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CAMPANYES

de sensibilització
El sol s’ha de
pendre a
petites dosis
A l'estiu tothom gaudeix prenent el sol, però
per poder-lo prendre s'haurien de tenir en
compte unes precaucions molt senzilles per
tal d'evitar les cremades solars, les irritacions
i l'envelliment prematur de la pell, i disminuir
la probabilitat individual de patir càncer de
pell.
L'exposició al sol i a les fonts artificials de
radiacions ultraviolades A i B són els principals factors de risc de patir un melanoma. El
80% del risc procedeix de les exposicions
realitzades abans dels divuit anys d'edat.
L'exposició intermitent, però intensa, al sol,
pròpia dels mesos d'estiu, és molt perjudicial
per a la salut, especialment en nens i adolescents a causa de les característiques de la
seva pell.
Seguint els consells que es presenten a continuació es podrà mantenir una pell lluenta i
maca com la que tenien les nostre besàvies.

Recomenacions bàsiques per protegir-se dels efectes dels raigs de sol
● L’efecte del sol és acumulatiu. Evitar les cremades solars durant l’infantesa
i l’adolescència fent servir cremes fotoprotectores.
● Els nens han de portar barret i samarreta quan prenen el sol.
● Evitar l’exposició directa al sol durant les hores del migdia.
● Utilitzar cremes protectores que cobreixn tant l’espectre UVA com l’UVB i
que tinguin un factor de protecció solar superior a 15.
● Posar les cremes fotoprotectores 20 minuts abans de parar el sol, per tota
la pell, i renovar-les cada 2 o 3 hores.
● Els bronzejats cosmètics amb raigs UVA també lesionen la pell.
● Protegir els ulls amb unes ulleres adequades.

Ordenança de convivència ciutadana
La finalitat de l'Ordenança és incidir en aquells actes
que generen una alteració d'allò que, socialment,
s'accepta com a convivència ciutadana i que queda
traduïda tant en l'absència de molèsties com en la
no-necessitat de causar danys en els espais públics.
Aquests àmbits es defineixen en els títols II i III de
l'Ordenança.
El text també regula els temes relacionats amb els
usos de la via pública, ja que és l'espai en què es du
a terme tant l'ús comú de tots els ciutadans i el trànsit d'animals domèstics, com l'ús especial i privatiu
per obres, instal.lacions, activitats comercials, activitats d'oci. Per això, els títols V i VI fan una regulació
minuciosa d'aquests usos i aprofitaments.
Finalment, el títol VII regula el règim sancionador.
Com a novetat, dins aquest apartat, s'introdueix la
opció de substituir la sanció econòmica per la possibilitat que els infants i adolescents de fins a 18 anys
realitzin tasques comunitàries (neteja i reposició del
mobiliari urbà, neteja de carrers, pintar parets, etc.)

Títol II: Del comportament o conductes dels ciutadans respecte als bens de dominic public
- Pintades.
- Via pública i elements estructurals, edicificis i instal·lacions de titularitat municipal.
- Mobiliari ubà (papereres, fonts públiques, jardineres, bancs, marquesines, jocs infantils,...).
- Jardins, parcs, boscos urbans i altres zones verdes.
Títol III: Neteja de la via pública a conseqüència d’activitats que s’hi realitzen
- Neteja de la via pública com ús comú general dels ciutadans (abocaments, tinença d’animals i neteja...).
- Neteja de la via púbica com a ús comú especial i privatiu (normes generals, obres i altres activitats).
Títol IV: Conservació via pública
L’Ajuntament té la competència exclusiva per fer intervencions de conservació a la via pública.
Títol V: Ús general de la via pública
L'ús comú general de la via pública pels ciutadans s'haurà d'acomodar a les normes pacífiques de la
convivència
A les vies públiques els animals hauran d'anar sempre acompanyats pels seus propietaris que hauran
d’adoptar mesures perquè no puguin ocasionar molèsties o danys a persones o béns.
Títol VI: Ús especial de la via pública
- Ús comú especial de la via pública a conseqüència d’activitats que s’hi realitzen o d’instal·lacions situdes
en llocs de domini privat que determinen una intensitat d’utilització superior a la normal.
- Publicitat.
- Comerç ambulant.
- Activitat comercial de servei o d’oci.
- Instal·lacions temporals per a fires i festes tracidonals.
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DES DE TOTS ELS ANGLES

envolguts anglesenques i anglesencs,
una vegada més em poso en contacte
amb vosaltres per informar-vos de diferents aspectes que afecten a la nostra
Vila. En aquest Butlletí, m'he volgut
centrar en donar resposta a les queixes
més freqüents que rebem al consistori.
En primer lloc, dir que he rebut crítiques perquè fa mesos
que hi ha fanals apagats a diferents indrets de la població.
Davant aquest tipus de requeriments he d’informar que la
normativa de Seguretat Laboral no permet l'ús de l'escala
si es treballa a més de 6 metres d'alçada. Aquest fet, ens
obliga a llogar un vehicle amb cistella per a realitzar el
manteniment de les diferents infraestructures llumíniques
d'Anglès. L'Ajuntament lloga un vehicle d'aquestes característiques quan veu que hi ha d'entre 15 i 20 bombetes
foses en els diferents fanals municipals i aprofita per fer
una revisió de tots ells. Vull recordar que Catalunya, junt
amb l'Estat Espanyol, és un dels països que té l'índex de
sinistralitat laboral més alt d'Europa, per això, considerem
de vital necessitat respectar la normativa vigent i prevenir
qualsevol incident.
Una altra de les crítiques a la qual em veig obligat a donar
resposta és referent al cos de la Policia Municipal. Recentment m'han manifestat que aquest cos posa multes selectivament. Jo haig de dir que això no és cert. El que és veritat
és que la Policia Local dedica una franja horària a denun-
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OPINIÓ

ciar vehicles mal estacionats, fet que pot provocar que, tot i
estar en un mateix indret, un cotxe sigui multat i l'altre no
(ja que no hi està durant la mateixa franja horària). També
vull afegir, que els polítics hem de donar les eines necessàries i la nostra confiança al personal laboral municipal perquè puguin desenvolupar la seva feina. Si el temps demostra que no realitzen correctament la tasca encomenada
s'han de pendre mesures. Tot i així, m'agradaria remarcar
que, a dia d'avui, tots i cadascun dels empleats municipals
tenen plenament la nostra confiança i han demostrat ser
bons professionals.
Finalment afirmar que el consistori ha rebut diferents queixes de l'estat de les zones verdes de la part alta de l'Avinguda Floricel. En aquest sentit, haig de dir que en aquest
sector s'està acabant de dur a terme una Unitat d'Actuació,
la qual encara no ha estat recepcionada a l'Ajuntament.
Aquest fet implica que el manteniment de carrers, places i
zones verdes encara no és responsabilitat municipal. Malgrat aquest aspecte, reconec que no hem sabut arribar amb
l’agilitat suficient al manteniment i enjardinament dels
diferents carrers i zones verdes, ja que hem hagut de rectificar criteris de funcionament per ajustar-nos a les necessitats reals de la població. En aquests moments estem en un
procés de concloure uns criteris i un “quadrant “en el que
es contemplin tots i cadascun dels racons de la Vila.
Cordialment,
Jordi Fornés i Pol
ALCALDE D’ANGLÈS
Regidora de participació ciutadana

Participació ciutadana

E

l poble d'Anglès ha viscut un fort increment de la població immigrada extracomunitària. Malgrat col·lectius com
el marroquí o l'indi, que ja fa més de 15 anys que varen
arribar a la població, les comunitats autòctona i immigrada fan
encara una vida paral·lela insterseccionant només en els àmbits
imprescindibles.
Quan aquesta realitat la visualitzem en els espais ocupats o dirigits als joves (escoles, àmbits de lleure, espais públics...) ens adonem que l'intercanvi, la relació constant és diària i no forçada. És
en aquest marc que s'han donat en els últims temps alguns incidents discriminatoris i d'enfrontament de grups autodefinits
segons característiques d'origen cultural/ideològic. Tot i que l'anàlisi d'aquest fenomen és molt complex, des de l'Ajuntament es
planteja iniciar un treball preventiu i educatiu que ajudi a apropar-se més als nois/es, detectar-ne les necessitats i realitats, i
poder evitar situacions de conflicte i enquistament entre veïns.
L'ajuntament d'Anglès, coneixedor d'aquesta realitat, es va afegir
a la convocatòria d'ajuts de la Generalitat pel foment de la participació ciutadana, amb un projecte que emmarqués a la vegada
dos objectius:
- D'una banda conèixer la realitat i l'experiència dels joves d'Anglès, o sigui, poder analitzar els diversos aspectes que composen

la seva realitat (identitat juvenil, projecte de vida, participació en
projectes col·lectius), i especialment aquella problemàtica lligada
a les dinàmiques de relació entre els grups de joves d'orígens
culturals diferents, i la seva incidència en l'espai públic.
- I de l'altre iniciar un treball comunitari i participatiu, transversal a diferents regidories, que vertebri i motivi polítiques de
joventut, participació ciutadana i interculturalitat. O sigui, iniciar
dinàmiques que permetin el disseny d'un Pla de "participació i
convivència" on hi prengui especial rellevància el col·lectiu jove
de la població.
L'Objectiu General d'aquest Pla Local era millorar la convivència i cohesió comunitària entre la població del territori, especialment entre els i amb els joves, a partir de fomentar la participació
i la interculturalitat, l'aprenentatge en la gestió i resolució dels
propis conflictes, potenciant la lluita contra la violència, el racisme i l'exclusió social.

En la data que es redacta aquest butlletí ja és sabut per l'Ajuntament que aquesta sol·licitud ens ha estat denegada. Però des d'aquestes ratlles el que volem transmetre és la intenció de que aquest
projecte tiri endavant, potser no de la manera contemplada ja que el
suport econòmic era important, però sí començar amb petites coses i
poder anar avançant.

promoció
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ACTUALITAT
Tràmits online: millorant la comunicació
entre l’administració i el ciutadà
L'Ajuntament ha signat un conveni d'adhesió al TRAM (Mòdul de Tramitació
Municipal). El TRAM és una aplicació
informàtica que té com a objectiu oferir
a les entitats locals una solució tecnològica per promoure i facilitar la gestió, per
mitjans telemàtics, d'un conjunt de
sol·licituds i tràmits amb garanties jurídiques i de seguretat. Per tant, la signatura
d'aquest conveni per part de l'ajuntament
d'Anglès permetrà als anglesencs poder
desenvolupar una sèrie de tràmits via
internet, sense necessitat de desplaçar-se
a les Oficines Municipals.
Els encarregats de portar a terme l'implantació d'aquest servei a la web de
viladangles.com són el Consorci d'Administració Electrònica de Catalunya
(AOC) en col·laboració amb el Departament de Sistemes d'Informació de la
Diputació de Girona i els serveis tècnics
informàtics del nostre Ajuntament.

general

Els tràmits que es podran realitzar
Així doncs, amb la signatura del conveni,
a partir del mes d'octubre, tots els interessats podran fer els següents tràmits
mitjançant la pàgina web del consistori:
instàncies genèriques; concretar cita amb

càrrec electe o tècnic municipal; trametre queixes suggeriment o incidències;
donar-se d'alta o canviar de domicili al
padró municipal; modificar errors ortogràfics del nom, cognoms, NIF i petits
errors a l'adreça; tramitar volant d'empadronament actual o històric; tramitar
volant de convivència actual o històrica;
sol·licitar casament civil; notificar retirada
de mobles i andròmines al carrer; sol·licitar la recollida de contenidors de recollida selectiva; comunicar la realització d'obres menors; presentar denúncia per

excés de soroll; retornar la fiança per
obres; demanar llicència d'obres, de primera ocupació o de gual i contragual;
sol·licitar còpies de plànols topogràfics,
urbanístics i parcel·laris; domiciliar els tributs, taxes i preus públics; demanar certificats de rebuts de tributs municipals;
sol·licitar el fraccionament i ajornaments
de tributs; demanar la retirada de vehicles de la via pública; presentar denúncia
de disciplina ambiental; i sol·licitar l'ús
d'equipaments per a activitats culturals,
esportives o de lleure.

La consellera Anna Simó visita el Centre de Dia
La consellera de Benestar i Família de la
Generalitat de Catalunya, Sra.Anna Simó,
va visitar les noves instal·lacions del futur
Centre de Dia de la població. En el transcurs de la visita la consellera va expressar
la seva satisfacció de poder col·laborar
amb el món local a través d'un servei d'aquestes característiques. Va afegir que la
materialització d'un Centre de Dia permet que les persones grans, malgrat les
seves limitacions i incapacitats, puguin
viure i conviure amb proximitat a les
seves llars. També va afirmar que el local

reuneix tots els requisits legals establers i
que les instal·lacions són de gran qualitat.
Simó també va reafirmar el compromís
de la Generalitat de signar un conveni
amb el consistori per tal d'ofertar 7 places públiques al nou Centre de Dia.
En el darrer plenari municipal ja es va
aprovar inicialment la creació del servei
que consta d’una memòria justificativa,
d’una memòria econòmica i d’un reglament. L’aprovació també va fixar les bases
per crear un consell assessor que serà el
responsable del servei.
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trànsit

Anàlisi de la situació
socioeconòmica del territori

Canvi de direccions

El passat 17 de juny
el Grup d’Estudis de
la Vall d’Anglès, amb
la col·laboració de
l’Ajuntament, va realitzar una xerrada
col·loqui sobre l’actual situació socioeconòmica de l’àrea Ter-Brugent i les prespectives de
futur a càrrec del Grup d’anàlisi i planificació
territorial i ambiental (UdG). En la ponència es va
posar en evidència la crisi del sector industrial de
la zona, i es va plantejar l’explotació turística del
sector com a futura font d’ingressos del territori.
La potenciació de les vies verdes, l’arquitectura
industrial,... es van plantejar com els puntals per
una futura industria turística.

El Jutge de Pau d’Anglès rep el
1r premi Agustí Juandó Royo

Des del Consistori s'ha trobat necessari reordenar la circulació al barri de Can
Serra (des de la plaça de la Rutlla fins al
carrer Països Catalans) i així aconseguir
més places d'aparcament i facilitar la
mobilitat de la zona.
En aquest sentit, properament entraran
en funcionament les noves direccions:
està previst que el carrer Escoles, que
actualment és de dues direccions, sigui
només de baixada i així aconseguir
diverses places d'aparcament al costat
dret d'aquesta via. El carrer Pirineus
també només s'habilitarà en un sentit
(el contrari a les agulles del rellotge).
Finalment, el carrer St. Martí, vial característic per la forta pendent, passa a ser
només de baixada i el carrer Juli Garreta només de pujada.Amb aquestes petites modificiacions s'aconsegueix un
recorregut circular d'una sola direcció
que permetrà disminuir el risc de coalició, així com facilitar els desplaçaments
a la zona.Tot i així, cal afirmar que l’Av.

Floricel es manté en els dos sentits de la
marxa, ja que s’ha considerat un carrer
molt transitat, degut a l’ubicació del
Col·legi Públic Pompeu Fabra.
Totes aquestes mesures es prenen a
l'espera de la construcció de la futura
sortida del barri de Can Serra cap a la
C-63 (carretera de Sta. Coloma), una
reivindicació històrica del consistori.

Els veïns van poder opinar
sobre el projecte de reordenació
Per tal de definir i elaborar el canvi de
direccions de la zona, l'alcalde, Jordi Fornés, i el responsable de la Policia Municipal, Juan Bóhorquez, van mantenir una
reunió amb els veïns afectats per presentar-los el projecte de reordenació.
Tots ells van poder fer les seves propostes i els seus suggeriments que han
fet variar mínimament la idea plantejada.
El plànol que es presenta és el resultat
del consens obtingut.

El passat dia 1 de juliol, a les 9 del vespre a l'Hotel
Carlemany de Girona, el Jutge de Pau de la nostra
vila, Pere Fiquereda i Cairol, va rebre el 1r Premi
Agustí Juandó i Royo. El Consell dels Il·lustres
Col·legis d'Advocats de Catalunya és el segon any
que entrega aquests premis a persones o entitats
que, en la seva trajectòria professional, hagin
destacat per la defensa i lluita de la llengua catalana
en l'àmbit jurídic i jurídicadministratiu dels Països
Catalans. L'objectiu del premi és el reconeixement
per una banda a la trajectòria de la persona
escollida i també sensibilitzar el món jurídic de la
situació de la llengua en aquest àmbit.
El premi va ser entregat pel president del Consell
dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya,
Excm. Sr. Manuel Hernández Martín, i el Conseller
Primer de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr.
Josep Bargalló i Valls

Agraïment a diferents comerços
L’Ajuntament vol agraïr la col·laboració de
Carnisseria Loreto, Carnisseria Carn's,Carnisseria
Manel, Embotits Aulet, Celler del Bon Vi i
Champion perquè van regalar diferents productes
per a la panera que es va lliurar durant la Revetlla
de Sant Joan.
Fe d’errades
- En l’escrit de l’alcalde de l’edició del passat Butlletí
quan anomenàvem la consellera de Benestar i Família
de la Generalitat volíem dir Anna i no Carme Simó
- Quan donàvem compte de la defunció d’Àngel
Vinyes volíem dir a l’edat de 88 anys i no de 8 anys.

sanitat
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ACTUALITAT
Èxit de convocatòria de la II edició de la
caminada del CAP
E l passat 17 de juny, sota el lema "Fes

salut. Vine a caminar!!", la II edició de la
caminada popular adreçada als usuaris de
l'àrea bàsica de salut d'Anglès va repetir
èxit de convocatòria. Més de 300 persones van participar en la iniciativa que
enguany es centrava en informar sobre
l'obesitat. A través de "Fes salut. Vine a
caminar!!" els professionals volien fomentar, entre la població, hàbits d'estil de vida
sana, practicant l'exercici físic de forma
regular i mentalitzar als participants que
caminar influeix de manera positiva per
prevenir i combatre tant l'obesitat com la
hipertensió arterial, la diabetis, la depressió, l'estrès, l'osteoporosi i les malalties
del cor.

El personal del CAP informava
als participants

festes

Aquest any es van organitzar dos gurps:
"les tortugues" i les "llebres". El primer va
fer un recorregut de 4 km (CAP Anglès,
Arbreda de Can Burés, Pont de la Riera
d’Osor, carril-bici fins a la Cellera, Plade-

vall de la Cellera, Pont de la Riera d'Osor,
Passeig de l'Estació, carril-bici i tornada al
CAP d'Anglès) i el segon de 8 km. (es va
desviar en direcció al Pasteral).
A la sortida el personal assistencial va
mesurar el pes, la talla, l'índex de massa
corporal i el perímetre de la cintura dels
participants. Durant el trajecte els dos
grups es van trobar tres controls en els
que se'ls informava sobre què és l'obesitat, les raons per aprimar-se i sobre com

fer-ho, reforçant la idea de l'exercici físic i
les dietes saludables.També se'ls va aconsellar sobre el calçat que s'ha de portar
per caminar i el que s'ha de menjar i
beure.
La caminada va ser una iniciativa de l'equip d'atenció primària de l'ABS d'Anglès
i anava dirigida a la població del seu àmbit
d'influència: Anglès, Amer, La Cellera,
Osor, Bonmatí, St. Martí Sapresa, St. Julià
del Llor i Brunyola.

Baixada de carretons: Gales 2005
S’apropen les Gales i amb elles un dels
actes més esperats: la baixada de carretons. Ja és hora de començar a pensar en
el carretó que construirem. Aquest any
hi ha diferents novetats:

Premis:
- Premi de 100 eur. al carretó més ben
construït i més segur.
- Premi de 100 eur. al carretó amb el
millor disseny.
- Premi de 100 eur. a la millor posada en
escena (l’equip que sigui capaç de disfrassar-se millor, fer la baixada més simptàtica, divertida espectacular, original,...)
- Primer premi de 200 eur. al que reflecteixi millor els tres apartats anterior.
El jurat podria declarar desert algun d’a-

quests premis si considera que cap participant es mereix aconseguir-lo.
- Els classificats entre 5è i el 10è lloc
rebran 50 eur., els classificats entre l’11è i
el 20è, 30 eur. i a partir del lloc 21è,
rebran 20 eur.
Els premis no són acumulatius (cada carretó
només pot obtenir-ne un)

Bases:
- El carretó ha de ser de construcció pròpia, ha de disposar d’un mínim de 3 rodes,
frens i direció, i no pot tenir motor.
- Els participants hauran de portar casc.
- La baixada no és una cursa sinó una
manera de divertir-se i fer espectacle.
- No s’han de fer maniobres que puguin
posar en perill la seguretat dels altres

participants i la del públic.
- Els carretons que no reuneixin aquestes
condicions podran ser desqualificats.
Un jurat puntuarà els participants segons la
construcció, disseny i posada en escena.

Inscripcions:
Les inscripcions podran fer-se fins el
dimarts 30 d’agost a la Piscina Municipal.
L’organització es reserva el dret d’efectuar canvis si ho considerés convenient. El
fet d’inscriure’s suposa la total acceptació
d’aquestes bases.
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promoció i turisme

POLICIA MUNICIPAL

Actuacions del mes de maig

Eines promocionals

L'Ajuntament, conjuntament amb el
Patronat de Turisme, ha editat un tríptic turístic del municipi.
Aquest document, que es pot adquirir a
l'Ajuntament i als diferents punts d'informació turística de la província, recull
els atractius turístics de la Vila (barri
antic, els masos rurals, les esglésies i les
ermites), les activitats de lleure , la gastronomia i les festes més destacades.
Tots aquests apartats il·lustrats amb

fotografies. En aquest tríptic els visitants
també hi podran trobar les adreces i
telèfons d'interès, així com un plànol
detallat.
De moment, s'han editat 12.000
exemplars, 4.000 d'ells en català i
2.000 en castellà, anglès i francès.
Aquest projecte, que ha rebut una subvenció del 40% del Patronat de Turisme,
està previst que es completi amb l'edició de pòsters promocionals de la Vila.

Propostes de lleure i potenciació de l’ocupació

Rutes de senderisme

A la plaça de la Rutlla de la població,
ja s'ha instal·lat un punt d'informació
de les 5 rutes de senderisme que
recentment s'han senyalitzat al nostre
municipi. En aquest indret s'hi han
situat diferents bancs i properament
es col·locarà un plafó on es localitzaran i s’indicaran totes i cadascuna de
les propostes. Les 5 rutes tenen la
seva sortida a la plaça i cadascuna té
assignat un nivell depenent de la dificultat de realització.

Club de l’emprenedor
Tots aquells joves emprenedors d'Anglès que tinguin la intenció de crear la

seva pròpia empresa poden acudir al
servei Club de l'Emprenador al Consell
Comarcal de La Selva. Allí tots els
interessats trobaran l'assessorament
necessari per a portar a terme el seu
projecte. Diferents tècnics especialitzats informaran a l'usuari de les possibilitats de subvencions, els ajudaran a
desenvolupar un pla empresarial, els
ofertaran formació... Tot això es fa a
través de 10 entrevistes individualitzades entre l’interessat a crear una
empresa pròpia i un tècnic especialitzat.
Des de l'ajuntament d'Anglès es participa activament en aquest projecte.
Actualment tots els interessats a utilitzar el servei poden realitzar la primera de les entrevistes a les Oficines
Municipals de la població amb l'Agent
d'Ocupació i Desenvolupament Local.
Només cal que truquin a l'Ajuntament
i contactin una entrevista amb l'Isidre
Serra.

Quilòmetres realitzats: 2.650
Trucades rebudes: 305
Serveis de farmàcia: 25
Accidents de trànsit: 5
Seguretat Ciutadana: 150
Serveis assitencials: 10
Alarmes: 5
Serveis gossera comarcal: 2
Serveis de violència domèstica: 4
Senyalitzacions extraordinàries: 40
Proteccions escolars: 39
Serveis Prades: 290
Policia administrativa: 60
Requeriments urgents Ajuntament: 5
Regulació trànsit: 75
Objectes recuperats: 9
Reunions Cap A.B.P. Sta.Coloma i Cap
Policia Local: 2
Reunions plantilla i ajuntament: 2
Notificació serveis urgents Brigada: 3
Informes Brigada d’obres: 15
Denúncies: 95
Actes especials: 1
Serveis Policia Local i Mossos : 4
Atestats penals: 1
Requeriment jutjat: 7
Serveis bombers: 1
Serveis ambulància: 5
Informes Serveis Socials: 2
Retirada vehicles abandonats: 2

PROMOCIÓ
Taller Ocupacional: mes de juny
Durant el mes passat, les noies i nois del taller
d'ocupació van fer diferents actuacions per a
regenerar la gespa. Aquestes van consistir en una
aireació de les arrels, resembrat amb llavors
adaptades als diferents parterres i cobriment
d'aquests amb una capa de terra especial per a
recebar. Els parterres on es van dur a terme
aquestes tasques van ser els de la Font del Canyo,
piscina i algun indret del cementiri. La superfície
de gespa resembrada va ser d'uns 3600 m2.
En el carrer Ramón Fuster es va realitzar la
retallada de tots els arbustos que formaven part
de la tanca vegetal. En alguns d'aquests es pot
observar la creativitat dels alumnes alhora de la
realització del complicat art de la tupiària (retallar
vegetals amb diferents formes).
En el passeig de la Feve (en el parterre de la font)
es van replantar heures per a tapar els forats
provocats pel pas de persones.
Actualment, ens trobem en el tram final de la
realització de les escales del castell.
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ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’IES RAFAEL CAMPALANS

Beques de biblioteca i suport a la diversitat
L'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de l'Institut d'Ensenyament
Secundari Rafael Campalans convoca una beca de biblioteca i una
de suport a la diversitat, pel proper curs 2005-2006.
Podran ser beneficiaris de la beca
totes aquelles persones que acreditin una titulació universitària de
grau mitjà o superior. També es
valorarà si l'interessat ha estat
alumne de l'Institut i si el seu lloc

de residència és Anglès o una zona
propera.
L'objectiu principal de la beca és
aconseguir que l'interessat conegui
el funcionament i l'organització
interna de la biblioteca i, alhora,
doni suport als alumnes d'incorporació tardana.
Termini de presentació d'instàncies: tothom que aspiri a aconseguir la beca ha de presentar, a la
secretaria de l'IES Rafael Campa-

lans o als ajuntaments d'Anglès,
Osor, La Cellera o Bonmatí, abans
del 31 de juliol , un document que
demostri que compleix els requisits que es demanen.
L'elecció: la farà una comissió
formada per tres representants de
l'AMPA, un representant de l'Equip
Directiu i el mestre pedagog-terapeuta. Els criteris seran els
següents:
-Compliment dels requisits exigits.

-Situació econòmica de la família.
-Nivell d'estudis de l'alumne.
-Notes aconseguides en els dos
últims cursos.
La comissió es reserva el dret de no
concedir la beca si les circumstàncies
ho aconsellen.
Període de treball: començarà
el dia 12 de setembre i finalitzarà
el dia 15 de juny. L'horari de treball
serà de 8 hores setmanals i la
dotació de 2.076 euros.

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ANGLÈS

Ajuts per a la renovació de l’activitat comercial
La Generalitat de Catalunya posa
anualment a disposició de les petites empreses comercials i de serveis unes línies d'ajut, per mitjà de
subvencions individuals a fons perdut, per afavorir la renovació dels
establiments comercials que formen part d'una associació que
estigui desenvolupant un pla de
dinamització comercial.
El passat dia 28 de juny es va publi-

car al Diari Oficial de la Generalitat la resolució que obre la convocatòria de sol·licituds d'aquests
ajuts per a la millora, renovació o
ampliació de les instal·lacions i els
equipaments del punt de venda o
espai d'atenció al públic, la millora
de la imatge exterior de l'establiment i la compra d'equipaments
de noves tecnologies. El termini de
presentació de les sol·licituds

acaba el proper 28 de juliol.
Si algun establiment comercial està
interessat en accedir a aquests
ajuts cal que es posi en contacte
amb la junta de l'associació.

Campanya “Gaudeix l’estiu”
El número guanyador ha estat el
6293. El guanyador del viatge a
Tunissia per a dues persones ha
estat el Sr. Jordi Barcons i Codony,.

punt d’informació juvenil
VACANCES
Recordatori
Recordeu que encara queden places
per participar als més de 1100
camps de treball internacionals del
Servei Civil Intenacional arreu del
món. Més informació: Servei Civil
Intenacional SCI C/Carme, 95. BCN
93.441.70.79

FORMACIÓ
15a Escola d’Estiu-Setmana
Intercultural 2005
La Fundació SER.GI ha organitzat
l’Escola d’Estiu per la setmana del 5
al 10 de setembre amb diferents
setminaris de treball (Dona

immigrada i mercat de treball,
fronteres i Llei d’Estrangeria...).Més
informació: www.fundaciosergi.org

Curs de tutors de SVE a
Alabacín (Aragó)
En l’àmbit de les activitats previstes
dins el programa de joventut
s’organitza aquest seminari internacional de tutors i gestors d’organitzacions, en el marc de l’Acció 2,
Servei de Voluntariat Europeu. Més
informació Intituto Aragonés de la
Juventud 976.714.964

CONVOCATÒRIES
I Certàmen de còmic sobre SIDA
L’objectiu és crear eines de

sensibilitazació per a la prevenció
del virus (un còmic). Podran
participar persones d’entre 14 i 30
anys residents a Catalunya.
Més informació: 93.421.93.10
Premis literaris Ciutat Tarragona
L’Ajuntament de Tarragona, Òmnium Cultural i el Centre de Normalització Lingüística convoquen
diferents guardons literaris .
Termini d’admissió d’originals: 31
d’agost. Podeu consultar les bases a
www.premisliteraris.org
Concurs de còmic i cine nic
Tercera convocatòria del concurs
organitzat pel Museu del Cinema i

l’Ajuntament de Girona.
www.ajuntament.gi/concurs comic

AJUTS
Subvencions per a projectes
d’integració social
La Generalitat ha aprovat una nova
línia de subvencions, destinada a
entitats que realitzin activitats i
projectes
d’integració
social:
www.gencat.net/diari/4377/05115051.htm

Subvencions per a projectes de
Joventut
La Generalitat ha aprovat les bases
de concessió d’ajuts a projectes
d’investigació i estudi en matèria de
joventut a Catalunya
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AGRUPACIÓ SARDANISTA I CULTURAL FLORICEL

51è Aplec de la Sardana

Xarxa
d’Intercanvi
de Coneixements
d’Anglès

La Xarxa d’Intercanvi de Coneixements
d’Anglès (XICA) us saluda i aprofita
aquestes ratlles per fer-vos saber que les
activitats d’enguany ja han acabat, ja que
seguim el calendari que estableix el curs
escolar.
Des de l’Equip Dinamitzador confiem
retrobar-vos a tots els proper mes
d’octubre, quan tornem a reiniciar les
activitats.
Esperem que aprofiteu molt bé l’estiu i us
ompliu de noves idees i propostes per
compartir els vostres coneixements També
confiem que torneu amb moltes ganes i
il·lusió, per poder realitzar tots aquells
intercanvis que ens proposeu.

Concert de l'Orquestra Jove de la
Selva
El divendres dia 17 de juny tingué lloc al Pavelló Municipal d'Esports d'Anglès un concert
ofert per l'Orquestra Jove de la Selva de la qual
en formen part noies del nostre poble.
L'assistència de públic va ser nombrosa.
L'orquestra dividí la seva actuació en tres parts:
instruments de corda, instruments de vent i
tots els instruments junts. Cal ressaltar la
joventut dels músics i la bona qualitat de les
peces interpretades.
Acabat el concert s'oferí un piscolabis que va
arrodonir la vetllada.

Diumenge, 19 de juny
S'inicià el 51è Aplec de la Sardana a 2/4 d'11 del
matí al Parc de la Font del Canyo amb les
Cobles Ciutat de Girona, Cadaqués i Amoga.
Aquest any, al matí, es comptà també amb la
col·laboració de les Puntaires El Remei d'Anglès i les colles de l'Agrupació Sardanista d'O-

lot. Aquestes van ballar el Galop d'Entrada, la
Sardana de Lluïment, la de Punts Lliures i la Sardana de Germanor acompanyant al públic assistent.
A la tarda, es reprengué l'Aplec a 2/4 de 5. Hi
col·laboraren els Pioners i Caravel·les de l'Agrupament Escolta Sant Miquel que organitzaren jocs pels nens i nenes. Mentrestant, s'oferí
a tota la quitxalla un berenar gratuït.
El premi Floricel Rosa d'Or va ser otorgat,
enguany, a Carles Pous i Puig, veí de l'Escala. A
continuació, s'interpretà la sardana de conjunt
"Els dos Joans", dins l'acte d'homenatge a Joan
Domènech i Joan Vidal que l'Agrupació d'Aplecs de les comarques gironines organitzà per
dur a terme durant l'any 2005. Els dos homenatjats van ser-hi presents.
També, com és habitual, hi hagué ballada de sardanes a la nit, a la Plaça de Catalunya.
La diada va ser assolellada i calorosa, però, al
final, la pluja ens va visitar, obligant a músics i
balladors el desplaçamant cap a sopluig.

Moltes gràcies a tots els
participants!!!
Ens acomiadem fins el curs vinent, tot
desitjant-vos unes bones vacances d’estiu.

Piscina
Municipal
El passat 30 de
juny es van
celebrar la 2ª
Festa Aquàtica
a la Piscina
Municipal en
motiu de la
cloenda de cursets de la temporada
2004/2005 Entre els infants es van repartir
gelats i els adults van fer un pica-pica.
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SERVEIS

regidors
g

ÀREA
Obres i Serveis / Hisenda (pressupost
i ordenances)/Parcs i Jardins
Hisenda (concessions administratives
i concursos, subhastes i adjudicacions)
Policia Local i Trànsit
Indústrica, Comerç, Consum i Turisme
Cultura
Personal Municipal

Serveis Socials

farmàcies

telèfons

AJUNTAMENT D’ANGLÈS
NOM

CORREU ELECTRÒNIC

Jordi Fornés
Joan Xifra

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

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

CÀRREC
Alcalde
Regidor
Tinent alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

ester@viladangles.com
gregori@viladangles.com
ignasi@viladangles.com
santi@viladangles.com
manel@viladangles.com

DE GUÀRDIA (JULIOL/AGOST 2005)

Migdia, nit i
diumenge tarda

De dia i
cap de setmana

Del 25 al 31 de juliol
A. Bonmatí (972 42 08 89)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
De l’1 al 7 d’agost
A. Bonmatí (972 42 08 89)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Del 8 al 14 d’agost
Amer (972 43 03 16)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
15 d’agost
La Cellera (972 42 14 63)
Del 16 al 21 d’agost
La Cellera (972 42 14 63)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Del 22 al 28 d’agost
A. Bonmatí (972 42 08 89)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
De dilluns a divendres laborables, la farmàcia Medina de Bonmatí està de servei d’urgències diürn de 9 h a 22 h
amb guàrdies localitzables, tel. 646 01 69 07.

autobusos
GIRONA-OLOT (Per Amer)
Girona
Bescanó
7:00
Feiners
7:15
Dis. feiners 7:00
7:15
Dis. feiners 9:15
9:30
9:30
Feiners
9:45
11:30
Feiners
11:45
Dis i festius 11:30
11:45
13:15
Feiners
13:30
Dis. feiners 13:15
13:30
Diu. i festius 15:30
15:45
15:45
Feiners
16:00
17:30
Diari
17:45
19:00
Diari
19:15
20:30
Diari
20:45
OLOT-GIRONA
Olot
Feiners
Feiners
7:15
Dis. feiners
Diari
9:15
Dis. feiners
Feiners
12:00
Diari
Diari
25:00
Feiners
17:45
Diari
19:00

Les Preses

JULIOL/AGOST 2005
Anglès
7:30
7:30
9:45
10:00
12:00
12:00
13:45
13:45
16:00
16:15
18:00
19:30
21:00

La Cellera
7:34
7:34
9:49
10:04
12:04
12:04
13:49
13:49

Amer
7:40
7:40
9:55
10:10
12:10
12:10
13:55
13:55

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

St.Feliu

Les Planes

7:25

7:40

7:45

9:25

9:40

9:45

12:10

12:25

12:30

15:10
17:55
19:10

15:25
18:10
19:25

15:30
18:15
19:30

Les Planes
7:50

St. Feliu
7:55

Les Preses
8:10

10:20

10:25

10:40

10:50

12:20
14:05

12:25
14:10

12:40
14:25

12:50
14:35

16:25
18:10:
19:40
21:10

16:35
18:20

16:40
18:25

16:55
18:40

17:05
18:50

21:20

21:25

21:40

21:50

Amer
6:45
7:55
7:55
9:55
9:55
12:40
14:45
15:40
18:25
19:40

La Cellera
6:51
8:01
8:01
10:01
10:01
12:46
14:51
15:46
18:31
19:46

Anglès
6:55
8:05
8:05
10:05
10:05
12:50
14:55
15:50
18:35
19:50

Bescanó Girona
7:10
7:25
8:20
8:35
8:20
8:35
10:20
10:35
10:20
10:35
13:05
13:20
15:10
15:25
16:05
16:20
18:50
19:05
20:05
20:20

ANGLÈS-GIRONA (VE DE ST.HILARI)

GIRONA-ST.HILARI (PER ANGLÈS)

8.00 La Hispano Hilariense (feiners)
ANGLÈS-BARCELONA

20.00 La Hispano Hilariense (feiners)
BARCELONA-ANGLÈS

6.45 TEISA (feiners de dilluns a divendres)
7.45 TEISA (dissabtes, diumenges i festius)
10.15 TEISA (feiners)
16.15 TEISA (feiners)
18.15 TEISA (diumenges i festius)
21.15 TEISA (festiu vigílies dies lectius universitaris)
ANGLÈS-LLORET DE MAR

LLORET DE MAR-ANGLÈS

9.15 TEISA (diari)
18.15 TEISA (diari)
ANGLÈS-UNIVERSITAT AUTÒNOMA

10.15 TEISA (diari)
19.00 TEISA (diari)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA-ANGLÈS

(només circulen en època de curs universitari)
7.15 Dilluns lectius o primer dia de classe setmanal
20,19 Diumenge o vigílies dies lectius

10.00
15.00
20.00
20.15

TEISA
TEISA
TEISA
TEISA

Olot
8:20

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

(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
616
972
972
972
972
972
972
972
646
972
972
972
972

42
90
42
42
42
42
42
42
42
51
42
42
42
42

902
972
972
972
972
972
972
972
629

11
42
42
42
42
43
42
42
02

00 58
90 50
14 98
17 92
12 45
37 20
00 58
33 62
12 07
93 73
12 06
02 53
22 21
33 61
085
061
14 44
33 81
08 89
00 51
14 63
03 16
22 31
03 65
14 35

972 18 16 75
088
972 20 02 75
972 20 15 40
012

meteorologia
MES DE JUNY DE 2005

Temperatura mitjana
23,6 ºC
Mitjana temperatures màximes
31,5 ºC
Mitjana de les temperatures mínimes
15,8 ºC
Temperatura màxima absoluta
37,9 ºC (28.06)
Temperatura mínima absoluta
10,8 ºC (10.06)
Precipitació total
25,4 mm
Precipitació màxima en 24h
20,0 mm (14.06)
Velocitat mitjana del vent
1,7 m/s
Direcció dominant del vent
SE
Humitat relativa mitjana
66 %
Pressió atmosfèrica mitjana
1001 hPa
Irradiació solar mitjana diària
23,6 MJ/m2

g ent

D’ANGLÈS

NAIXEMENTS

07.06.05 Martí Clarà i Hereu, fill d'Antoni i Marta
14.06.05 Amina Boubes i Attaouil, fill de Mohamed
de Fatiha
17.06.05 Lluc Calvo i Fauchs, fill de Javier i d'Anna
21.05.05 Adam Jaatit i Marchouh, fill de Hassan i de
Layla
25.06.05 Èlia Calvo i Hernández, filla de Rubén i
d'Immculada
DEFUNCIONS

21.06.05 Josep Viñolasdevall i Costa, 87 anys
29.06.05 Antònia Bosch i Reus, 80 anys
01.07.05 Dolors Bosch i Campmajó, 94 anys
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Agermanament amb el poble de Vaux-sur-mer
El cap de setmana de l’11 i 12 de juny, 21 famílies d’Anglès (46 persones en total), entre ells
l’alcalde i dos regidors: Maria Cairol i Joan
Xifra (tots ells membres de l’agermanement
de Vaux-Anglès), ens vam dirigir a França. Els
nostres amics i amigues del “comitè de Jumelage” ens van preparar un cap de setmana
carregat d’activitats. Primerament, quan vam
arribar a Vaux, ens van rebre i ens van acomodar a les diferents cases.Amb alguns ja ens
coneixíem de fa forces anys i d’altres eren
nous, igual que nosaltres.
El dissabte al mati vam fer una visita al
Domaine du Chaillaud (DEAU) a Saint Andrés
de Lidon, entre Saintes, Royan i Saujoun, on
vam poder veure el procés de l’elaboració del
conyac.Tot seguit, vam anar al Museu i el Parc

Botànic anomenat en francès “Domaine de
Cahillaud” (on vam dinar tots junts).Vam tornar per la costa per visitar la cova Regulus a
Saint Georges de Didonne-Royan, però no la
vam poder veure per excés de visitants.
A la nit vam sopar amb la família. El diumenge
al matí es podia visitar una exposició de fotos
de la regió, a sala Equinoxe de la població. Més
tard, ens vam trobar tots plegats a la sala
anterior on se’ns va oferir un aperitiu i vam
fer un intercanvi de regals amb la interpretació, per part de dos habitants de Vaux, de
l’himne dels Segadors i el Cant del Ocells . En
el mateix indret, vam fer un dinar de germanor i l’acomiadament ballant sardanes i cantant l’Hora del Adéus.
Com a grup valorem que va ser un cap de

AGENDA
EXPOSICIÓ
Sala Santa Magdalena
Exposició dels alumnes de l’Escola d’Art
Del 2 al 31 de juliol
AGRUPACIÓ FLORICEL
Sardanes cada divendres de juliol
Divendres, 15 de juliol
A càrrec de la cobla Cadaqués
Divendres 22 de juliol
A càrrec de la cobla Selvamar
Divendres 29 de juliol
A càrrec de la cobla Selvamar
AJUNTAMENT D’ANGLÈS
Cinema a la Fresca
A les 10 del vespre a la Font del Canyo.
Acte gratuït
Dilluns, 18 de juliol
Garfield, la película
Dilluns, 25 de juliol
Yo, Robot
VEÏNS DEL BARRI ANTIC
Dissabte, 23 de juliol
Gran sopar-ball al Casc Antic

setmana molt positiu. Els habitants de Vauxsur-Mer sempre ens han acollit molt bé i en
el moment d’acomiadar-nos, abans de pujar a
l’autocar, és molt emotiu.
Aquest any ens ha tocat a nosaltres anar allà,
l’any que vé seran ells qui tornaran a Anglès.
Des de l’Agermanament us convidem a tots a
animar-vos a acollir francesos a casa vostra. Si
hi esteu interessats us podeu posar en contacte amb qualsevol persona de la junta o bé
de l’Agermanament (veure els membres a les
fotografies). També us volem informar que
tenim la intenció de preparar un recull de
fotografies des de l’any que vam iniciar l’agermanament (1992) fins a l’actualitat. Si en teniu
no dubteu en fer-nos-les arribar. Gràcies per
la vostra col·laboració. La junta de Vaux-Anglès.

D E S TA Q U E M

CLUB PATÍ ANGLÈS

A les 2/4 de 10 del vespre, a la plaça de la Vila
(en cas de pluja al pavelló), sopar i ball càrrec
del solista Chus.
Venda de tiquets: Can Camps i Maria Tarrés
Preu: 13 euros (adults) 10 euros (fins 8 anys)
Cal portar plats i coberts.
GRUP D’ESTUDIS DE LA VALL D’ANGLÈS
Dijous, 21 de juliol
A la Segrera de La Cellera, 1000 anys
enrera
A les 8 del vespre, davant l’esglèsia parroquial de La Cellera. Visita guiada pel barri
antic, a càrrec de Lluís Llagostera.
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL EL CUCUT

Divendres, 22 de juliol
Festa de Final de curs
A partir de 2/4 de 6 de la tarda:
- Espectacle de titelles a càrrec de pares i
mares. Títol: "La granja d'en Peret"
- Animació musical amb "El Botxi vermell"
-Jocs infantils
- Repartiment de regals
-Sopar ( a 2/4 de 9 del vespre) : amanida

El Club Patí Anglès informa que durant tot el
mes de juliol es mantenen les classes de patinatge artístic. El club oferta a tots els nens i nenes
interessats a provar aquest esport a participar
alguna de les classes d’aquest juliol al Pavelló.
Més informació: Club Patí Anglès.
variada, fideuà i gelat.
Preu : 6 euros nens/es . Adults: 13 euros.
Organitza: Comissió de pares i mares.
LLAR DE JUBILATS

Del 12 al 19 de setembre
Viatge a Extremadura i Portugal
Dia 12: origen / Talavera de la Reina
Sortida a les 6:00 del matí
Dia 13: Talavera de la Reina /Guadalupe/
Villafranca de los Barros
Dia 14: Villafranca / Elvas/ Olivenza (Portugal)/ Merida / Villafranca
Dia 15: Villafranca/Càceres /Trujillo/Villafranca
Dia 16: Villafranca /Jerez de los Caballeros /
Zafra

Dia 17:Villafranca /Plasencia / Talavera
Dia 18: Talavera / Sevilla
Dia 19: Talavera /Alcolea del Pinar/ Origen
Tots els interessats s’haurien d’apuntar al
local social de la Llar dels Jubilats abans de
l’11 d’agost.
Preu per persona: 545 euros
Inclou: viatge en comòde autocar, pensió completa, vi i aigua en els àpats, excursions detallades i guia acompanyant
PAGAMENT DE CONTRIBUCIONS
18 de juliol i 22 d’agost
Aigua 2n trimestres de 2005, taxes i
clavegueram
El cobrament es farà a l’Ajuntament de 9 a 1.
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GENERAL
SITUACIÓ POLÍTICA ACTUAL

El passat 8 de juliol els regidors socialistes que formaven part de l’equip de govern
van abandonar-lo. En aquests moments CiU i ERC estan renegociant el pacte de
govern.

comunicat de l’

E

AJUNTAMENT

l passat 8 de juliol els 5 regidors del grup del Partit Socialista de Catalunya (PSC)
van presentar la seva carta de dimissió a l'alcalde, abandonant el govern municipal.
L'ajuntament d'Anglès estava governat per totes les forces polítiques que es van pre-

sentar a les passades eleccions municipals (CiU, PSC i ERC). La marxa del Partit dels Socialistes de Catalunya ha canviat la situació política de la Vila però es continua apostant per un
pacte de partits.
Des dels grups municipals que ens mantenim a l'Ajuntament (ERC i CiU) volem deixar clar
que la marxa dels socialistes és una decisió presa de manera unilateral i, des del nostre punt
de vista, amb clau electoral i amb una voluntat clarament partidista.
Per aquest motiu, volem enviar un missatge de tranquil·litat a tots els anglesencs i anglesenques i informar-los que les tasques del dia a dia de l'Ajuntament s'estan desenvolupant
amb tota normalitat i amb l'eficàcia que exigeixen tots i cadascun dels temes sobre els quals
treballem.
Tant ERC com CiU no tenim ganes de polemitzar sobre les opinions i criteris que el grup del
PSC va utilitzar per abandonar l'equip de govern, no volem entrar en debats estèrils i en
acusacions mútues. Per ERC i CiU el que ara és important és dedicar tots els esforços perquè el poble tiri endavant.
Farem el possible perquè, de cap manera, el trencament del pacte tripartit afecti de manera
negativa al funcionament de la nostra població i volem afirmar que, des d'aquests dos grups
polítics, no pararem de treballar ja que, només així, s'aconsegueixen resultats.
Finalment, informar-vos que actualment ERC i CiU estem en període de negociació. En el
moment de tancament d'aquesta publicació els dos grups polítics ja ens havíem reunit diverses vegades per arribar a un acord per tal d'organitzar el nou equip de govern. Tot i així,
encara no s'havia anunciat la composició final del consistori. Malgrat tot, des d'aquestes ratlles del Butlletí Municipal ens agradaria dir-vos que les dues formacions polítiques (ERC i
CiU) tenim ganes de governar, i aquest va ser el motiu principal per presentar-nos a les passades eleccions. No escatimarem cap dels nostres esforços perquè els projectes iniciats es
puguin portar a terme i no ens farem enrere amb un compromís pres amb el poble i pel
poble.

elbutlletí és una publicació mensual, editada per l’Ajuntament d’Anglès.
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