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CAMPANYES

de sensibilització

Arriba la
calor
És probable que es puguin produir altes
temperatures durant l’estiu. Per evitar problemes de salut relacionats amb la calor és
necessari pendre una sèrie de mesures,
sobretot les persones més grans de 75
anys, nadons, persones que pateixen alguna
malaltia crònica i aquells que prenen molts
medicaments.
Les temperatures elevades fan que suem
més, provocant pèrdues de líquids i sals
minerals necessaris pel nostre cos. Això
pot produïr deshidratació, agreujament
d’una malaltia prèvia o un cop de calor,
situació que pot ser molt greu.
En cas que una persona tingués febre alta,
mal de cap, ganes de vomitar, molta set,
somnolència, o pèrdua del coneixement,
pensaríem que aquesta persona pot estar
patint un cop de calor, i caldria avisar
urgentment als serveis sanitaris.

Evitar problemes relacionats amb la calor
● Beure abundants líquids durant tot el dia, fins i tot sense tenir set.
● Fer dutxes amb aigua fresca al llarg del dia.
● Tenir a casa ventiladors d’aire o aire condicionat.
● Refrescar la casa, tancant les finestres on toca el sol durant el dia, i
obrint-les a la nit per provocar un corrent d’aire.
● Fer servir roba lleugera, de cotó i colors clars.
● Evitar sortir fora durant les hores de més calor i, si hem de sortir, portar
una gorra o barret i caminar per l’ombra.
● Aprofitar per passar estones en espais tancats climatitzats: centres
comercials, cinemes...

L'Ajuntament exigeix una rectificació al cap local de
Sanitat d’Anglès
L'ajuntament d'Anglès exigirà una rectificació
pública de les manifestacions fetes durant el
ple del 31 de maig pel cap local de Sanitat,
Daniel López Corbacho, qui va fer unes manifestacions alarmistes durant el torn de paraules dels ciutadans. Aquestes afirmacions van
ser recollides en un mitjà de comunicació,
que en va fer, fins i tot, una editorial comparant les instal.lacions amb una escena d'un
orfenat de la Unió Soviètica.
L'acta d'inspecció feta per tècnics del Departament de Salut, el 7 de juny, ha posat de
manifest que les condicions higièniques i sanitàries generals de les instal.lacions són
correctes i que totes les dependències disposen de la suficient llum natural, estan ben ventilades, netes i sense humitats, afegeix que els
espais de dormitori són suficients pel nombre
de tumbones presents.

Atès el constatable bon estat de les
instal.lacions de la llar d' infants municipal, la
Junta de Govern exigeix a Daniel López una
rectificació pública de les manifestacions, que
assumeixi les responsabilitats i que posi el seu
càrrec a disposició del Departament de Salut.
També es demana al mitjà de comunicació en
qüestió que “en aplicació del codi deontològic del Col.legi de Periodistes de Catalunya,
rectifiqui amb diligència i amb tractament
adequat les informacions publicades en relació a aquest tema i les opinions que se n'han
derivat". L'Ajuntament destaca que és del tot
fals que a la llar d'infants hi dormin 40 nens
apilonats. Actualment el nombre màxim de
nens que utilitzen el servei de menjador
escolar és de 24 i d'aquests una meitat dorm
al dormitori i l'altre en una aula que s'habilita
com a dormitori al migdia.També és fals que

els nens dormin en matalassos a terra, ja que
fa més de tres anys que utilitzen tumbones.
També es nega amb rotunditat que l'espai on
dormen sigui humit..

L’Ajuntament treballa per millorar
la llar d’infants municipal
Aquesta polèmica s'emmarca dins un esforç
continuat, per part del consistori, per millorar
la llar d'infants i el compromís de millora de
l'escola pública i la seva qualitat. Aquest curs
s'ha canviat tot el terra amb parquet sintètic i
en data 7 de juny, després d'intenses negociacions, s'ha signat un conveni urbanístic amb
els propietaris del Pla Parcial de la Verneda,
per obtenir el terreny necessari per a la construcció d'un nou centre. Tots aquests aspectes seran tractats àmpliament en un proper
Butlletí Municipal.
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DES DE TOTS ELS ANGLES

envolguts anglesencs i anglesenques,
en primer lloc m'agradaria informarvos que vaig mantenir una reunió amb
la Consellera d'Interior, Montserrat
Tura, per tal d'expressar-li el desig de
mancomunar la Policia Municipal
d'Anglès amb la dels pobles veïns.
Finalment no serà possible aquesta agrupació ja que les
lleis existents no ho permeten. No obstant cal afegir que
tenim una porta oberta amb La Cellera ja que entre pobles
propers hi poden haver convenis d'ajut per millorar aquest
servei. Actualment estem confeccionant una proposta, que
volem presentar al batlle de La Cellera per mostrar-li el
nostre interès en materialitzar un conveni.
També dir-vos que, recentment, la Consellera de Benestar i
Família, Carme Simó, va visitar les noves instal·lacions del
Centre de Dia. Esperem que el servei ben aviat entri en
funcionament.
Pel que fa a les millores en les diferents infraestructures de
la Vila cal remarcar el canvi de la línia de subministrament
elèctric que alimenta els dipòsits municipals (bombes, sistema de cloració...). Aquest cable, de prop de 250 metres
de llargària, s'ha substituït per tal de millorar el seu funcionament.
El CEIP Pompeu Fabra també ha estat escenari d'intervencions. En aquest indret s'ha millorat la qualitat i la quantitat de l'aigua, alimentant-la amb una nova escomesa per
tal de garantir la pressió òptima per a l'ús de totes les ins-

B

tal·lacions del centre. Aquesta nova escomesa procedeix
del nou dipòsit de la rotonda de Can Serra, on s'ha
instal·lat un sistema de cloració de reforç.
Si continuem tractant les millores visibles a la població,
hem de mencionar la ordenació de la intersecció del vial
de la població amb el carrer Indústria i el carrer de la
Fàbrica. En aquest indret, s'ha definit el pas del carril bici i
s'han arreglat els parterres i les jardineres. Al Passeig de la
FEVE s'han replantat els xiprers morts i properament es
posarà reg gota a gota per tal de mantenir els arbustos en
bon estat, ja que necessiten més aigua que les palmeres.
Finalment, al carrer Ramon Fuster també s'han condicionat
les jardineres i els parterres, i estem arreglant diferents
aspectes del Parc de la Font del Canyo per poder gaudir
dignament d'aquest espai. Així doncs, estem treballant
intensament en els diferents espais verds de la població.
Creiem que amb un bon quadrant de funcionament podem
garantir el bon estat de tots aquests indrets.
L'últim aspecte que m'agradaria remarcar fa referència a
les informacions aparegudes recentment al Diari de Girona sobre la llar d'infants. Cal puntualitzar que tot plegat
han estat un munt d’irreflexions sensacionalistes les quals
lamentem. A més demostrem, amb una inspecció sanitària
recent, que les afirmacions aparegudes no són certes.
Cordialment,
Jordi Fornés i Pol
ALCALDE D’ANGLÈS

CB Anglès “Mames”

OPINIÓ

Al nostre entrenador i amic
Quan menys t'ho esperes,
la vida et dóna un revés.
et quedes aturat
i sense poder reaccionar.
No sols els ulls saben plorar,
també plora el cor,
al saber que tu, Josep,
ens has deixat de cop.
És difícil d'explicar
el que sents per dins
quan algú tan proper
i amb qui has compartit tantes coses,
tantes bones estones i tants somriures
ens deixa de cop i volta.
Però com tothom sap
tots aquells bons moments,
no s'oblidaran mai,
perquè els portarem dins nostre.

Els records no els pot esborrar
ni el vent ni el temps,
restaran sempre presents.

NO T’OBLIDAREM MAI, JOSEP

Les vostresno
cartes
les podeu enviar a la Regidoria de Participació Ciutadana, telèfon 972 42 00 58 o a l’adreça butlleti@viladangles.com
Els records
elsd’opinió
pot esborrar,

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

general

En la darrera sessió plenària,el dia 31 de maig,
es van aprovar els següents punts:
1. Aprovació de les actes de les sessions
anteriors.
2.Resolucions i Decrets
3. Aprovació inicial implantació servei
Centre de Dia: s’aprova per unanimitat iniciar l’expedient de creació del servei municipal Servei Públic d’Acolliment diürn, Centre
de Dia d’Anglès.
4. Ordenança de convivència: tots els
grups municipals han estat d’acord en aprovar
inicialment l’establiment de l’ordenança municipal de convivència ciutadana.
5.Creació de l’Ordenança del preu
públic WI-FI: per assentiment de tots els
grups, s’aprova provisionalment l’ordenació i
imposició d’una ordenança reguladora del
preu públic per a la prestació del servei d’accés a la xarxa inalàmbrica municipal.
6.Annex a l’ordenança general de preus
públics (Casals d’Estiu,Esportiu i d’Idiomes i de la Llar d’Infants): s’aproven per
unanimitat els preus públics de la LLar d’Infants (100 eur. mensuals), Casal d’Estiu, Casal

Esportiu i Casal d’Idiomes.
7. Proposta de les tarifes de taxi: s’’aprova per 12 vots a favor la proposta de les tarifes urbanes del servei de taxi.
8. Ratificació plans ocupacionals: Escola
Taller: s’aprova la participació de l’Ajuntament a l’Escola Taller “La Selva IV” promogut
pel Consell Comarcal amb el projecte: Adequació d’itineraris i espais de la ruta “la vida al voltant del Ter” Es declara la utilització pública i
d’interès social els projectes abans esmentats,
per raó que participarà en el foment de l’ocupació en el municipi, millorarà la qualificació
professional i afavorirà la inserció laboral dels
joves.
9.Ratificació acord Leasing per a un
motocarro:s’aprova per 8 vots a favor (CiU
i ERC) i 4 abstencions (PSC) l’obtenció d’un
vehicle Tricicle Piaggio APE TM Furgó.
10. Adquisició Renault Master Propulsion, amb bolquet: s’aprova per 8 vots a
favor (CiU i ERC) i 4 abstencions (PSC) l’obtenció d’un vehicle Renault amb bolquet per a
la Brigada Municipal.
11.Bases per a la provisió d’una plaça
d’oficial paleta a la Brigada Municipal:
per unanimitat s’aproven les bases que han de
regir el concurs per a proveir una plaça d’Oficial Paleta de 1a de la Brigada Municipal.També

s’aprova convocar el concurs corresponent i
tramitar l’expedient a les corresponents publicacions.
12.Acceptació de subvenció centres
docents: s’aprova per unanimitat acceptar la
subvenció pel Centre Preescolar de titularitat
municipal “Llar d’Infants el Cucut” de 44.000
euros atorgada per la Direcció General de
Centres, del Departament d’Educació.
13.Sol·licitud a l’ACA d’un aforament
derivat de la conducció de les Aigües
Ter-Llobregat o Costa Brava: s’aprova
per assentiment de tots els grups municipals
demanar a l’ACA, el dret de connexió a les
xarxes de distribució d’aigua en alta que travessen el nostre municipi, així com la concessió del cabal necessari pel correcte subministrament a la població.
14. Projecte d’enderroc antigues casernes de la Guàrdia Civil
S’aprova per unanimitat:
- Estimar parcialment les al·legacions presentades per Pere Espinet i Montse Tomàs.
- Aprovar definitivament el projecte d’obra
local ordinària “Enderrocament de l’edifici de
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil”
- Demanar les disculpes pertinents
- Publicar l’acord d’aprovació definitiva als Diaris que correspongui.

Ordenança de convivència
El ple del passat 31 de maig es va aprovar
una ordenança de convivència que pretén
incidir en aquells àmbits de la realitat ciutadana diària que es manifesten a la via
pública o hi repercuteixen, que generen,
en determinats actes (individuals o
col·lectius) una alteració d’allò que socialment s’accepta com a convivència ciutadana i que queda traduïda tant en l’absència de molèsties de caràcter personal
com en la no-necessitat de causar danys,

butedat o mal ús de les vies i espais
públics.
El document recull totes aquelles accions
que poden ser susceptibles de sanció ja
que afecten a la conservació de la via
pública i al respecte als veïns o a la seguretat ciutadana. Aspectes que, des de l'equip de govern, es consideren necessaris
per tal de garantir una qualitat de vida als
habitants de la Vila. L'objectiu principal,
doncs, és regular els usos dels espais

públics i privats i penalitzar aquelles actituds que provoquin molèsties als veïns.
Així doncs, la nova ordenança vol garantir el manteniment de la via pública i els
elements
estructurals, edificis
i
instal·lacions de titularitat municipal;
també protegeix el mobiliari urbà i els
jardins, parcs, boscos urbans i altres zones
verdes. Al mateix temps, penalitza el mal
ús, l'embrutiment o els danys ocasionats
en aquests elements.
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medi ambient

ENSENYAMENT

Com ens afrontem a la sequera?
La pluviometria enregistrada a Catalunya
durant els últims 10 mesos ha estat molt
inferior a la mitjana històrica, fins al punt
que es pot parlar de sequera. La manca de
pluges, la reducció de les reserves d'aigua
als embassaments i la previsió d'afectacions a l'abastament, a curt-mitjà termini,
exigeix adoptar mesures excepcionals,
orientades a l'estalvi dels recursos. Per
això, la Generalitat ha aprovat, en data de
17 de maig, el Decret de Sequera
amb l'objectiu de fer front a aquesta situació.Aquest decret, vigent fins el 30 de desembre, s'aplica a tot el territori de Catalunya i defineix 3 escenaris possibles: d'excepcionalitat 1(primer nivell de mesures
restrictives com a mesura preventiva per
garantir l'abastament a mig termini; gestió
més austera de les demandes a fi d'estalviar reserves i reduir la probabilitat d'entrada en l'escenari d'excepcionalitat 2. Les
actuacions proposades afecten el reg de
camps de golf i altres usos recreatius, el
reg agrícola i de parcs i jardins, els aprofitaments hidroelèctrics, la neteja dels
carrers, les fonts ornamentals i cabals
ambientals); d'excepcionalitat II (respon
a la necessitat d'intensificar les mesures
restrictives per garantir l'abastament a
curt termini. Restriccions totals a usos no
prioritaris) i d'emergència (mesures restrictives i limitacions extraordiàries en l'ús
domiciliari. L'entrada a aquest últim escenari suposaria l'aprovació d'un nou decret).
Actualment hem entrat a l’escenari d’excepcionalitat 1.

Consells per a l’estalvi d’aigua:
El vàter
-Evita l'ús del vàter com a paperera.
-Redueix el volum de descàrrega de la cisterna. Existeixen diversos dispositius per
reduir i estalviar.
Les aixetes i els rentamans
-Tanca les aixetes quan no les facis servir.
-Repara les aixetes que perdin aigua.
-Redueix el cabal d'aigua de les aixetes instal·lant dispositius barats i senzills de
col·locar: els economitzadors o airejadors.
El cotxe
-Renta’l al túnel de rentat o amb una
esponja i una galleda, en comptes de fer-ho

90 persones a la xerrada del
psicopedagog Albert Serrat
La conferència titulada “La inteligència emocional ,
una capacitat vital” estava organitzada pels
centres educatius de l'àrea d'Anglès (l’ IES Rafael
Campalans, el CEIP Popmpeu Fabra, l'Escola Vall
dels Àngels, el CEIP Juncadella de la Cellera de Ter,
el CEIP La Vall d'Osor i el CEIP Sant Jordi de
Bonmatí) amb la col·laboració de l'AMPA de l'IES
Rafael Campalans i l'Ajuntament.

amb mànega.
El rentavaixelles
-Fes-lo servir amb la càrrega completa, i
utilitza els programes d'estalvi.
-Quan l’hagis de canviar compra'n un de
baix consum.
La rentadora
-Fes-la servir amb la càrrega completa i
selecciona el programa adequat.
-Si la vols canviar compra-la de baix consum.
La dutxa
-Si et dutxes estalviaràs aigua. Una banyera plena gasta 300 litres, la dutxa 50.
-Fes servir un airejador al capçal de la
dutxa,podràs estalviar el 50% de l'aigua.
El reg de les plantes i el jardí
-Si regues de bon matí o al vespre hauràs
d'utilitzar menys aigua.
-Instal·lar un sistema gota a gota, permet
un reg localitzat

Què es farà des d’Anglès?
En el darrer plenari municipal es va aprovar sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua la connexió a les xarxes de distribució
d’aigua en alta que passen pel nostre municipi (Costa Brava o Ter-Llobregat). En principi el municipi no es pot aprofitar d’aquestes infraestructures, perquè ja té una
bassa de captació pròpia, però el motiu de
la sol·licitud és garantir el subministrament d’aigua a l’estiu, ja que les previsions
hidríques no són positives i el Ter i la Riera
d’Osor potser no tindran prou cabal per
abastar el subministrament de la població.
La situació de sequera obliga al consistori
a buscar solucions i garantir l’ús domiciliari de l’aigua potable.

Albert Serrat va fer especial incidència en el
concepte de la intel·ligència emocional i va donar
i buscar estratègies per a una bona relació paresfills. És el cinqué any consecutiu que els diferents
centres educatius organitzen conjuntament
aquesta xerrada, amb la intenció de donar eines a
pares, mares i educadors i crear un espai de diàleg
per tractar temes sobre la educació

ESPORTS
Torneig de Futbol 7

Els dies 21 i 22 de maig, el Camp Municipal
d’Esports va acollir el 1r Torneig de Futbol 7, on hi
van participar nens d’entre 6 i 10 anys.
L’esdeveniment va resultar un èxit total
d’organització i assistència de públic.
Els jugadors participants van ser més de 500 i es
calcula que durant els dos dies que va durar el
torneig van passar més de 1500 perones pel camp
de futbol.

L’Ajuntament crea una plaça
de Tècnic de Joventut
S’ha creat per dirigir el Punt d'Informació Juvenil
i el Local Jove i, també, per dinamitzar i coordinar
les entitats juvenils.
Categoria professional: Tècnic de grau mig.
Diplomats en Educació Social, Magisteri....
Jornada laboral: 14 hores setmanals
Tots els interessats portar el seu CV a l’Ajuntament

Assentador mercat municipal
L’Ajuntament busca una persona interessada en
ocupar la plaça d’assentador al Mercat Municipal.
Més informació: Oficines Municipals.

festes

promoció
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ACTUALITAT
La connexió a internet sense fils ja és una
realitat a Anglès
El perquè de la WIFI

En quin punt estem ara?

L'any 2004 vam iniciar, des de la nova àrea
de Sistemes d'Informació i Noves Tecnologies, una reestructuració de la pàgina
web municipal per convertir-la d'estàtica
a dinàmica. Una web dinàmica actualitza
els seus continguts amb relativa freqüència, ofereix la possibilitat d'interactuar i,
finalment, permet transaccions senzilles,
com són la presentació d'instàncies mitjançant formularis online.
Al cap de sis mesos de la posada en
marxa s'observa que, tot i que les estadístiques d'accés indiquen que el nombre
de visites a www.viladangles.com s'ha triplicat, la proporció de ciutadans que l'utilitzen com a canal de comunicació és encara molt baixa. Resulta evident que cal dur
a terme alguna acció per acostar Internet
i les Noves Tecnologies de la Informació i
la Comunicació als habitants, a un preu
molt reduït.
Així va nèixer la iniciativa de crear una
xarxa sense fils, actuant com a canal de
comunicació entre l'Ajuntament i el ciutadà. Som conscients que no n'hi ha prou
de subministrar la tecnologia, cal dur a
terme accions formatives. Per tant, haurem de complementar aquest projecte
amb la coordinació i realització de jornades gratuites sobre NTIC i jornades d'introducció i optimització de l'ús d'Internet

Hem de tenir present que estem a la PRIMERA FASE del projecte, i encara falten
instal·lar dues antenes (nodes) com a
mínim. A més, Aeris Navigo (l'empresa
instal·ladora) està perfeccionant el sistema d'accés dels usuaris. Per això, el servei en proves encara és gratuït (però la
instal·lació còrre a càrrec de cada usuari).
S'informarà quan el servei sigui de pagament, i el preu mensual serà de 6eur.+ iva.
En funció dels usuaris, i si l'Ajuntament va
recuperant la inversió, es podria anar
ampliant la xarxa amb més nodes i anar
cobrint totes les zones que anomenem
fosques (allà on no hi arriba el senyal).
Estava previst que les dues antenes que
encara s’han d’instal·lar s’ubiquessin a l’Avallaneda i al barri de Can Serra, però les
comunitats de veïns no es posaven d'acord. A més, vist que molts dels interessats resideixen a la zona del Puig Bell, hem
decidit que el proper node es col·locarà
a l'Institut.Actualment estem pendents de
que Ensenyament ens doni el permís. El
node restant s'instal·larà, probablement,
a l'Avellaneda.

geta wireless si arriba el senyal fora i dins
de casa vostre.
- Si capteu la senyal des de dins i és
estable tant sols haureu de comprar i instal·lar una targeta wireless.
- Si teniu senyal a fora, haureu de comprar un punt d’accés, col·locar-lo en una
caixa estanca i clavar-lo a fora (consulteu
els vostres instal·ladors informàtics). Un
cop teniu el punt d’accés instal·lat podeu
triar dues maneres per fer arribar el senyal a dins de casa: Cable de xarxa (des
del punt d’accés a l’ordinador) o un
segon punt d’accés (necessitareu 2 dos
punts d’accés i una targeta wireless per a
cada ordinador que volgueu connectar).
2- Configureu la tarja de xarxa del vostre
ordinador amb IP dinàmica. Feu un escaneig a les xarxes sense fils i veureu alguns
del nodes que hi ha al campanar (angles
11, angles 12, angles 21, angles 22) i connecteu-vos al que tingui més senyal
3- Engegueu el navegador i apareixerà
una pantalla que demana nom d’usuari i
contrasenya. Truqueu a l’Ajuntament per
demanar-los

Com connectar-se?
Us podeu connectar si veieu el campanar
des de casa vostra, si no haureu d’esperar
a la instal·lació dels nodes restants.
1- Comprovar amb un portàtil i una tar-

Programa de Gales 2005
La Comissió de Festes informa a tots
aquells establiments i empreses que estiguin interessats a posar publicitat al Programa de Gales que han de fer l’ingrés del
cost de l’anunci al següent número de
compte, abans del proper dimecres 22
de juny: 2030 0018 38 3110010001
Per a realitzar l’aportació s’han de seguir
els següents passos:
Si us voleu anunciar per 1a vegada:
- Ingressar l’import i portar el resguard
d’ingrès a l’Ajuntament

- Entregar el format de l’anunci a l’Ajuntament.
Si ja us anunciàveu el 2004 i no voleu
fer moficacions del format:
- Ingressar l’import i portar el resguard
Si ja us anunciàveu, però voleu fer
modificacions:
- Ingressar l’import i portar el resguard
- Entregar el nou format a l’Ajuntament.
A les Oficines Municipals demaneu per Maria
Xifra per fer tots els tràmits.

TARIFES
1/16 de pàg.

30 Euros

1/8 de pàg.

50 Euros

1/4 de pàg.

100 Euros

1/2 de pàg.

180 Euros

1 pàg.

300 Euros

Altres

A consultar
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comerç i turisme

POLICIA MUNICIPAL

Actuacions del mes de maig

La formació és promoció
Des del Consell Comarcal de la
Selva i l'ajuntament d'Anglès, en
col·laboració amb la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de
la Informació de la Generalitat de
Catalunya, s'ha engegat un programa de formació sobre Noves Tecnologies de la Informació, adreçat
a treballadors autònoms i petits
empresaris. El curs té 20 hores de
durada, es va iniciar el passat 8 de
juny i s'allargarà fins el proper 11
de juliol. La participació és totalment gratuïta.
L'objectiu final de la iniciativa és conèixer
les possibilitats que poden oferir les diferents aplicacions informàtiques existents
avui en dia i quins avantatges poden proporcionar al propi negoci. Bàsicament,
durant el curs, es treballaran els següents
apartats: introducció al món de les noves
tecnologies, internet (compra-venda,
banca electrònica, relacions amb l'admi-

nistració...), àmbit de gestió (processadors de textos, fulls de càlcul i bases de
dades) i noves aplicacions (agenda electrònica, portàtils, GPS...)
Actualment prop de 20 alumnes estan
inscrits en el curs i la valoració per part
dels tècnics que desenvolupen el projecte és molt satisfactòria, i aposten per la
continuïtat d’iniciatives d’aquestes característiques.

Presència en diferents iniciatives turístiques de la comarca
La Ruta + Dolça de la Selva
La Federació de Cormerç de La Selva,
en col·laboració amb el Consell
Comarcal, ha presentat la Ruta +
Dolça, que recorre 16 pastisseries
de la comarca, perquè els visitants puguin degustar les seves
especialitats pastisseres. Si unim
sobre un mapa el conjunt de pastisseries de La Selva ens trobarem amb
una ruta ben definida, on el visitant es
pot aturar a moltes poblacions de la
comarca per degustar i adquirir les
diferents especialitats dolces que s'hi
elaboren. Per a representar a Anglès
s'han escollit els Modernistes de la
Pastisseria Piferrer: fa més de 100
anys els nostres avis van aprofitar l'època del modernisme per crear
aquest producte. Avui en dia encara
s'elaboren amb el mateix motlle de

Quilòmetres realitzats: 2.863
Trucades rebudes: 290
Serveis de farmàcia: 34
Accidents de trànsit: 7
Seguretat Ciutadana: 120
Serveis administratius: 90
Alarmes: 6
Serveis gossera comarcal: 2
Serveis de violència domèstica: 1
Senyalitzacions extraordinàries: 34
Proteccions escolars: 66
Serveis Prades: 310
Policia administrativa: 54
Requeriments urgents Ajuntament: 6
Regulació trànsit: 65
Objectes recuperats: 7
Reunions Cap A.B.P. Sta.Coloma i Cap
Policia Local: 3
Notificació serveis urgents Brigada: 2
Informes Brigada d’obres: 12
Denúncies Consell Comarcal: 109
Actes especials: 2
Serveis Policia Local i Mossos : 28
Atestats penals: 1
Requeriment jutjat: 7
Serveis bombers: 3
Serveis ambulància: 7
Detinguts: 2
Informes Serveis Socials: 2

PROMOCIÓ
llauna, seguint la
tradició centenària.
La Ruta es va presentar durant la
Fira de la Pastisseria de Santa Coloma i es promocionarà a les diferents
Fires de Turisme de
Catalunya, així com
als diferents punts
d’informació turística de la comarca de La Selva.

Tríptic turístic
Anglès també es
present al fulletó
d’informació turística que ha editat el
Consell Comarcal
de La Selva.

Taller Ocupacional: Actuacions
del mes de maig
Intervencions a la gespa de diferents
indrets
- Es va dur a terme les operacions de recuperació
de la gespa de la Vila. En primer lloc, es van airejar
(escarificar) els parterres del Passeig de l'Estació,
Font del Canyo i Cementiri.
Passeig de la Font del Canyo
- S'han realitzat podes de formació de les
Forsythies de l'esplanada
Escola Pompeu Fabra
- El Passeig Botànic es va inaugurar amb la
presència de tots els membres del col·legi
Pompeu Fabra. Aquests dies s'està reforestant
amb plantes autòctones, amb l'ajut dels alumnes.
Carrer Castell
- La construcció de la barana de les escales del
carrer Castell ja està en curs, el primer tram de la
part superior ja està acabat. En els propers dies es
podrà apreciar les millores.
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ENTITATS

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS D’ANGLÈS

Beques per potenciar la integració
L'Agrupació de Voluntaris d'Anglès
destinarà 500 euros per a beques
del Casal d'Estiu de la població. La
intenció principal d'aquesta iniciativa és poder continuar la tasca
d'integració dels immigrants que
s'està realitzant a les diferents
escoles de la població. Després
d'una anàlisi acurada s'ha observat
que durant els mesos d'estiu molta
de la feina feta a les escoles es
perd degut a la falta de seguiment
educatiu dels diferents nens i nens.

Des de l'AVA s'ha tingut en compte aquesta problemàtica i s'hi ha
volgut donar resposta amb la concessió de beques del 50% de la
quota total, en una de les activitats
d'estiu (a escollir matí o tarda).
Des de l'associació, també es vol
informar que les beques no només
es concediran a immigrants, sinó a
tots aquells alumnes amb dificultat
d'integració i amb els quals s'hagi
fet un seguiment durant el curs
escolar. La gestió de les beques

anirà a càrrec de la mateixa associació, amb la col·laboració dels
Serveis Socials municipals i les
EAPs que treballen als diferents
centres educatius.
Des de l'Agrupació es recorda
que, antigament, la seva entitat ja
havia col·laborat econòmicament
amb el Casal d'Estiu, pagant el 50%
del sou de 2 monitors dedicats a
usuaris amb minusvalies físiques o
psíquiques.
També s'informa que el fons que es

destina a les beques correspon a
una part dels diners recaptats amb
la loteria de Nadal.

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ANGLÈS

El futur i la convivència del comerç
L'èxit del sector comercial requereix d'una bona estratègia de planificació, comunicació i promoció
del producte i, més que competir
entre uns i altres, hem de ser més
imaginatius i cercar fórmules d'organització que ens permetin arribar a ser, això sí, més competitius.
El comerciant, a nivell individual, ha
fet un gran esforç per posicionarse des de la iniciativa privada, el
que cal ara és fer un esforç col·lec-

tiu més efectiu. Sens dubte, si una
capacitat té el comerciant és la
d'adaptació als canvis constants i,
potser, en aquests moments
aquests canvis són més importants: canvi d'hàbits de consum i
mobilitat en un escenari econòmic
difícil pel comerç, amb una disminució de la despesa general provocada possiblement per un augment
considerable dels crèdits hipotecaris i al consum amb targeta de crè-

Revetlla de Sant Joan
La Comissió de Festes de l’Ajuntament
d’Anglès ha organitzat
una Revetlla de Sant
Joan oberta a tota la
població el proper dia 23 de juny a les 11
de la nit al Passeig de la FEVE.
Per a celebrar aquesta diada hi haurà coca
i cava per a tothom i ball a càrrec del
grup CREMA CATALANA

dit i, sobretot, aquesta conjunció
compra-oci que alguns formats
comercials han sabut aprofitar en
detriment d'altres. És el fet d'anar
a comprar o anar de compres i
aquella necessitat de relaciócomunicació personal cada cop
més evident.
Els reptes que tenim actualment
els comerciants passen per saber
conjugar l'entorn, la innovació, el
coneixement i les relacions entre

els clients i els proveïdors, i això
únicament és possible a través
d'estructures associatives sòlides i
professionalitzades i la implicació
del màxim d'agents en un compromís clau per garantir el bon funcionament d'un sector econòmic
importantíssim per, i per dir-ho
amb paraules actuals, mantenir els
principis de compacitat, complexitat i cohesió social a tot el territori.

Precaucions que cal tenir en compte durant la nit de Sant Joan
● Pel que fa a les FOGUERES :
- Han d'estar netes de vegetació en un perímetre de cinc metres.
- Els focs no es poden deixar sols mentre hi hagi flames.
- Cal vigilar que les brases estiguin ben apagades
● També cal anar en compte amb els PETARDS:
- No hem de guardar cap article pirotècnic a les butxaques.
- No hem de posar mai la cara ni cap altre membre del cos a sobre un petard
encès.
- No hem de llançar coets a menys de 500 m. del bosc. Podríem provocar un
incendi
- Procurem encendre el ble per l'extrem, perquè ens doni temps d'enretirar-nos.
- Quan utilitzem petards, hem de vigilar que no hi hagi a la vora líquids inflamables.
- No hem de llançar cap petard contra una altra persona.
- No hem de tirar cap coet amb la mà, ni amb la canya trencada, perquè sortirà
en una direcció inesperada i pot explotar malament.
- No hem de posar “trons” dins de totxanes ni ampolles, en explotar, fan metralla
que surt incontroladament.
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ENTITATS
GRUP DE TEATRE BAMBOLINA

xarxa
d’intercanvi
de coneixements
d’Anglès

Un adéu en imatges

Les assambleas del grup, un treball en
equip, un projecte comú, una idea global. Aquí, també et trobarem a faltar.

Una idea: apropar el teatre a la població i possibilitar el visionat d’obres de
grans professionals a Anglès. Un
somni fet realitat que fins i tot va
deixar sense paraules a en Pepe
Rubianes.

Primeres col·laboracions de la Bambolina a TV Anglès En Josep mai no feia teatre, sempre es feia càrrec
i construcció del nou escenari al Palàdium.
de la direcció. Ep! però aquí el vam enganxar!

Ara és l’hora de dir,
ara és l’hora de recordar que en Josep persisteix
entre nosaltres, en cada un de nosaltres,
i que tot allò que hem fet
i tot allò que hem desitjat és l’essència
mateixa d’en Josep indestructible
Adaptació de Miquel Martí i Pol

GEGANTERS I GRALLERS D’ANGLÈS

Els gegants d’Anglès a Sevilla
El dies 14 i 15 de maig va tenir lloc a Sevilla la
"I Mostra de CULTURA popular i tradicional
catalana", amb participació de bastoners, castellers, cavallets, cobles, colles sardanistes, diables, dracs, esbarts, falcons, música tradicional,
mostra gastronòmica, rumba catalana i gegants.
Els nostres gegants, en Miquel i la Remei van
representar els gegants de Girona i van ballar
acompanyats dels gegants de l'Agrupació, els de
Balaguer, els d'Alcarràs i els de l'Hospitalet.
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La X.I.C.A., Xarxa d’Intercanvi de Coneixements d’Anglès us informa dels intercanvis
que actualment s’estan duent a terme:
● Alfabetització de català
Dilluns,dimarts i dimecres de 3h a 5h, a
l'Escola Vall dels Àngels.
● Rutes pel nostre entorn
Última ruta de la temporada, hi haurà
esmorzar per a tots els participants.
LLOC: Font del Bassi
DIA: 12 de juny
PUNT DE TROBADA:Al pavelló municipal
d'Anglès
HORA: 9h del matí
Si esteu interessats en algun
d'aquests intercanvis, 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

Anglesos
a Anglès
Durant la primera setmana de juliol un grup
de 10 joves anglesos vindrà a la nostra Vila
per compartir amb nosaltres el seu temps
i les seves habilitats.
Durant 4 matins (dilluns 4, dimarts 5, dijous
7 i divendres 8) hi haurà treball comunitari
d'ajut al parc La Font del Canyo, per a
netejar i arreglar l'indret de cara a les
Gales d'Anglès al Setembre.
Durant les tardes del dilluns, dimarts i
dijous s'han organitzat "Tertúlies juvenils" al
Punt d'Informació Juvenil, situat al c/ Fàbriques, 21. En aquestes xerrades els joves
anglesos compartiran les seves experiències personals amb temes candents de la
joventut, il·lustrats amb ajudes audiovisuals
i seguits de discussió. La possibilitat
d'escoltar aquests temes en anglès (tot i
que hi haurà traducció) serà una faceta
interessant per a l'intercanvi idiomàtic amb
els joves d'Anglès (d'entre 13-30 anys).
Pastor local de l' Església Evangèlica d'Anglès
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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

farmàcies

DE GUÀRDIA (JUNY/JULIOL 2005)

Migdia, nit i
diumenge tarda

De dia i
cap de setmana

Del 20 al 26 de juny
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 27 al 30 de juny
A. Bonmatí (972 42 08 89)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
De l’1 al 3 de juliol
A. Bonmatí (972 42 08 89)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Del 4 al 10 de juliol
Amer (972 43 03 16)
T. Franch (972 42 00 51)
De l’11 al 17de juliol
La Cellera (972 42 14 63)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Del 18 al 24 de juliol
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
De dilluns a divendres laborables, la farmàcia Medina de Bonmatí està de servei d’urgències diürn de 9 h a 22 h
amb guàrdies localitzables, tel. 646 01 69 07.

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

Les Preses

JUNY/JULIOL 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 MAIG DE 2005

Temperatura mitjana
18,5 ºC
Mitjana temperatures màximes
26 ºC
Mitjana de les temperatures mínimes
10,9 ºC
Temperatura màxima absoluta
31,1 ºC (29.05)
Temperatura mínima absoluta
7,2 ºC (06.05)
Precipitació total
52,2 mm
Precipitació màxima en 24h
35,8 mm (17.05)
Velocitat mitjana del vent
1,6 m/s
Direcció dominant del vent
SE
Humitat relativa mitjana
72 %
Pressió atmosfèrica mitjana
999 hPa
Irradiació solar mitjana diària
22,2 MJ/m2

g ent

D’ANGLÈS

NAIXEMENTS

25.04.2005 Jordi Castañeda i Cardona, fill de Rafael i
Maria
27.04.2005 Alexander Cost Dzhafarova, fill de Richart
John i de Martha Ligia
21.05.2005 Andreu Xarles Labrat, fill de Narcís i
M. Eugència.
30.05.2005 Aina Mudarra Coll, fill d’Antonio i M. Teresa
DEFUNCIONS
14.05.2005
17.05.2005
17.05.2005
17.05.2005
20.05.2005
21.05.2005
22.05.2005
23.05.2005
28.05.2005
01.06.2005

Carme Puigdemont i Garangou, 55 anys.
Rosa Coll i Mansachs, de 80 anys
Josep Bosch i Quer, de 45 anys
Ramon Roca i Trias, de 69 anys
Joan Fauchs i Tresserras, de 76 anys
Àngel Vinyes i Miralpeix, de 8 anys
Dolores Robles i Rubio, de 94 anys
Àngela Creus i Busquets, de 96 anys
Maria Miras i Miras, de 86 anys
Maria Bertran i Garangou, de 63 anys
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Propostes estiuenques per a petits i grans
Durant l’última setmana del mes de juny i tot
el proper mes de juliol l’Ajuntament ha organitzat diferents activitats d’estiu per als nens i
nenes de la població. Enguany, l’oferta lúdica
és molt àmplia. Els infants de 3 a 5 anys tenen
diferents opcions: participar al Casal d’Estiu, o
bé, participar al Casal d’Idiomes on s’aproparan de manera divertida a la llengua anglesa.
Els nens i nenes de 6 a 14 anys podran participar, als matins, al Casal Esportiu, o bé al
Casal d’Idiomes (llengua anglesa, francesa, alemana i italiana). La proposta per a les tardes
d’aquesta franja d’edat és el Casal d’Estiu, una
activitat organitzada per als infants i joves del
poble, amb un contingut educatiu i divertit,

que peremetrà aprendre en un context d’interrelació.
La Pisicina Municipal també ha organitzat cursets de natació i activitats aquàtiques per a
totes les edats i els gustos. En aquest cas, els
cursos s’allargaran fins a finals d’agost.
Durant el mes de juliol, però per a adults, des
de l’Ajuntament s’organitza un curs d’iniciació
a la tècnica del Tiffany’s (tècnica decorativa).
El curs tindrà una durada de 10 dies i hi haurà
un grup de matins i l’altre de tardes.

Aikido a l’Estiu
Al Pavelló municipal, de l’11 al 16 i del 18 al
23 de juliol i, també, del 8 al 13 i del 15 al 20
d’agost, de 8:30 a 10:00, s’oferiran cursos

AGENDA
ÀREA BÀSICA DE SALUT D’ANGLÈS

Divendrs, 17 de juny
Caminada popular: Fes salut! Vine a
caminar!
Hi haurà dos recorreguts un de 4 km i un altre
de 8. Més informació tríptics informatius.
GERMANDAT DE DONADORS DE SANG

Festa del donant de La Selva
Diumenge, 19 de juny
Arrossada popular a Maçanet de la Selva
A les 12 del migdia benvinguda, a les 2 dinar. A
les 4 de la tarda sorteig de regals i a 2/4 de 5
Gran Ball amb el conjunt Fènix.
AGRUPACIÓ FLORICEL

Aplec de la sardana
Divendres, 17 de juny
A les 10 del vespre., concert de l’Orquestra Jove
de La Selva al Pavelló. Patrocina: Sureda Fusteria i Decoració S.L, Construccions Carreiras,
Immob. Thia-Pont, Antex S.A., Ajuntament.
Diumenge, 19 de juny
51è aplec de la sardana. Al matí i a la tarda a la
Font del Canyo i a la nit a la pl. Catalunya
A 2/4 d’11 inici de l’aplec amb les cobles Ciutat
de Girona La Cadaqués i l’Amoga. Comptem

d’Aikido, oberts a tothom. Els cursos estan
dirigits per Jacques Muguruza Sensei que és
7è Dan Diplomat del Hombu Dojo d’Aikido
Yoshinkan del Japó, i per Dolors Mussons que
és 3è Dan.
L’Aikido és un disciplina d’origen japonès que,
per la seva tèncica i filosofia, pretén desenvolupar persones equilibrades, satisfent alhora
les necessitts de cadascú . Els desplaçaments i
tècniques circulars es realitzen en concordància amb la utilització del sabre japonès. A
més reforça, suavitza i tonifica el cos. Per això,
un entrenament rigurós, guiat amb perseverància, permet descobrir-se i conèixer’s
millor. Més informació: Dolors 615069083

D E S TA Q U E M

REVETLLA DE ST. JOAN (23 de juny)
Al Passeig de la FEVE a les 11
de la nit

amb la col·laboració de les puntaires, les colles
sardanistes d’Olot i l’Aula de Música.
2/4 de 5 l’Agrupament Escolta que organitzarà
jocs pels nens i nenes. Berenar per a tothom.
A les 10 de la nit una audició de sardanes amb
la cobla Cadaqués
LLAR DELS JUBILATS

Dissabte, 25 de juny
Revetlla de Sant Joan
A les 5 de la tarda a la Sala de Ball. Començarà
la festa amb un recital de cançons de la coral
“Cors Alegres”de la nostra llar. Tot seguit, berenar i ball a càrrec de Xevi Ros. Preu: 5 euros.
CEIP POMPEU FABRA

Dimarts, 21 de juny
A 2/4 de 9 del vespre, al Palàdium
Teatre : "Benvolgut Andersen" Alumnes d'optativa de Teatre.
Dimecres, 22 de juny
A les 4 de la tarda
Animació amb en Jordi Tonietti i berenar.
De 6 a 9 del vespre:
Escola Oberta: Podrem visitar l'exposició "Homenatge a Einstein" al Museu i també veure videos
i fotografies digitals del curs..

Hi haurà coca i cava per a tots els assistents i
BALL a càrrec del grup CREMA CATALANA
AULA DE MÚSICA D’ANGLÈS

Diumenge, 26 de juny
Audició a les 12 del matí a la Sala Fontbernat.
AJUNTAMENT D’ANGLÈS

Dilluns 4, 11, 18 i 25 de juliol
Cinema a la Fresca
A les 10 del vespre a la Font del Canyo.
EXPOSICIÓ

Sala Santa Magdalena
Exposició dels millors treballs dels
alumnes de l’Escola d’Art Municipal
Del 2 al 31 de juliol
Inauguració i vernissatge 2 de juliol a les 19h.
ASS. VEÏNS DEL BARRI DE CAN SERRA

Dissabte, 16 de juliol
Festa del barri de Can Serra
A les 11 del vespre Ball amanitzat pel conjunt

Boogie Woogie. A mitja part actuació del mag
Raül de Màgic Factory.
Hi haurà servei de bar i les taules i les cadires
seran gratuïtes.
Col·labora: Ajuntament d’Anglès, Restaurant
rostisseria Ca l’Elisa, Carn’s i La Serpentina
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
VACUNACIÓ ANTIRRÀBICA

Divendres i dissabte, 1 i 2 de juliol
De 12 a 2 i de 5:30 a 8 del vespre (divendres)
De 12 a 2 del matí (dissabte)
LLoc: Grup Veterinari c/St Miquel, 28 (972
42.34.44) Preu: 16 euros.
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REPORTATGE
L'Institut d'Anglès va néixer ara fa 26 anys com
a centre de formació professional, amb 27 alumnes. Aquest primer centre només diposava de 4
aules, un taller de fusteria, dos lavabos i una sala
de professors.

Amb els anys, l'oferta formativa i les dimensions
del centre s'han anat ampliant i, actualment,
l'Institut Rafael Campalans imparteix classes a
alumnes d'ESO, Batxillerat i cicles formatius
(grau mitjà i grau superior)

Rafael Campalans, 26 anys treballant
La trajectòria és llarga i els professors i
alumnes que han passat pel centre difícils
d'enumerar. La història del Rafael Campalans és la història d'un institut pioner en
molts temes educatius i socials. En aquest
aspecte cal destacar la implantació experimental del CES (l'embrió de l'actual sistema de l'ESO), les mobilitzacions per
aconseguir l'ampliació del centre, l'esforç
per a la integració de les persones nouvingudes...
Actualment el centre continua treballant
sota aquests paràmetres, amb prop de
400 alumnes (262 d'ESO, 73 de Batxillerat
i 42 de cicles formatius) i 51 professors.
L'Institut dóna servei als joves d'Anglès,
La Cellera, Osor i Bonmatí. Actualment
s'ofereix l'Educació Obligatòria fins a 16
anys, 4 especialitats de Batxillerat (Ciències de la Naturalesa i la Salut, Humanitats, Ciències Socials i Teconològic), 1
cicle formatiu de grau mitjà (Gestió
Administrativa) i 1 de grau superior
(Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques). A partir del proper curs, s’ofertarà un nou cicle formatiu de grau
mitjà anomenat Explotació de sistemes
informàtics, que donarà acollida a 25 alumnes més.
Les instal·lacions de l’IES Rafael Campalans també han anat augmentant i es van
consolidar amb la construcció del centre
actual, que es va estrenar el passat 2000.
Actualment disposa d'1 aula per cada

curs, 3 aules d'informàtica, un
menjador amb cuina pròpia,
2 laboratoris, 2 tallers de tecnologia, un gran espai exterior i un servei de biblioteca,
que s'obre dues tardes i
durant les hores de pati i
menjador.
L'atenció a la diversitat continua essent una constant en el
programa educatiu del centre.Tot i que ja fa anys que a l'Institut es
treballava aquest aspecte, des del Departament d'Educació s'ha observat una
forta implicació el darrer any amb l'oficialització de l'”Aula d'Acollida”: un recurs
educatiu dotat d'un tècnic especialitzat
que s'encarrega de coordinar els programes educatius dels alumnes d'incorporació tardana. L'alumne disposa de diferents
hores d'ensenyament individualitzat per
superar les barreres lingüístiques i poderse adaptar, amb més facilitat, a les aules.
D'altra banda, un Equip d'Assessorament
Pedagògic (EAP), format per un psicopedagog i un treballador social, també ideen
accions per a solucionar problemàtiques
socials i conducturals dels joves ususaris.
Pel que fa la integració també cal destacar
la tasca de suport als professors de l'Aula d'Acollida que realitzen becàries contractades per l'AMPA.
Una altra avantatge de l'IES de la població
és la possibilitat de tenir pocs alumnes a
cada aula i, per tant, poder oferir un
ensenyament més individualitzat i un
ambient de tranquil·litat. Tot i que la llei
fixa un màxim de 33 alumnes per aula, a
l'Institut la mitjana és de 25. A més, s'ofereixen hores partides: els grups es divideixen en alguna assignatura aconseguint
un màxim de 15 alumnes per aula.
La Formació del professorat és un altre
dels temes destacats que es treballa a

l'Institut. A part dels cursos que realitza
individualment el personal docent anualment, s'organitzen seminaris amb professionals especialitzats dins el mateix centre educatiu.
La introducció a les noves tecnologies i la
inculcació del gust per la lectura són
altres aspectes que s'intenten treballar en
el projecte educatiu. Pel que fa al primer
cas s'està creant una ràdio i una televisió
digital, on els alumnes són els màxims
protagonistes. A més, existeix una revista que té intenció de millorar i digitalitzarse durant el proper curs. Pel que fa a la
potenciació de la lectura, s'ha creat una
assignatura obligatòria en els cursos
d'ESO on s’incideix en aquest aspecte.
La implicació d'alumnes i professors en
l'ajuda al Tercer Món és un altre aspecte
destacat. La creació d'una comissió de
solidaritat que va actuar activament amb
projectes de l'ONG Intermón i el recent
agermanament amb la població africana
de Kounkané en són algun exemple.
Crear noves vies de comunicació i informació amb els pares dels alumnes (a través de la pàgina web), aconseguir la creació d’una aula polivalent (que pugui servir
tant de gimnàs com de sala d’actes i que
també pugui estar al servei del poble) i
potenciar la relació del centre amb el sector empresarial del municipi són alguns
dels reptes de futur del IES de la població.
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