant la
Diputació de Girona, Pere Vigo, diputat al
Parlament de Catalunya, Josep Quintanas, delegat de cultura a Girona de la
Generalitat de Catalunya i l’alcalde de la
població, Jordi Fornés.
La Fira de Sant Antoni representa una
aposta en la promoció del comerç local i
l’entorn natural i arquitectònic d’Anglès.
Per això, enguany s’ha apostat per la
divulgació de la fira fora de les nostres
comarques.

D E S TA Q U E M

CURSOS DE CATALÀ
A partir del 24 de febrer
Des de l’Ajuntament s’organitzen cursos de català tots els dilluns i dimecres a partir de les 7 de
la tarda. S’oferten 2 nivells :
Nivell bàsic : adreçat a NO catalanoparlants.
Nivell C: equivalent al nivell de català de Batxillerat (es necessita un mínim de 15 inscrits).
Inscripcions: dies 24, 25, 26 i 27 de
gener de 7 a 9 del vespre a l’Ajuntament.

dirigirem al restaurant Moià on ens serviran
el menú típic de calçotada. Després de l’àpat
hi haurà ball per a tothom.
Preu: 32 euros.
Dissabte, 5 de febrer
Berenar social a la Sala de Ball
Berenar social del Dijous Llarder i, tot seguit,
gran ball de fi de festa a càrrec de l’Eloi Tarradas.

Preu: 5 euros
Campionats a la Llar dels Jubilats
Informació dels guanyadors
Des de la Llar dels Jubilats s’informa dels
guanyadors dels concursos següents:
Botifarra: Pere Xifra i Miquel Badosa (1r
premi) i Àngel Vila i Lluís Badosa (2n premi).
Billar: Lluís Campmajor (1r premi) i Josep
Costa (2n premi).

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

12

butlletí

el

d’informació municipal d’Anglès

REPORTATGE
Anglès, al ser una població al peu de les Guilleries,
té unes qualitats de terreny i de vegetació idònies
per a la localització de fonts i viots d'aigua naturals.
La nostra zona està situada a l'últim esglaó de l'anomenada Catalunya humida que s'inicia als Piri-

neus. Per això, no és casualitat la presència de nombroses fonts ferroginoses (Amer, La Cellera de
Ter...) o termals prou representatives de la comarca (Sta. Coloma de Farners, Caldes de Malavella, St.
Hilari Sacalm...).

Les fonts també tenen història
La composició granítica del sól de les
muntanyes més properes a Anglès és una
bona amiga de la qualitat de l'aigua. Moltes de les fonts que podem trobar dins el
terme d'Anglès ofereixen una qualitat
envejable, ja que les característiques del
sól garanteixen un perfecte filtratge de
l'aigua, eliminant les partícules de matèria
orgànica. Els castanyers també ajuden a
augmentar la quantitat i qualitat de l'aigua,
ja que no n'absorveix en accés i alhora la
conserven en bosses que sostenen a les
seves arrels. Aquestes qualitats del castanyer l'han convertit en un bon indicador de zona humida i per tant d'aigua
subterrània abundant.
Anglès reuneix gairebé totes les característiques esmentades i, per això, s'han
localitzat moltes fonts d'aigua natural.
Algunes adequades o estroncades per
l'home, les altres completament salvatges.... L'últim document que s'ha trobat
publicat, en el que es recullen les diferents
fonts del terme i la masia més propera a
cadascuna, data de 1942 i recull les
següents: la del Rifred ( prop de Peranau);
la dels Castanyers, la Font Nova. la Font

Vella i la dels Gossos (prop de Bellveí), la
de'n Bertran (prop de Sant Amanç); la de
l'Arbre Blanc i la de les Déus (a prop de
Can Camps), la de les Bardals (a Can
Llucí), la del Coral (a la carretera d'Osor),
la del Canyo, la Vaïna (darrera d'Indústries
Burés), la de Sant Pere Sastronques, la de
can Feliu Vell, la de Can Xuiera i la Volant
(prop de can Planella). Moltes d'elles són
àmpliament conegudes per la població i
algunes fins i tot recuperades recentment
(és el cas de la Font dels Gossos); Però
d'altres potser ja han desaparegut, com la
de Sant Pere Sastronques, que amb la
construcció de la canalització d'Aigües de
Barcelona va quedar completament seca.
L'afany per tenir una font d'aigua davant
de casa i no haver-se de desplaçar a la
muntanya va fer que s'ideessin sistemes
per canalitzar l'aigua i poder disposar de
fonts municipals. Les fonts municipals més
rudimentàries i que actualment conserven un carisme més gran són les Bombes
(mecanismes que es col·locaven al capdamunt d'un pou per poder bombar l'aigua

i facilitar la seva recollida). Actualment, a
la població només se'n conserva una al
barri de Cuc, però la memòria popular en
recorda també al carrer del Ter i al carrer
del Raval. Tot i així, el personatge anglesenc que va incidir de manera més decisiva per fer efectiu el desig de tenir una
font a davant de casa, va ser l'alcalde
Martí Esteba Colomer, que va estar al
capdavant del govern municipal des de
1941 fins 1951, just després de la Guerra
Civil.Va ser Esteba qui va crear la majoria
de fonts municipals (la de can Romà, la del
Carrer d'Avall, la de la Plaça Catalunya, la
de la Plaça del Bacallà, la de la Plaça de la
Rutlla, la de la Plaça de la Sardina -nom
vulgar que se li atorgava a la plaça localitzada entre can Nin i l'antiga via del carrilet-...).Algunes d’elles ja han desaparegut.
Esteba també va urbanitzar la Font del
Canyo i va comprar i crear l'actual Parc.
L'aigua de la resta de fonts municipals
provenia d'aquesta font i a través de canalitzacions arribava a les principals places
del poble.
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