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CAMPANYES

de sensibilització
El tabac mata

Perquè es comença a fumar?
●

Els joves comencen a fumar aviat, abans d’arribar a una maduració biològica,
mental o cognitiva.Això explica la forta adicció que produeix el tabac en aquesta etapa
de la vida. La major part dels fumadors adquireixen l’hàbit durant aquesta edat. És un
fet conegut per la indústria, i per això la majoria de campanyes publicitàries per
estimular el consum de tabac s’adrecen a aquesta franja d’edat.

Els fumadors passius
●

El tabaquisme constitueix una veritable epidèmia i és
un dels principals problemes de salut del món. El
tabac és la principal causa de malaltia, invalidesa i
mort prematura evitable. Encara sabent que el tabac
és perjudicial per a la salut, la gent continua fumant.
Les campanyes publicitàries de la indústria tabaquera són un factor fonamental en la iniciació al consum. Posteriorment, el gran poder adictiu de la nicotina, tan poderós o més que el de l’heroïna o la
cocaïna, fa que el fumadors tinguin gran dificultats
per deixar el tabac.
El tabac és una droga legal, però una droga
que enganxa i pot matar. Pels joves, és millor
no començar.

Durant la combustió d’una cigarreta, sense aspiració per part del fumador, es produeix
un corrent secundari de fum. Una gran part d’aquest, que conté nivells elevats de
nicotina, quitrà i monòxid de carbó, serà inhalat per persones no fumadores, la
qual cosa els produeix malalties semblants a les dels fumadors. Per això, la
legislació cada vegada serà més restrictiva, amb la finalitat de respectar el dret dels no
fumadors a respirar un aire més pur. El fumador ha de saber que la combustió de la
seva cigarreta està fent mal a les persones del seu voltant.

Com podem deixar de fumar?
●

Deixar de fumar requereix voluntat i desig de deixar el tabac. És difícil, però
possible. Pels fumadors, deixar el consum és una de les decisions més importants per
a protegir la seva salut.
Si no es pot deixar de fumar, cal consultar els sanitaris, que poden ser de gran ajut. Una
vegada deixat el tabac, mai més s’ha de tornar a fumar: provar una sola cigarreta seria
tornar-hi de nou.

CONSELL D’HABITATGE

La importància de preservar el Paisatge Urbà
Instal·lació d’antenes
En aquest apartat continuem
tractant l'ordenança municipal
del Paisatge Urbà.
En el número d’abril es tractaven els criteris a seguir en les
diferents edificacions pel que fa
als captadors solars i als aires
condicionats. En aquest número, es tractaran les instal·lacions
d’antenes.
La regulació de la instal·lació
d'antenes i casetes de telefonia
mòbil es troba subjecte a regulació específica. Els criteris estètics d'aquesta ordenança seran
d'aplicació a la instal·lació d'antenes, sempre que no se'n regulin de propis.

● En tots els edificis de nova planta, o en les actuacions de reforma de grau alt, caldrà preveure la reserva
d'espai per a les conduccions i les instal·lacions de connexió de les possibles antenes.
● No s'admet la col·locació d'antenes individuals quan el nombre de les instal·lades sigui superior a dues. En
aquest cas, serà obligatòria la instal·lació de la infrastructura comuna d'accés als serveis de telecomunicacions.
● No se'n podran instal·lar a les obertures, finestres, balconades, façanes i paraments perimetrals dels edificis,
llevat que, d'acord amb les Ordenances, sigui possible protegir-les de ser vistes des de qualsevol via o espai
d'ús públic o caràcter comunitari, mitjançant els adients elements constructius permanents. No es podran
instal·lar en els espais lliures d'edificació.
● Les línies de distribució entre la base de l'antena i les preses de recepció hauran d'anar empotrades o
soterrades. Únicament en ocasions excepcionals es podran col·locar, preferentment en tub rígid o amb cable
despullat de color neutre, en terrats, parets interiors no vistes i patis de serveis interiors dels edificis.
● En cap cas les antenes no podran incorporar llegendes o anagrames amb caràcter publicitari i,si són visibles,
només podran ser de color neutre.
● Les antenes de radioafeccionats que no quedin fora de la vista des de qualsevol via pública o espai de
caràcter públic o comunitari només es podran instal·lar a les cobertes dels edificis.Un radioafeccionat no
podrà disposar de més d'una instal·lació d'aquesta mena en un edifici.
● Els titulars de les llicències i de les concessions s'encarregaran de que les mateixes es mantinguin en
perfecte estat de seguretat i conservació.
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DES DE TOTS ELS ANGLES

envolguts anglesencs i anglesenques,
En primer lloc m'agradaria informar-vos
que continuen les negociacions per a la
millora de les comunicacions. Recentment,tots els alcaldes dels pobles per on
passa la N-141 (carretera d'Anglès a Girona) vam estar convocats a una reunió amb
el Director General de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Manel Nadal. En la trobada ens van reafirmar que el
Govern de la Generalitat s'implica en la millora de les comunicacions del nostre territori. Nadal va posar especial incidència
en la problemàtica puntual d'Anglès pel que fa al Carrer
Indústria (tram urbà amb grans deficiències de mobilitat i
d'una perillositat elevada). Els alcaldes presents a la reunió
vam acostar posicions de cares a poder arribar a un consens,
aspecte que serà primordial per definir el traçat més adient
d'aquesta via. Destacar també que la Generalitat s'ha compromès a fer públic el nou traçat tan aviat com sigui possible.
Aprofitant l’encontre, també vaig voler deixar palès el malestar del municipi respecte la no recepció, per part de la Generalitat a l’Ajuntament, del Carrer Triassa i la Carretera de Girona, ja que aquestes vies encara són competència de l'ens autonòmic. Per tant, es va demanar a Nadal que era necessària la

B

recepció, acompanyada de les obres de millora d’aquestes
vies. El Director General de Mobilitat es va comprometre a
tirar endavant aquesta petició.
Canviant de tema, fa pocs dies, i amb el regidor d'Esports,
varem mantenir una trobada amb el Delegat d'Esports i
Joventut a Girona per tal de concloure els tràmits pel finançament del Camp de Futbol. També vam buscar una línia de
subvenció pel projecte (ja iniciat) de construcció d'una pista
d'skate a Anglès. Aquesta nova disciplina esportiva està arrelant de forma important a la nostra Vila.
Pel que fa a diferents temes d'obres i serveis, dir-vos que properament es procedirà a la poda de les palmeres del Passeig
de la FEVE i de la Plaça dels Horts per tal que recuperin la
seva bellesa natural. Per portar a terme aquesta acció s'ha
hagut d'esperar el temps necessari perquè les palmeres rebrotessin i així no posar en perill les plantes.
Finalment, destacar que s'ha habilitat una zona de càrrega i
descàrrega a la Plaça de la Rutlla per tal de facilitar la mobilitat
del trànsit de la zona.
Cordialment,
Jordi Fornés i Pol
ALCALDE D’ANGLÈS

Pau Lanao

OPINIÓ

Màrius Toy, protagonista des de l’anonimat

S

i algun dia els historiadors d'aquest país decideixen fer

una immersió a fons i anar més enllà per deixar de
banda els gran noms -els Pujol, Raventós, Canyelles,
Tries o Solé Barberà- i explicar la història real de la transició i
la democràcia municipal, s'adonaran que hi ha noms anònims, persistents, arrelats al paisatge social i vital dels pobles
que, en realitat, són els vertaders protagonistes d'una epopeia
oblidada, però fonamental. I entre ells, a Anglès (la Selva), hi
podríem incloure en Màrius Toy i Rigau, recentment traspassat, que no va dubtar a apostar per lluitar des de les pròpies
possibilitats perquè el poble que havia patit la calma encastada filla de la dictadura pogués esdevenir una societat que
caminava cap a la normalitat.
I així que en Màrius no va dubtar a apuntar-se a la primera
llista d'independents i Socialistes, que es va imposar a la de
Convergència, en la qual hi havia el seu germà Joan. La candidatura es va imposar per trenta-cinc vots i va fer en Josep
Maria Feliu alcalde, però allò no va ser un entrebanc perquè,
quan es va trobar amb una manera de fer política que no li
agradava, apostés primer per Iniciativa per Catalunya i més

tard ho fes per Esquerra Republicana, en un itinerari que
alguns van veure com un canvi constant de jaqueta, però, en
realitat, era l'ànsia de treballar més i millor per Anglès. En
Màrius ha fet moltes voltes, però sempre s'ha mantingut fidel
als orígens, ja sigui apadrinant candidats joves i nous a l'alcaldia o bé deixant sentir la seva veu en fòrums propers i ajustats. L'any 2004, en una carta al director en el diari El Punt,
apostava per lluitar contra els contractes escombraria, però,
per mi, el seu testament polític el va escriure a la missiva
reproduïda el 8 d'octubre del 2003, després d'haver-se presentat pel PSC, ICV i ERC, que va titular: El meu vot. Hi va
escriure: "Els socialistes, com que estan federats, poden ser
pressionats i fer-ho servir en clau espanyolista. ERC, aquests
són bastant ambigus i no saben si aniran per la dreta o per
l'esquerra. Els d'ICV, el més petit de tots, són d'esquerres i
ecologistes de debò, però són federalistes. I jo sóc independentista d'esquerres. Per camins democràtics." Quins sinó, per
un home com ell, que en plena candidatura va creure en la
democràcia com a camí de canvi i participació.
Article publicat al diari El Punt el passat 5 de maig.
Màrius Toy i Rigau, va morir el dia 1 de Maig als 68 anys.

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

general
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ACTUALITAT
Acords del darrer plenari ordinari
Acords de ple
punt per punt
En la darrera sessió plenària, el dia 20 d’abril,
es van aprovar els següent punts:
1-Aprovació de les actes de les sessions
anteriors
2- Resolucions i decrets d’alcaldia
3-Ordenança Municipal del Paisatge
urbà,aprovació definitiva
S'aprova per unanimitat de tots els grups l’ordenança municipal de Paisatge Urbà. Un cop
estimades totes les al·legacions presentades,
s’aprova definitivament aquesta Ordenança.
5-Plec de clàusules administratives i
generals per a la contractació d’obres
S'aprova per assentiment de tots els grups
municipals el plec de clàusules administratives
generals per a la contractació d’obres.
6- Plec de clàusules administratives per
a l’adjudicació de l’obra “Construcció
col·lector d’aigües residuals del nucli
urbà Mines del Sant Pare”
Amb tots els grups municipals a favor, s’aprova inicialment el plec de clàusules administratives particulars per a la contractació de l’obra: l’expedient de contractació i l’obertura
del procediment d’adjudicació.
7- Plec de clàusules per a la subhasta
del 10 % de l’aprofitament mig del sector “Cementiri Sud”
Per unanimitat s’aprova inicialment aquest
plec de clàusules econòmico-administratives
particulars que regirà la subhasta per a l’alienació d’una sèrie de finques que pertanyen a
l’Ajuntament en qualitat de béns patrimonials.
A partir d’aquí, iniciar l’expedient de contractació per a l’alienació de les finques i exposarho públicament durant 20 dies.
8-Modificació puntual Pla General
UAIV-A Eixample, aprovació provisional
S'aprova provisionalment, amb tots els grups
municipals a favor, el projecte de modificació
puntual del POUM d'Anglès en l'Àmbit U.A.
IV-A Eixample.
9-Modificació puntual Pla General normatives de la zona “cases en grup o filera” secció 6 i ordenació del PAII “Ctra.

Girona”,aprovació inicial.
Inicialment s'aprova per assentiment de tots
els grups municipals el projecte de Modificació
puntual del POUM relatiu a la normativa de la
zona de "Cases en grup o filera", Secció 6 i
Ordenació del P.A. II "Carretera de Girona".
10-Donar compte liquidació pressupost
municipal 2004
Per assentiment s'aprova la liquidació pressupostària de l'Ajuntament de l'exercici 2004.
11-Donar compte liquidació pressupost
“Llar Municipal d’Infants” 2004
S'aprova la liquidació pressupostària de la Llar
d'Infants de l'exercici 2004.
12-Proposta modificació de crèdits
2/2005,del pressupost municipal
S'aprova per 8 vots a favor (ERC+CiU) i 4 en
contra (PSC) l'expedient 2/2005 de modificació de crèdits del Pressupost de 2005.
13-Proposta de conveni AjuntamentConsell Comarcal,gestió IBI
S'aprova per unanimitat acceptar la cessió al
Consell Comarcal de la Selva dels treballs
derivats de les funcions de gestió cadastral en
el marc del Conveni entre el Consell i la
Direcció General del Cadastre.
14-Proposta Modificació plantilla orgànica municipal: creació plaça auxiliar
tècnic d’arxiu/cultura
S'aprova per unanimitat la proposta de crear
el lloc de treball “auxiliar tècnic de cultura i
arxiu” enquadrat al Departament de Cultura
d’aquest Ajuntament.
15-Operació crèdit d’inversions
Per assentiment de tots els grups municipals

s’aprova la concertació de l’operació de préstec per un import de 355.000 euros,pel finançament d’una part de les inversions previstes
en el Pressupost Municipal de l’any 2005 amb
l’entitat Santander Central Hispano, que ofereix les condicions econòmico-financeres més
avantatjoses
16- Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars per a
l’adjudicació del contracte administratiu de consultoria i assistència tècnica
de redacció del projecte de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
S'aprova inicialment per unanimitat el plec de
clàusules administratives particulars pel contracte administratiu de consultoria i assistència tècnica per la redacció del nou POUM.
17- Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic de masies i cases rurals
Un cop estimades les al·legacions presentades
i amb 12 vots a favor i 1 abstenció (CiU), s’aprova provisionalment aquest Pla Especial
redactat per l’arquitecte municipal.
18- Aprovació text refós de les normes
urbanístiques d’Anglès
S’aprova per unanimitat el text refós de la
normativa del POUM redactat per l’arquitecte municipal.
19-Creació del servei municipal del
Centre de Dia
Per assentiment de tots els grups,s’aprova iniciar la tramitació de la documentació necessària per, tal i com s’estableix en el reglament
d’obres activitats i serveis, crear el Servei
Municipal del Centre de Dia
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serveis socials

PROMOCIÓ

Taula rodona sobre la problemàtica
juvenil i adolescent
L'Ajuntament i sectors socials i professionals van mantenir una reunió amb diversos
representats de Justícia Juvenil, amb la
intenció de fer una valoració de la problemàtica actual dels joves i adolescents
d'Anglès (drogues, destrosses del mobiliari
urbà, baix rendiment acadèmic...). La trobada pretenia analitzar les possibles causes
d'aquests problemes i canalitzar futures
intervencions. Hi van assistir el regidor
d'Ensenyament, el regidor de Serveis
Socials, l'educadora social, la directora i el
cap d'estudis del IES Rafael Campalans, el
director del CEIP Pompeu Fabra, representants de les AMPES d'aquests dos centres i la Policia Municipal. L'encontre va ser
assessorat per tres tècnics de Justícia Juvenil de la Generalitat.

Les conclusions

urbanisme

Els temes tractats van permetre arribar a
diferents conclusions, entre les que destaca que les problemàtiques de joves i adolescents van en augment però que Anglès
no és un cas aïllat: la situació és extrapola-

ble a molts altres municipis. També es va
evidenciar que la problemàtica no necessàriament es relaciona amb famílies desestructurades o amb problemes econòmics
o (elements que antigament sí que tenien
una forta relació amb els temes tractats),
sinó que s'ha observat en diferents tipologies de nucli familiar.Aquest fet va permetre concloure que les accions a desenvolupar han d'anar encarades a tot el col·lectiu, fent especial incidència en la prevenció,
sense descartar mesures repressives.
Finalment, es va acordar que era necessari
que els Tècnics Socials de l'Ajuntament,
amb la col.laboració dels de Justícia Juvenil,
redactin un pla director d'atenció a la problemàtica juvenil i adolescent per evitar i
pal.liar aquests comportaments. Es va concretar que aquest document ha d'establir
diferents mecanismes i serveis (ofertes
d'oci, centre obert...) per donar assistència
i cobertura a les necessitats del col·lectiu,
ja que els joves tenen unes característiques concretes a les quals aquests serveis
poden donar resposta.

Inauguració del Passeig Botànic
del CEIP Pompeu Fabra

El passat dimarts, dia 3 de maig, es va reobrir
oficialment el Passeig Botànic del CEIP Pompeu
Fabra.
Els alumnes del Taller ocupacional de jardineria,
que des de l’octubre estan treballant a la població,
van ser els encarregats de desbrossar i arreglar
l’indret i també van ser els protagonistes de la
inauguració, on van explicar als nens i nenes la
feina realitzada. L’acte va acabar amb un pica-pica
de cacauets i regalèssia per a tothom

SERVEIS SOCIALS
300 persones a la Festa
Homenatge a la Gent Gran

Pinzellades urbanístiques
El ple ha aprovat la modificació del Pla
General de la Unitat d'Actuació II a la
Carretera de Girona (c/Puigventós i c/Pep
Ventura). Aquest canvi es realitza per tal
d'eliminar una contradicció existent en
l'actual Pla General: la documentació gràfica i l'article que la desenvolupava no coincidien pel que fa al nombre de plantes edificables i a les profunditats dels edificis.
Aquesta qüestió ha entorpit algunes de les
tasques urbanístiques del consistori i, per
això, es considera oportú modificar aquest
aspecte i basar la normativa en les dades
que s'indiquen gràficament (planta baixa
més 2 plantes pis i 10/12 metres de profunditat) La modificació es fa extensiva a
totes les zones de la població on està planificada la tipologia "cases grup o filera", ja
que la contradicció de la normativa també

El passat dia 1 de maig l’Ajuntament va organitzar
la 55a edició de la Festa Homenatge a la Gent
Gran al Pavelló Municipal.

les afectava. A més, s'augmenten els usos
admesos incorporant: magatzem, equipaments i tallers i artesania.

Subhasta de 4 parcel·les
L’Ajuntament posa a subhasta pública 4
finques del carrer Pirineus (terrenys
corresponents a l’aprofitament mig del P.P.
Cementiri Sud). Tres d’elles de 90 m2
(34.142 E.) i l’altre de 130 m2 (35.549 E.)
Els interessats poden demanar més informació a l’Ajuntament..

Aquesta celebració volia retre homenatge al
col·lectiu de la tercera edat, major de 70 anys, que
al llarg de la seva vida, ha contribuït a construir el
poble tal i com és actualment, així com potenciar
els vincles entre aquest col·lectiu i altres sectors
de la població.
Al Dinar de Germanor hi van assistir prop de 300
persones i es van homenetjar les dues àvies
centenàries : Leonor López i Àngela Simón.
A l’acte també hi van assistir destacades
personalitats polítiques: Pilar Heras (directora dels
Serveis Territorials de Benestar Social i Família),
Rosa Núria Alexandre (senadora de CiU), Irene
Rigau (ex-consellera de Benestar i Família) i
Carme Capdevila (diputada d’ERC al Parlament).

ensenyament
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ACTUALITAT
Es convoca un concurs d’arquitectes per
revisar el Pla General
La població inicia el procés de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
l’instrument de planificació més important d’un ajuntament, que ha de definir el
model de poble dels propers 15 anys.
El plenari de l'Ajuntament ha aprovat les
bases del concurs per adjudicar la revisió
del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM). L'actual pla és vigent des de
l'any 1990 i el mateix estudi fixava una
durada màxima de 12 anys per a revisarlo. Per aquest motiu, l'equip de govern el
considera obsolet, ja que està basat en un
model molt expansionista i permissiu, que
no està en consonància amb la normativa
actual.
El nou instrument de planificació urbanística permetrà posar-se al dia en criteris
de sostenibilitat, fer una radiografia de
l'estat actual del municipi i marcar i definir com es vol que sigui l'Anglès dels propers 15 anys.
Entre els temes que s'han de revisar, cal
destacar molts aspectes urbanístics pendents de regularitzar per a poder garantir
un desenvolupament ordenat i coherent,
sobretot pel que fa a superfícies dels
habitatges.

El POUM és l'instrument d'ordenació
urbanística més important d'un nucli
urbà. És l'estudi que ha de marcar els criteris bàsics que han de seguir totes les
construccions de la població, així com
fixar i qualificar les diferents zones d'Anglès en terreny urbanitzable, no urbanitzable, zona verda o equipaments. Aquest
instrument, per tant, permet definir el
model de poble al que es pretén arribar
El que s'ha aprovat recentment són les
bases del concurs per adjudicar la nova
redacció a un equip d'arquitectes. El projecte està valorat en 155.000 euros
(50.000 dels quals estaran subvencionats
per la Generalitat de Catalunya) i es preveu que tingui una durada aproximada de
3 anys.
Alguns dels criteris que marca el plec de
clàusules són els següents: l'experiència
en temes de redacció de projectes de
planejament urbanístic (Plans Generals,
Plans Parcials...), el currículum dels pro-

fessionals, l'equip tècnic que es presenti
(arquitectes, enginyers, sociòlegs, economistes, tècnics mediambientals...), el programa de treball, les millores del plec de
clàusules i l'oferta econòmica.
Així doncs, s'aprova inicialment el primer
pas d'una tasca que durarà anys i serà
àmpliament tractada i plantejada als ciutadans de la població.

L’Institut amplia l’oferta de cicles formatius
L'IES Rafael Campalans d'Anglès serà el
segon centre de les comarques gironines
que ofertarà el cicle formatiu de grau
mitjà "Tècnic/a en Explotació de sistemes informàtics" el proper curs.
El curs passat es va obrir aquest cicle a
l'IES Salvador Espriu de Salt. La demanda
va superar de molt l'oferta de places d'aquest centre. Pel curs 2005-06 s'oferiran
25 places més a l'IES Rafael Campalans
d'Anglès.
Es tracta d'un cicle de dos cursos acadè-

mics de durada que capacita per fer de
tècnic en manteniment de sistemes informàtics en entorns monousuaris i multiusuaris, tècnic en manteniment de serveis
d'internet, de xarxes d'àrea local, i també
capacita per fer de tècnic en vendes de
TIC per a sectors industrials.
Amb aquest nou cicle formatiu, l'IES
Rafael Campalans amplia la seva oferta de
formació professional que inclou el cicle
de grau mitjà "Gestió administrativa" i el
cicle de grau superior "Desenvolupament

d'aplicacions informàtiques”

Matriculació als cicles formatius
Difusió de l’oferta inicial: 13 de maig
Presentació de sol·licituds: Del 17 al
27 de maig
Publicació de les llistes amb el
barem: 6 de juny
Reclamacions a les llistes del
barem: 7, 8 i 9 de juny
Resolució de les reclamacions: 10 de
juny.
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obres i serveis

POLICIA MUNICIPAL

Actuacions del mes d’abril

Millores visibles als
dipòsits municipals

Quilòmetres realitzats: 2.607
Trucades rebudes: 340
Serveis de farmàcia: 13
Accidents de trànsit: 9
Seguretat Ciutadana: 103
Serveis assistencials: 67
Alarmes: 5
Serveis gossera comarcal: 5
Serveis de violència domèstica: 3
Senyalitzacions extraordinàries: 25
Proteccions escolars: 63
Serveis Prades: 300
Retirada de vehicles abandonats: 7
Policia administrativa: 90
Requeriments urgents ajuntament: 5
Regulació trànsit: 47
Objectes recuperats: 15

Durant el darrer mes d'abril s'han netejat a fons els dipòsits municipals on s'emmagatzema i es distribueix l'aigua pel
consum humà. Aquestes instal·lacions
feia molt temps que no es netejaven.
La mesura s'engloba dins les diferents
accions que s'han realitzat per tal d’augmentar la qualitat de l'aigua municipal a
través de la millora del sistema de distribució. La substitució d'algun dels trams
de canonades afectats pel deteriorament
és un dels exemples d’aquestes intervencions.
A més, davant del silenci de l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA), el consistori

està estudiant la possibilitat de concedir
la gestió del servei de l'aigua a una
empresa privada. Des de l’Ajuntament
es veu necessari arreglar les canonades i
construir una Estació Transformadora
d'Aigua Potable (ETAP). Per això, el plec
de clàusules per contractar una empresa
hauria de contemplar aquestes dues
mesures com a condició principal.
D'altra banda, des de la regidoria d'obres
i serveis, també s'ha netejat la bassa de la
Font del Canyo i s'ha canviat d'ubicació la
bomba d'aigua. Aquesta instal·lació s'ha
soterrat per tal d'evitar que s'embruti de
forma reiterada.

Reunions Cap A.B.P. Sta.Coloma i Cap
Policia Local: 3
Reunions plantilla i ajuntament: 0
Notificació serveis urgents Brigada: 4
Informes Brigada d’obres: 16
Denúncies: 130
Denúncies Servei Català Trànsit: 2
Actes especials: 3
Serveis Policia Local i Mossos : 18
Atestats penals: 2

PROMOCIÓ
Taller Ocupacional: Actuacions
del mes d’abril
Passeig de la Font del Canyo
- S'ha començat a realitzar la recuperació de la
gespa i la retallada dels arbustos ornamentals
(Forsythies),ja florits. També s'ha dut a terme la
retirada de palmeres (Trachycarpus fortunei) en mal
estat i s’ha arranjat la pradera de la "bassa dels
peixos" per restaurar la seva qualitat estètica.

Entrada de notes: fins el 15
de juny
Llistes amb el barem un
cop resoltes les reclamacions: 16 de juny
Difusió de l’oferta final: 28
de juny
Publicació de les llistes d’assignació de places: 1 de juliol
Període de matriculació: del
4 al 8 de juliol

Riera del Rissec
- En aquest espai s'han acabat les tasques de
retirada de deixalles originades degut a la neteja
de la riera.
Passeig de la FEVE
- Per restaurar la qualitat ornamental de la gespa,
s'ha començat a tractar-la amb herbicida selectiu i
a retallar-la.
- El parterre central de l'heura (Hereda helix), s'ha
replantat i retallat per obtenir tota una superficie
tapissada sense un elevat consum d'aigua i amb
concordància amb l'estètica del Passeig.
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ENTITATS

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ANGLÈS

ACA

Iniciem la campanya "Gaudeix l'estiu"
Com ja avançàvem en el darrer
Butlletí Municipal, una de les grans
novetats de les iniciatives acordades a l'assemblea de socis, que realitza anualment l'Associació de
Comerciants d'Anglès, és l'ampliació de les campanyes promocionals del comerç local. L’objectiu és
treballar la fidelització i promoció
dels productes que oferim als nostres clients, alhora que incentivem
la compra en els establiments

associats.
Properament (la segona setmana
del mes de juny) iniciarem la campanya "Gaudeix l'estiu". Els interessats podran participar en el sorteig
d'un viatge d’una setmana per
a dues persones a Tuníssia . El
funcionament de la proposta és
molt senzill: a partir de la segona
setmana del mes de juny es repartiran butlletes numerades als
clients dels diferents establiments

associats, el guanyador serà el que
tingui la butlleta que coincideixi
amb el número de l’ONCE del dia
de Sant Joan (el 24 de juny).
La intenció principal de la campanya és fer partíceps als habitants de
la xarxa de comerç local i animarlos a descobrir els diferents productes comercials.
També recordar que s’ha decidit
no tirar endavant la Fira de Juny
d’enguany .

AULA DE MÚSICA

Jornades culturals a l’Aula de Música d’Anglès
L’Aula de Música ha organitzat
unes jornades culturals durant els
mesos d’abril i maig.
Totes les sessions són obertes i
gratuïtes, amb la intenció d’apropar l’art de la música, la dansa i
l’expressió a tota la població.
Cadascuna de les activitats ha
estat pensada i dirigida a un
col·lectiu diferent: professors, nens

i nenes, mares i pares...
El taller que va obrir les jornades
es va celebrar els passats 26, 28 i
30 d’abril i va consistir en practicar
Kundalini Ioga, una ioga dinàmica i
vital que actua en tots els aspectes
de l’ésser humà, transformant-lo
interiorment i exterior.
Durant la primera quinzena del
mes de maig s’han realitzat tallers

d’educació de la veu, de construcció d’instruments amb material
reciclat i d’expressió corporal.
Properament també hi ha programat un taller de dansa i música
africana i oriental i un tastet d’instruments
Més informació a l’apartat de l’agenda d’aquesta publicació

punt d’informació juvenil
VOLUNTARIAT
10a Escola d’Estiu del
Voluntariat (a La Cerdanya)
Del 30 de juny al 3 de juliol:
A l’escola d’estiu del voluntariat es
fan diversos cursos i tallers
relacionats amb aquest àmbit.
Cursos: primers auxilis, els infants
amb problemàtiques socials, el
mètode de treball amb joves, com
fer projectes clars i executar-los,
l’animació dels joves a través del
joc, etc.
Tallers: aprèn a fer paper, cuina
nord-catalana, jocs populars,

habilitats socials i cognitives, etc.
Adreçat a joves i adults, a partir de
16 anys.
Inscripcions del 14 d’abril al 13
de maig.
Més informació als tríptics que
trobareu al PIJ d’Anglès o a la web:
www.volutariat.org

ACTIVITATS D’ESTIU PER A
JOVES DE 15 A 17 ANYS
●

Camps de treball nacionals:
a Aigüestortes, Pinyana: una
història per viure, vil·la romana
d’Albesa...

Estades i viatges: amb esclops
per Holanda; Castells i kilts al
cor d’Escòcia; bemvindo em
Portugal; Galicia; Euskadi i
Navarra.
● Rutes i aventures: Camino de
Santiago, Formentera, Menorca
amb pedal...
● Estada de tècniques: teatre a
l’Empordà, cinema, campus de
Hip-hop...
● Universitat Jove
●

Més informació al Punt
d’Informació Juvenil d’Anglès
(antiga Creu Roja)

SITGES 2005: FESTIVAL
INTERNACIONAL DEL
CINEMA DE CATALUNYA
Jurat carnet jove: Si tens el
Carnet Jove o el més 25, t’agrada
el cinema i t’agradaria formar part
del jurat del festival internacional
de cinema de Sitges, pots
presentar el teu currículum i tres
crítiques de tres pel·lícules abans
del 30 de juny de 2005 i podràs
ser seleccionat.
Més informació als tríptics que
trobareu al PIJ d’Anglès o a la web:
www.gencat.net/joventut
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ENTITATS
AMICS DE SANTA BÀRBARA

Agustí Carreiras, nou ermità
Els meteòrolegs fa setmanes que anunciaven
que la secada serà llarga i, per tant, el bon
temps gairebé estava garantit pel dia de l'aplec. La diada va transcòrrer amb normalitat
i la festa va complaure tots els visitants. Els
joves de l'Agrupament Escolta van passar
tot el cap de setmana a l'ermita i també van
col·laborar en l'organització de l'aplec. Al
matí hi va haver una audició de sardanes amb
la cobla La Principal de Banyoles, la celebració de la missa - oficiada pel nou rector de la
parròquia, mossèn Fèlix Mussons- i el dinar.
A la tarda es van sortejar diversos premis
amb els tiquets de l'esmorzar i del dinar i els
premiats van ser els següents: Flora Cunill,
germana Mercè López i Gerard Gelabert
(aquest darrer de Salt), amb un lot de Mels
Anglès. Juan Garceso, amb una motxilla d'Esports Nabes. Josep Boix, amb un lot de galetes de Néts de J.Trias. Els premis de pastisseria van ser per Ester Furtià i Consol Bassà.
Com ja és tradicional, es va proclamar un
nou ermità de Santa Bàrbara per substituir
Jaume Puigdemont i Maria Melian, que havien
rebut aquest nomenament l'any passat.
Enguany la persona escollida ha estat l'Agustí Carreiras. En el discurs de proclamació la
junta de l'entitat va destacar que "l'Agustí
Carreiras ha estat un altre dels puntals indis-

pensables per tal que les obres de restauració de
l'ermita arribessin a bon port. Per fer una obra
d'aquesta envergadura ens calien bons professionals de la construcció i l'arribada de l'Agustí
va ser una de les incorporacions més benvingudes. Ell, com a bon Amic de Santa Bàrbara, no va
escatimar esforços en aquesta tasca. Sense mai
aturar-se i amb una tenacitat encomiable, ens va
donar l'empenta necessària per fer-nos creure
a tots plegats que les nostres ganes de veure
l'ermita restaurada no eren cap utopia". L'aplec
va acabar amb un espectacle de màgia a
càrrec de Màgic Factory amb el qual van
passar-hi una bona estona tant petits com
grans.
Finalment, informar que el número premiat
amb un xai i una caixa de cava és el 406.

DELEGACIÓ D’ANGLES DE LA FUNDACIÓ ONCOLLIGA

Dinar solidari al pavelló
La delegació d'Anglès de la Fundació Oncolliga va celebrar el V Dinar Popular al Pavelló
Municipal, amb una participació de prop de
260 persones, 60 més que en l’edició anterior. Des de la delegació organitzem aquest
acte amb la intenció de recaptar fons per
finançar les activitats d'aquesta entitat a
nivell provincial. La finalitat del dinar és fer
passar una estona agradable als participants i
ajudar, a partir de les diferents aportacions
econòmiques, a millorar la qualitat de vida de
la gent que pateix aquesta malaltia.
Durant tot l’any la delagació organitza una
sèrie d'activitats per ajudar les persones
afectades per aquesta malaltia i alhora vol
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xarxa
d’intercanvi de
coneixements d’Anglès

La X.I.C.A., us informa dels intercanvis:
● Alfabetització de català
Dilluns,dimarts i dimecres de 3h a 5h, a l'Escola Vall
dels Àngels.
● Rutes pel nostre entorn
Diumenge, 22 de maig: ruta per la falda de Sta. Bàrb
ra (per la Font d’en Bertran).Sortida de la Plaça St.
Jordi (Puigbell) a 2/4 de10 del matí.
Si més informació podeu:
- Trucar al número de telèfon: 679 170 480
- Apropar-vos al punt d'informació:
l'IES Rafael Campalans de 10:30 a 11h (preguntar
per Mª Àngels Quintana)

piscina
municipal

L'obertura de la piscina descoberta està prevista pel
dilluns 13 de juny fins el divendres 2 de setembre.
D'altra banda, la piscina coberta es tancarà el
dimarts 16 d'agost i es tornarà a obrir el dimarts 6
de setembre.
Apuntem també que l'Aiguagim ha tingut moltíssim
èxit, i que s'han ampliat horaris al migdia, de 2/4 de 3
a 1/4 de 4, els dimarts i dijous. De cares a l'estiu, s'ampliarà l’oferta en horaris de matí, migdia i vespre.
Més informació: 972423381

Associació
de Voluntaris d’Anglès

En referència a la campanya de l’”Esclerosi Múltiple”
que s’havia de fer al Champion els dies 6 i 7 de maig
no s’ha pogut realitzar perquè el Supermercat Champion d’Anglès canvia de nom. Perdoneu les molèsties.

Grup
de Teatre Bambolina
ser un punt d'informació per donar a conèixer totes les activitats que fa l'entitat a nivell
provincial.
Des d’aquí volem agrair totes les mostres de
suport i/o col.laboracions rebudes el diumenge 24 d´abril de 2005 en la celebració
del 5è DINAR. Gràcies!

En el passat Ple Municipal del mes d'abril, vàrem lliurar al consistori les quasi 900 signatures recollides
demanant millores al Palàdium.Com que des de llavors no s'ha produït cap mena de concreció, estem
preparant una acció més "sonada" pel proper Ple.
Convidem a tots els anglesencs interessats en millorar
el Palàdium a assistir-hi. Si som molts, anirà de nassos!.
Per saber la data i l'hora, esteu atents a les cartelleres municipals, i a la web: www.bambolina.org
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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 (MAIG/JUNY 2005)

Migdia, nit i
diumenge tarda

De dia i
cap de setmana

Del 23 al 29 de maig
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 30 al 31 de maig
Amer (972 43 03 16)
----------De l’1 al 5 de juny
Amer (972 43 03 16)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Del 6 al 12 de juny
La Cellera (972 42 14 63)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 13 al 19 de juny
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

MAIG/JUNY 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 D’ABRIL DE 2005
Temperatura mitjana
Mitjana temperatures màximes
Mitjana de les temperatures mínimes
Temperatura màxima absoluta
Temperatura mínima absoluta
Precipitació total
Precipitació màxima en 24h
Velocitat mitjana del vent
Direcció dominant del vent
Humitat relativa mitjana
Pressió atmosfèrica mitjana
Irradiació solar mitjana diària

g ent

13,6 ºC
20,7 ºC
6,8 ºC
32,7 ºC (30.04)
2,7 ºC (11.04)
22,6 mm
9,2 mm (03.04)
1,6 m/s
SE
75 %
995 hPa
17,3 MJ/m2

D’ANGLÈS

NAIXEMENTS

02.04.2005 David Rodríguez i Morcillo, fill de Manuel i
Fanny
05.04.2005 Enric Bota i Casadevall, fill de Sebastià i
Maria
08.04.2005 Arnau Danés i Carrillo, fill de Jordi i Anna
14.04.2005 David Badosa i Royo, fill d’Àngel i Anna Maria
21.04.2005 Arnau Pons i Feixas, fill de Francesc i Esther
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
28.04.2005 Ilham Zerouali i Zerouali, fill d’ElBachir i de
Fàtima
CASAMENTS
09.04.2005 Antoni Puig amb Cristina Casellas
03.05.2005 Lluís Carreras amb Elisa Busquets
DEFUNCIONS
23.04.2005
24.04.2005
01.05.2005
03.05.2005

Florentino Padín i Graña, de 64 anys
Joan Feliu i Caballé, de 61 anys
Màrius Toy i Rigau, de 68 anys
Antònica García i López, de 87 anys
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Un Sant Jordi carregat d’activitat i catalanitat
La nostra població va celebrar la festa de Sant
Jordi amb diverses activitats.A partir de les 10
del matí, a la Plaça Catalunya hi va haver la
venda de llibres i roses per part dels diferents
comerços de la població, amb el tradicional
descompte de la diada. A la tarda, a la Plaça
Catalunya, es va fer una audició de Sardanes a
càrrec de la Cobla La Principal de Banyoles,
organitzada per l'Agrupació Sardanista i Cultural Floricel.

Tot i així, el divendres ja es van celebrar els
primers actes.A 1/4 d'una del migdia, els alumnes del Col·legi Públic Pompeu Fabra van fer
l'Ofrena Floral davant del monument a la poetessa local Francesca Barnadas, on van llegir
diversos poemes (per grups d'edat i cursos) i
cantar una cançó. L'acte va comptar amb l'assistència de Marcel Roca, vidu de la poetessa,
de l'alcalde, diversos regidors, membres del
Floricel i diferents veïns del poble. Enguany el

AGENDA
EXPOSICIÓ

Sala Fontbernat
Natura Quieta del pintor Toni Tort
Del 20de maig al 6 de juny.
Inauguració: 20 de maig a 2/4 de 9 del vespre
CEIP POMPEU FABRA

Dissabte, 21 de maig
Pati de Tallers al CEIP Pompeu Fabra
De 5 a 8 de la tarda gran Marató de jocs de
taula per a petits i grans al pati de l’escola.
També hi haurà un inflable i berenar per a
tothom. Organitza l’AMPA de l’escola i el
Claustre de Professors.
L’HORA DEL CONTE

PER INFANTS
Divendres, 27 de maig
Biblionadons a càrrec de Va de Contes
A les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública amb
la col·laboració de la Diputació de Girona.
AULA DE MÚSICA

Jornades culturals
Diumenge, 28 de maig
Dansa i música africana i oriental
A càrrec de Jordi Lopete.
Cal portar un instrument de membrana

Última setmana del mes de maig
Tastet d’instruments
Clarinet, violí, violoncel, trompeta, saxo, flauta travessera, bateria, etc...
Curs de Ioga
Dimart i dijous de 9 a 2/4 d’11 (vespre)
Professora: Raquel Saez
Lloc: Aula de Música
Material: roba còmoda i una manta
Per inscripció i informació podeu trucar al
972 42.01.04 o al 972 42.02.01 o bé a
aulamusicaangles@hotmail.com
BAMBOLINA I FLORICEL

Diumenges 12 de juny i 10 de juliol
Anada al teatre a Barcelona a veure l’obra Mar i Cel
Organitza l’Agrupació Floricel i el Grup de
Teatre Bambolina.
Preu: 35 (socis) i 38 (no socis)
Venda d’entrades: a La Serpentina i a Cal Flequer Nou.
LLAR DELS JUBILATS

Dissabte, 18 de juny
Jardi Botànic de Cap Roig a Calella de
Palafrugell
Sortida a les 8 del matí en direcció L’Estartit,
on s’esmorzarà. Tot seguit es continuarà el

tema escollit va ser la poesia fantàstica, i
també, es va commemorar el 20è aniversari
de H.C. Andersen.
A nivell intern, els diferents centres educatius
de la població (CEIP Pompeu Fabra, CEIP Vall
dels Àngels i IES Rafael Campalans) també van
celebrar la Diada amb nombroses activitats la
vigilia de Sant Jordi. Destaquen els concursos
literaris, els intercanvis de llibres i les lectures
de poemes.

D E S TA Q U E M

PROGRAMA DE LES GALES 2005

Abans del dimecres 22 de juny

Si voleu donar continuïtat a la vostre aportació al programa
de Gales 2005, haurieu de fer l’ingrés al número de compte: 2030 0018 38 3110010001 (Caixa de Girona)
Si us anuncieu per primera vegada:

- Ingressar l’import al núm. de compte

- Portar el resguard de l’ingrés a l’Ajuntament (Maria Xifra)
- Entregar el format de l’anunci a l’Ajuntament (M. Xifra)

Si ja us anunciàveu el 2004 i no voleu fer modificacions:

- Ingressar l’import i portar el resguard a l’Ajuntament

Si us anunciàveu el 2004 i voleu fer modificacions:

- Ingressar l’import al número de compte
- Portar el nou format a les oficines municipals (M. Xifra)
viatge fins a Calella de Palafrugell on es visitarà el Jardí Botànic de Cap Roig. El Jardí és
de la Caixa de Girona i té el seu origen a l’any
1927. Acabades les visites s’anirà al restaurant Hotel Panorama de L’Estartit, on es dinarà amb Buffet Lliure. Preu: 29 euros.
COMISSIÓ DE FESTES

Dijous, 23 de juny
Revetlla de Sant Joan
A les 10 del vespre al Passeig de la FEVE.
Hi haurà coca i cava per a tothom.

TARIFES
1/16
1/8
1/4
1/2
1 Pàg.
Altres

30 Euros
50 Euros
100 Euros
180 Euros
300 Euros
A consultar

PAGAMENT DE CONTRIBUCIONS

23 , 30 de maig i 13 de juny
IBI URBANA/IBI RÚSTEGA
El cobrament es durà a terme als locals de l’A
jutament.
Horari: De 9 del matí a 1 del migdia.
Es recomana la domiciliació dels tributs i els
preus públics.

Per afegir actes a l’agenda els podeu enviar a la Regidoria de Participació Ciutadana, telèfon 972 42 00 58 o a l’adreça butlleti@viladangles.com
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ENTREVISTA
METGE

Antoni Rodríguez és el Director de l’Equip d’Atenció Primària de l’Àrea Bàsica de Salut
d’Anglès que dóna cobertura als pobles de La Cellera, Amer, Bonmatí, Brunyola, Sant Martí
Sapresa i Osor.

ANTONI

RODRíGUEZ

l CAP d’Anglès compta amb
una àmplia oferta de serveis i
prop de 33 professionals que
treballen per donar resposta a la demanda sanitària de la població
Quins serveis ofereix el CAP d’Anglès?
El nostre Centre de Salut ofereix diversos serveis, el més important és l'assistencial que compta amb 4 Unitats Bàsiques, amb un metge i infermera cadascuna d'elles. També hi ha un pediatre i una
infermera pediàtrica. A més, oferim l'atenció continuada de 8 del vespre a 8 del
matí i dissabtes, diumenges i festius. Un
altre servei que ofereix el CAP és el
mòdul d'extraccions, que funciona tots
els dijous. És on es fan les analítiques i les
proves de sintrom. Els dilluns i, quinzenalment els dijous, també s'ofereix un servei
de ginecologia, que s'encarrega de les
revisions ginecològiques, de planificació
familiar i del control d'embaràs. Dues
vegades a la setmana disposem d'un
especialista en podologia, però l'usuari ha
d'abonar una part de la visita, ja que no és
un servei totalment gratuït. Finalment,
també comptem amb un servei d'Odontologia que bàsicament tracta temes preventius pel que fa als infants, a les dones
embarassades i als diabètics. Cal recordar
que al CAP també s'hi ubiquen els tècnics
dels Serveis Socials de la població.
Quina creus que és la part menys
coneguda de la vostra feina?
Jo crec que les tasques de docència,
recerca i formació que es realitzen en
una infraestructura d'aquestes característiques són desconegudes pels usuaris
però són importants perquè permeten
donar continuïtat i qualitat al servei assistencial.
Per altra banda, el servei d'infermeria és

E

l'altre gran desconegut. Sovint el pacient
el té infravalorat i no s'adona que realitza
una feina específica i que hi ha molts
temes sanitaris que són competència
única d'aquest servei com: les cures, els
controls de malalties cròniques,...
Ens pots explicar un dia laboral?
Nosaltres tenim dos torns laborals: al
matí de 8 a 3 del migdia i a la tarda d'1 a
8 del vespre.
Cadascun dels metges dedica 4 hores i
mitja a la tasca assitencial, tot seguit es
realitza l'atenció domiciliària i les hores
restants són destinades a tasques burocràtiques o a la discussió de casos clínics.
A més, tots els dijous dediquem 3 hores
a la formació, on realitzem sessions clíniques, comentem casos, preparem xerrades amb especialistes...
Quines característiques poblacionals té Anglès? Com hi doneu resposta?
A Anglès tenim una població molt envellida. El percentatge de persones majors
de 65 anys és molt més elevat que en
altres indrets. Aquest fet ens ha portat a
planificar i idear projectes per profunditzar en aquest sentit. Actualment estem
treballant per a poder realitzar un programa de salut anomenat El Vell Fràgil , que
consisteix en elaborar una sèrie d'accions encarades a totes aquelles persones que es troben en el llindar de la incapacitat. El programa marca tots els passos
a seguir per tal que els ancians puguin
allargar la seva autonomia. També s'està
treballant en temes de Psicogeriatria encarats a tots aquelles persones que a certa
edat s'han d'afrontar a un problema psicològic greu, de salut mental o de
demència. En aquest aspecte, els metges
del CAP treballarem conjuntament amb
l'Hospital Santa Caterina. Cal afegir que

d’acord amb l'Ajuntament estem lluitant
per aconseguir un centre de rehabilitació
a la població.
Una altra característica de la població
d'Anglès és la immigració. Les patològies
d'aquest col·lectiu són diferents a la resta
de la població, però al no ser una problemàtica exclussiva, els protocols i les
actuacions ens venen molt marcats.
Com estem de salut a Anglès?
L'estat de salut de la gent d'Anglès és bo.
Els anglesencs sobretot acudeixen al
CAP per malalties cròniques (hipertensió, diabetis, artrosi...) o bé per problemes aguts, com infeccions respiratòries,
digestives o urinàries.
Tot i així, ens preocupa el consum de
drogues en adolescents (sobretot cannabis), l'embaràs no desitjat i l'obesitat
infantil. En aquest sentit, ja fa temps que
impartim diferents programes sanitaris
als centres educatius per tractar temes
d'educació sexual. Properament hi ha la
intenció de fer un taller d'hàbits alimentaris adreçat a pares i mares.
Treballem en la prevenció, per tal que la
persona s'adoni que l'últim responsable
de la salut ha de ser ella mateixa, no es
pot delegar tota la responsabilitat als
professionals sanitaris.
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