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CAMPANYES

de sensibilització

Educació sanitària:
els hàbits
alimentaris

és el 6è curs consecutiu que metges i infermede la nostra Àrea Bàsica de Salut anem als Insts d’Amer i d’Anglès a parlar de temes d’intepels nois i noies adolescents, per tal de proure conductes saludables que els ajudin en el
desenvolupament personal. Fins ara, els
mes que hem tractat són els següents: educació
xual, drogues, primers auxilis i alimentació.
ncretament, sobre alimentació intentem
enyar: com fer una dieta saludable i com preir els transtorns relacionats amb l’alimentació
esitat, anorèxia i bulímia nerviosa), cada vegamés freqüents a l’adolescència. Per prevenir
uests transtorns és important que a casa i a
cola, es doni a l’alimentació la importància que
reix. Penseu que uns mals hàbits alimentaris
quirits a la infància, junt amb la pressió que
erceix la publicitat per obtenir un cos perfecte,
den precipitar aquestes malalties i d’altres. Fins
70 % de les malalties cròniques estan relaciodes amb l’alimentació i l’estil de vida.

Recomanacions alimentàries per gaudir d’una bona salut
DISMINUIR el consum de sucres i pastisseria i AUGMENTAR el de patates,
arròs, pasta, pa i altres cereals sense augmentar el total de calories.
● AUGMENTAR el consum de fruites i verdures, també de fruita seca i aliments
rics en fibra.
● FER SERVIR oli d’oliva per fregir i amanir en comptes d’altres olis vegetals o
greixos animals, mantega o margarina.
● DISMINUIR la ingesta de carn i embotits.
● MANTENIR I AUGMENTAR el consum de peix.
● SUBSTITUIR parcialment el consum de llet i derivats làctics sencers, per llet i
derivats parcialment desnatats, en adults i gent gran.
● LIMITAR els fregits i arrebossats i cuinar més al forn,al vapor,a la planxa o bullit.
● MODERAR el consum de sal i altres espècies.
● MODERAR el consum d’alcohol, cafè, tè i begudes refrescants (coles,
llimonades...)i prendre aigua en quantitat suficient, sense esperar a tenir set.
● INTENTAR MANTENIR EL PES IDEAL FENT UNA DIETA VARIADA I
EQUILIBRADA I FER ESPORT (O TAN SOLS CAMINAR 30 MINUTS
DIARIS).
Es tracta de proposar-se petits canvis que es puguin aconseguir fàcilment. Segur
que tots podem millorar la nostra salut!
●

ONSELL D’HABITATGE

La importància de preservar el Paisatge Urbà

n aquest apartat continuem tracant l'ordenança municipal del Paisate Urbà d'Anglès. Com ja s'anunciava
n l'anterior edició d'el Butlletí, des
'aquest espai es vol fer un recull
emàtic dels punts més importants
ue hi apareixen. L'ordenança s'esructura en 3 capítols principals: edicacions, espai lliure i espai aeri, i
ublicitat i identificació. En el passat
úmero de febrer s'abordava el primer article del primer capítol: les
Disposicions Generals en les Edificaions. En aquest número, es tractaran
ls temes específics que marquen els
riteris a seguir en tot tipus d'edifiacions. En aquesta primera entrega

Terrasses integrades en les cobertes dels edificis
A excepció de l'àmbit del barri antic, on els edificis s'han de cobrir obligatòriament amb
teulada en tota la seva superfície, s'admeten les terrasses integrades a les cobertes, amb les
següents condicions:
● Al davant de les terrasses hi ha d'haver com a mínim un tram de teulada de 1,60 m, dels quals
com a màxim 0,80 m podran volar sobre la via pública.
● Els cossos resultants en planta sotacoberta hauran de tenir una composició volumètrica simple,
i no poden tenir un nombre de façanes superior al que tingui l'edifici en les seves plantes inferiors.
● Les arrencades de les cobertes hauran de ser línies horitzontals paral·leles a les façanes de l'edifici
Il·luminació de les façanes
En l’ordenança, s'entén per il·luminació l'acció de destacar lumínicament la façana d'un edifici, ja sigui
en la seva totalitat o de manera fraccionada o parcial.
No s'acceptarà la il·luminació en planta baixa amb cap element d'il·luminació que no formi part dels
rètols indicadors.
Totes aquestes actuacions hauran d'ajustar-se a la normativa continguda a la Llei 6/2001, de 31 de
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EDITORIAL
DES DE TOTS ELS ANGLES

envolguts anglesencs i anglesenques,
En primer lloc, m'agradaria fer esment
de l'aprovació dels pressupostos d'enguany. Quan elaboràvem els pressupostos de l'exercici 2004 ja teníem la
intenció d'assolir el repte d'anivellar
tots els salaris del personal municipal,
basant-nos en un estudi econòmic en el que s'observava
que les retribucions del nostre personal estaven per sota
del que pertocava. En aquell moment, no va ser possible
aconseguir aquesta fita degut a la disponibilitat pressupostària i política. Aquest any, em satisfà haver pogut assolirla, ja que la considero bàsica pel bon funcionament del
consistori. Per contrapartida, hem eliminat les hores extres
dels treballadors municipals.
Deixant de banda els temes econòmics, també m'és grat
informar-vos que finalment el consistori ha decidit que
l'organització de les Gales serà assumida pel grup municipal de CiU amb el recolzament de tot l'equip de govern.
També informar-vos que la Junta de Govern va acordar,
per unanimitat, proposar a Pere Figuereda, Jutge de Pau
de la població, com a candidat a la 5a Nit de la Comunicació en l'àmbit social, en reconeixement a la seva tasca a
favor de les inscripcions en català al Registre Civil, havent
quedat com un dels finalistes de l'elecció. És per això que
us demano la vostra col·laboració per aconseguir que
Figuereda sigui escollit gironí de l'any en la categoria
social. Per a poder votar a favor del seu nomenament ho
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podeu fer a la web: www.nitcomunicacio.com
Finalment m'agradaria recordar-vos que continuem treb
llant per garantir la:
-Millora del servei d'aigua potable: degut el silenci de l
gència Catalana de l'Aigua davant les nostres reclamacio
de millora, ja ens hem posat en contacte amb diferents
empreses per tal que aquestes elaborin un estudi i una
posterior proposta per gestionar el tractament i la distrib
ció de l'aigua potable de la Vila.
-Millora de les comunicacions: l'ajuntament ja ha rebut
una còpia de l'estudi sobre l'àrea Ter-Brugent que la Del
gació de Girona va encarregar a la càtedra de Geografia
Pensament Territorial de la Universitat de Girona. Aque
estudi reflexa les propostes, inquietuts i mancances de le
diferents poblacions. L'objectiu de l'estudi és fer una acc
conjunta per tal de millorar la situació i garantir el desen
volupament de totes els municipis (Amer, Anglès, Besca
nó, La Cellera, Osor i Sant Julià del Llor i Bonmatí). Els
pilars de desenolupament passen per la millora de les
comunicacions i els serveis i per la potenciació del turis
me. La Delegació de Girona ens ha convocat a tots els
alcaldes, el proper 1 d’abril, per començar a concretar
accions, la qual cosa ens fa ser optimistes a l'hora d'assol
la materialització de la millora de la carretera d'Anglès a
Girona (N-141) o la construcció de la variant d’Anglès.
Cordialment,
Jordi Fornés i
ALCALDE D’ANG

Miquel Tarrés i Ser

OPINIÓ

Proposta per a crear un Consell Cultural
tretze de febrer de 2005 llegeixo al Diari de Girona la
notícia que des del grup de teatre Bambolina s’ha
endegat una campanya de recollida de signatures per
reclamar la millora del local del cinema Palàdium, on es realitzen les activitats teatrals. Unes millores que fa anys ve demanant el grup Bambolina als diferents equips de govern que han
passat pel nostre Ajuntament.
Crec que les millores que reclamen són legítimes i del tot
necessàries per tal de desenvolupar correctament les seves activitats i garantir unes condicions mínimes d'higiene i seguretat
del local.
Anglès, a més de les deficiències del Cinema Palàdium, pateix
un dèficit general d'equipaments culturals (nova biblioteca,
teatre o local polivalent, un veritable hotel d'entitats, una ubicació definitiva de l'arxiu històric, un projecte d'un futur
museu...)
Fa prop de vint-i-cinc anys que la casa pairal de Can Cendra
és de propietat municipal. Aquest edifici només ha estat objecte d'una petita actuació a les cavallerisses, espai de l'actual Sala
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masover, però aquestes obres actualment estan parades. A
hores d'ara, encara s'ha de concretar i definir quins serveis i
equipaments culturals ha d'encabir Can Cendra.
Crec que, a més de demanar una actuació d'urgència al Cine
ma Palàdium, ha d'haver-hi una iniciativa i campanya conju
de totes les entitats culturals d'Anglès per tal d'impulsar la c
ació d'un Consell Cultural capaç d'endegar i coordinar un pl
d'Acció Cultural amb el compromís de l'actual equip de
govern de l'Ajuntament.
Un pla d'acció integral amb visió del moment, però també d
futur, que contempli les prioritats i necessitats en equipamen
culturals i la seva gestió.
Fa uns mesos, les diferents entitats de la vila d'Anglès vam s
capaces de signar un manifest a favor del Jutge de Pau en
defensa del Català al Registre Civil, crec que aquesta primer
iniciativa de col·laboració no pot quedar estroncada. Propos
des d'aquestes ratlles la realització d'un Fòrum d'Entitats Cu
turals a fi de debatre les nostres inquietuds i necessitats i fer
arribar de manera conjunta a l'Ajuntament. No deixem perd

hisenda
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ACTUALITAT
Pressupost 2005

La consolidació de les retribucions del personal municipal i l’augment de la
plantilla en alguna de les àrees del consistori marquen els trets principals del
pressupost per l'any 2005.
Els pressupostos són sempre un reflex de
la direcció de la política municipal, i els
d'Anglès no en són una excepció. Per això
s'ha cregut convenient afegir als pressupostos d'enguany el comparatiu amb els
de l'any anterior, per poder comentar-vos
els canvis, la continuïtat i les diferències.
A nivell global, podeu observar que hi ha
diferència a nivell de xifres absolutes,
3.461.000 euros el 2004 i 4.096.321,70 el
2005. La diferència més important recau
en el pla financer d’inversions, que
enguany ha augmentat prop de 270.000
euros. Moltes de les actuacions que es
recullen en aquest pla d’inversions són
actuacions pendents de l’any 2004. Tot i
que el pressupost es va elaborar de forma
conjunta entre les 3 forces polítiques que
estan al capdavant del govern municipal,
els membres del Partit dels Socialistes de
Catalunya es van abstenir en la votació del
document, al·legant aquesta especificitat
com a motiu principal pel seu vot.

Ingressos
Pel que fa als ingressos, l’endeutament
creixerà, ja que es preveu que augmeti el

CONCEPTES

Col·lector d’aigües residuals
Edifici FEVE
nstal·lacions edifici FEVE
1a fase torres llum cap de Futbol
Pavelló Municipal
Mur esglèsia
Urbanització Can Cendra
Vestidors Camp de futbol
Redacció de projectes
Redacció PGOUM
nversions pendents 2004

PRESSUPOST PER ÀREES
Comissió de festes 0.55

Promoció 0,67
Medi Ambient i Sanitat 9.02

Hisenda i patrimoni 18.06

Ensenyament, sol. i coop.4.39
Indústria, comerç
i turisme 0.86

Policia local i trànsit 5.99

Compres 3.25
Personal
Municipal 14.42
Urbanisme 8.83

Cultura 3.19
Serveis Socials 1.30

Obres i serveis 18.04
Esports i Joventut 11.43

nominal degut al creixement de les operacions de crèdit noves respecte a les amortitzacions.Aquesta política econòmica s’aplica per tal de poder portar a terme el
pla d’inversions del 2005, superior al del
passat 2004.

PLA FINANCER D’INVERSIONS
IMPORT

SUBVENCIONS

48.252,00
10.156,25
24.506,21
14.756,47
112.607,73
98.353,74
17.594,17
29.825,58
60.780,60
100.000,00
339.122,69

33.776,40
0,00
0,00
0,00
0,00
147.918,37
17.594,17
0,00
0,00
50.000,00
44.515,00

Despeses

A les despeses és on hi ha hagut mé
variacions els últims dos anys de gover
tripartit. La nova política municipal inc
deix més en reforçar la prestació de ser
veis al ciutadà. Així, s’augmenta, any rer
any, la despesa de persona
Enguany està previst que aug
menti la plantilla de la brigad
municipal (per poder realitza
OPERACIONS
BANCÀRIES
més actuacions). A més, s'h
ampliat el pressupost pel serve
14.475,60
de recollida d'escombraries
10.156,25
mantingut el de les activitats cu
24.506,21
turals i esportives.
14.756,47
Però el punt més important és l
112.607,73
consolidació de les retribucion
-49.564,63
del personal municipal en ter
0,00
mes conparatius amb altre
29.825,58
administracions. Aquesta decisi
60.780,60
s’ha pres amb l’objectiu d’elim
50.000,00
nar al màxim la realització d’ho
294.607,69
res extraordinàries i ajustar e
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BREUS
MEDI AMBIENT

Modificació del cànon de l’aigu

A partir de l'1 d'abril en
en vigor una modifica
del Cànon de l'Aig
consistent en adaptar
nombre de persones
habitatge, a partir del q
es calcula el tram bàsic,
passa de 4 a 3 persones
realitat estadística de Catalunya assenyala qu
cada llar conviuen 2,7 persones).

COMPARATIU PRESSUPOSTOS 2005 I 2004
1.600.000

DESPESES

1.400.000

2005
2004

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Personal

Compres, béns
i serveis

Interessos

Amortitzacions

Transferències

Inversions

L'ampliació de cada tram del Cànon de l'Ai
representa, per a les famílies de 4 o més memb
afegir 3 m3 mensuals per persona als límits
consum d'aigua establert per la Llei. Per benefic
se’n, caldrà presentar un formulari.

1.200.000

INGRESSOS

1.000.000

2005
2004

800.000

Les famílies de 4 o més membres que facin
consum d'aigua superior als 10 m3 mensuals
poden beneficiar de l'ampliació. Les que
superin aquest consum, no.

600.000

On podem trobar el formulari?

400.000

- A la web de l'Agència Catalana de l'Ai
(www.gencat.net/ACA)

200.000
0
Impostos
directes

Impostos
indirectes

Taxes

Transferències

DESPESES
Personal
Compres, béns corrents i serveis
Interessos
Transferències corrents
Passius Financers (amortitzacions)
Inversions
Total

INGRESSOS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Contribucions especials
Transferències de capital (subvencions)
Passius financers (prèstec)
Total

ina les iniciades en anys anteriors, com la
estinada a la urbanització de Can Cendra
o la restauració de l’Edifici de l’estació de

Ingressos Contribucions
patrimonials
especials

2005

Subvencions

Préstecs

- A la seu de les entitats subministradores
- A l’Ajuntament d’Anglès.

2004

1.088.170,26
1.553.192,08
96.345,16
199.210,85
303.447,91
855.955,44
4.096.321,70

884.774,28
1.302.900,60
89.215,83
187.624,25
406.060,42
590.952,29
3.461.527,67

2005

2004

1.253.557,54
204.000,00
927.760,02
828.485,74
26.562,96
17.594,17
276.209,77
562.151,50
4.096.321,70

1.124.392,67
64.247,37
873.425,01
779.369,55
29.140,78
0,00
143.646,57
447.305,72
3.461.527,67

També cal tenir en compte les actuacions
d’urgència iniciades el 2004 però que
s’han hagut d’incloure en aquest docu-

Les famílies o unitats de convivència de més d
membres que, en anys anteriors ja hagin acred
el nombre de persones que cohabiten a l'habita
no cal que tornin a presentar la sol·licitud (s
conserven les dades).

URBANISME

Adigsa lliura les claus dels piso
de protecció oficial de Cuc

L’empresa Adigsa va lliurar les claus dels 11 p
de protecció oficial situats al Barri de Cuc
anteriors edicions ja es va publicar la llista d
futurs llogaters). Els pisos tenen una superfície
de 58 m2 i el preu del lloguer és de 164 eu
mensuals.

Els llogaters van rebre les claus de la seva vive
de la mà del conseller delegat d’Adigsa, Miq
Borilla, amb la presència del director de l’Inca
Antoni Paradell i l’alcalde, Jordi Fornés.

Finalment, recordar que properament es public
la llista dels 4 adjudicataris restants, ja que el se
termini de sol·licitud va finalitzar el 22
desembre.

Fe d’errades

senyament

general
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ACTUALITAT
Ple municipal del 9 de febrer de 2005
Acords de ple
punt per punt
1-Aprovació del pressupost de l’Exercici
2005
S'aprova per 7 vots a favor (2 ERC i 5 CiU) i
6 abstencions (5 PSC i 1 CiU) el pressupost
de l'exercici 2005.
2-Establiment i modificació d’ordenances municipals
La Corporació s'ha plantejat la necessitat d'establir dues ordenances noves:una de caràcter
fiscal i l'altra amb criteris reguladors.També va
aprovar la modificació d'una tercera.
S'aproven per unanimitat de tots els grups
municipals:
Ordenança Municipal reguladora de requisits formals en el procés d'empadronament:
Degut a la proliferació dels habitatges de segona residència i l'augment de la immigració,s'ha
cregut convenient l'adopció del següent
acord: Aprovar inicialment l'establiment de
l'ordenança municipal reguladora de requisits
formals en el procés d'empadronament i sotmetre'l a informació pública durant 30 dies.
Ordenança fiscal per a la realització d'activitats singulars de la Brigada Municipal.
L'increment de serveis i activitats que ha de
desenvolupar la Brigada Municipal per a donar

cobertura a actes singulars d'entitats i associacions del municipi en la realització dels seus
actes i funcions, fa que aquesta estigui sovint
ocupada en les tasques de suport esmentades. Amb l'objectiu de regular i establir uns
criteris de prioritats a l'hora de prestar
aquests serveis, es considera oportú aprovar
una ordenança fiscal que ordeni aquesta
actuació.
Modificació de l'article 4 de l'Impost municipal sobre vehicles de tracció mecànica.
La modificació ve determinada per algunes
sol·licituds que els ciutadans d'Anglès han
efectuat en relació als vehicles d'antiguitat
superior als 25 anys que es volen destinar a
col·leccions particulars, museus… Es tracta
d'afegir a l'article 4 de l'ordenança de l'Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, un nou apartat per a aquest tipus de vehicles.
3-Aprovació definitiva del reglament del
personal municipal de consergeria i
manteniment de centres educatius
Dins el període d'informació pública es varen
presentar dues al·legacions a l'avantprojecte,
signades respectivament per l'actual conserge
del centre educatiu i pel director del CEIP
Pompeu Fabra.
Desestimades les al·legacions de l'actual conserge i estimades parcialment les al·legacions
del Director del CEIP Pompeu Fabra,s'aprova
definitivament amb els vots a favor de tots els

grups municipals
4- Creació del servei de la xarxa Wi-fi
L'Ajuntament té la intenció de crear el serve
d'una xarxa sense fils WIFI, a l'empara de
legislació vigent en matèria de prestació d
serveis de comunicacions electròniques
explotació de xarxes. El Ple de la Corporaci
proposa l'adopció d'un acord per a crear u
servei municipal de comunicacions electròn
ques i l'establiment i explotació de xarxes
sol·licitar-ho a la Direcció de Regulació d'O
peradors de la comissió del Mercat de le
Telecomunicacions.
S’aprova per assentiment dels diferents grup

5- Aprovació definitiva del projecte d’ur
banització del pla especial de la Carre
tera d’Osor
Resoltes les al·legacions presentades pel Gru
Municipal del PSC el maig de 2003 i un co
introduïdes les modificacions en el documen
s'aprova definitivament amb 12 vots a favor e
projecte d'urbanització del Pla especial de
Carretera d'Osor.

6-Aprovació definitiva del projecte d’ur
banització del carrer Travessera de le
Escoles
Per assentiment de tots els grups municipa
s'aprova definitivament el projectes d'obre
"Urbanització del carrer Travessera de le
Escoles", redactat per l'enginyer municipal.

Cursos de català per a no catalanoparlants
L'ajuntament va iniciar el passat dimecres 24
de gener un curs de català per a no catalanoparlants.Les classes estan impartides i coordinades pel Consorci de Normalització Lingüística del Consell Comarcal de la Selva.
Actualment, hi ha 35 inscrits, homes i dones
de diferents nacionalitats, que han vist la
necessitat d'aprendre la llengua del país per tal
de poder-se desenvolupar amb normalitat

pre a una aula del IES Rafael Campalans.
Des del consistori es recalca la importància de
l'aprenantage de la llengua per contribuir a
facilitar l'estada dels nouvinguts a la població.
Es considera que la realització d'aquest curs és
un pas endavant per apropar la llengua catalana a la ciutadania i utilitzar-la com a eina d'integració social.
També estava previst realitzar un curs de nivell

7
BREUS
POLICIA MUNICIPAL
Actuacions del mes de febrer

La selecció de residus també
és estalvi econòmic

Quilòmetres realitzats: 1.410
Trucades rebudes: 205
Serveis de farmàcia: 13
Accidents de trànsit: 4

Davant les noves polítiques que s'implantaran des de la Generalitat, es considera
necessari informar als ciutadans per tal de
cercar la seva col.laboració en la selecció
de residus.
Cada ciutadà d’Anglès genera diàriament
1.08 kgs. de brossa (matèria orgànica,
paper, vidre i envasos). Una quantitat total
anual de 1994 tones.
La recollida d´aquesta brossa per part del
personal i els camions de la
companyia contractada per
fer el servei, el transport fins
l´abocador, l´admissió, la feina
que els operaris de l´abocador o la planta de compostatge sobre aquestes escombraries i, finalment, les tonelades
de brossa que diàriament el
poble genera, constitueix la
despesa total que l´Ajuntament ha d´abonar perquè els ciutadans
disposin del servei de recollida i neteja.
El cost de totes aquestes tasques, junt amb
una sèrie de Taxes Oficials són les que
configuren l´impost d´escombraries.
Ara bé, no tot són pagaments: la Generalitat (conscient del problema de les escombraries, tant a nivell mediambiental com a
nivell sanitari) tracta de promoure el compromís del ciutadà en la selecció, oferint
una sèrie d´avantatges fiscals a tots aquells

municipis que CONTROLEN la generació
d´escombraries.
Els municipis que aboquen el paper, el
vidre, els envasos o la fracció orgànica allà
on correspon estalvien feina al personal
dels abocadors o plantes de compostatge;
eviten el malfuncionament dels transports
de recollida (si han quedat plens d´una
brossa que no pertoca, no oferiran un bon
servei i es pagarà un viatge inútil a l´abocador o a la planta de compostatge); i redueixen els quilos d'escombraries que van a
parar a l'abocador.
La nova llei, establirà el
següent principi de funcionament: "Qui embruti, que
pagui", incrementant la pressió fiscal -sancionant- als
municipis que no seleccionin
els residus.
Davant d´aquesta situació, l´Ajuntament,
conjuntament amb el Consell Comarcal,
començarà la implantació al poble de nous
contenidors, establirà una nova distribució
dels mateixos, canviarà i ampliarà la xarxa
de papereres públiques i tractarà d´arrelar al municipi les directrius d´aquesta
campanya de selecció de residus.
Amb la col·laboració de tots això serà
possible. L’ajuntament facilitarà la tasca
però la responsabilitat és de tots.

Seguretat Ciutadana: 71
Alcoholèmies: 1
Serveis assistencials: 60
Alarmes: 8
Serveis gossera comarcal: 7
Serveis violència domèstica: 1
Senyalitzacions extraordinàries: 28
Proteccions escolars: 60
Serveis Prades: 200
Retirada de vehicles abandonats: 9
Policia administrativa: 51
Requeriments urgents ajuntament: 6
Regulació trànsit: 48
Objectes recuperats: 2

Reunions Cap A.B.P. Sta.Coloma i C
Policia Local: 2
Reunions plantilla i ajuntament: 1
Notificació serveis urgents brigada: 5
Informes Brigada d’obres: 9
Denúncies: 150
Actes especials: 4
Serveis Policia Local i Mossos : 17
Serveis de Bombers: 2
Serveis d’ambulància: 5
Informes serveis de neteja: 1

PROMOCIÓ
Taller Ocupacional: Actuacions
de mes de febrer

Resultat del referèndum sobre el tractat
que estableix una Constitució Europea
RESULTATS ELECCIONS
Cens
Número de vots
Participació
Sí
No

2005
3.855
1.303
33,80%
702 (53,88%)
488 (34,45%)

Pati de l’Institut d’Ensenyament Secund
Rafael Campalans

-S’han realitzat tasques de desbrossament d
talussos.

- S’han podat alguns dels arbres que hi ha
aquest equipament: auró, catalpa i morera

- S’han retirat les romagueres i netejat la ta
perimetral.
Passeig de la Font del Canyo

-S’han realitzat feines de poda per tal de regene
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RUP DE TEATRE BAMBOLINA

ignatures per millorar el Palàdium

ny 2002 es va suspendre la programació
able de teatre professional "Anglès al Tea", que tan bons resultats havia obtingut
rant els 5 anys que va estar en funcionament.
motiu de la suspensió van ser les deficients
ndicions del Palàdium per poder-hi represenmuntatges professionals.
partir del mateix moment de la suspensió,
resentants del grup de teatre Bambolina ens
m reunir amb els regidors i l'alcalde per contar les millores que caldria realitzar a la sala
r permetre reiniciar com més aviat millor
mentada programació.

n passat pràcticament 3 anys i durant aquest
mps hem estat insistents i pacients alhora:
an fet moltes reunions amb l'Ajuntament ,
t amb l'anterior com amb l'actual, els hem
eçat cartes,... I els resultats han estat pràctiment nuls (només s'ha adequat mínimament
quadre elèctric de l'escenari).
m que pel canal del diàleg directe no s'ha
onseguit gaire res, hem decidit començar una
mpanya pública de recollida de signatures per
manar a l'equip de govern municipal que ade-

qüi el Palàdium per permetre utilitzar-lo en
condicions dignes.

El text a signar
El/la sotasignant, com a usuari/usuària del Palàdium d'Anglès, demano a l'Ajuntament d'Anglès que
adeqüi la sala per a poder-la utilitzar en unes mínimes condicions de funcionalitat i seguretat, tant
pels actors com pels espectadors.
Aquestes condicions es concreten en:
-Construcció de camerinos a darrere l'escenari.
-Arranjament dels lavabos dels espectadors.
-Canvi de la il·luminació de la sala.
-Arranjament de la coberta de l'edifici que solucioni
definitivament el problema dels degoters.
-Col·locació de mecanismes d'obertura d'emergència a les portes de sortida.
-Millora del manteniment i neteja de la instal·lació.
Al mateix temps, considero que la utilització del
Palàdium és una solució provisional, i que la construcció d'un nou local de propietat municipal és
una necessitat del poble. Per tant, demano que l'equip de govern municipal concreti uns terrenys, un
pressupost i un termini per a realitzar-lo.
Finalment, espero que l'Ajuntament asseguri la

continuïtat de la programació de Rialles i de le
obres de teatre amateur i reiniciï en breu la pro
gramació estable de teatre professional.

Tothom qui vulgui signar, ho pot fer al bar L
Fusteria; a les llibreries La Serpentina, ca la Na
i 55; i a cal Flaquer Nou.
També es pot fer via internet, a la pàgina we
www.bambolina.org.

Esperem que la recollida de signatures faci qu
l'equip de govern municipal finalment sigu
receptiu a la demanda i es mogui d'una vegad
per aconseguir unes infrastructures culturals d
les quals tan mancat està el poble d'Anglès.

punt d’informació juvenil

OLÒNIES DE SETMANA
ANTA

lònies de Setmana Santa a
berg Jaume I d’Espluga de
ancolí. Organitzades per Tujuca
r a nens i nenes de 6 a 12 anys.
s informació: www.tujuca.com

ACANCES I ESTADES

s famílies amb fills de menys de
nys tindran descomptes als
ergs socials. Vacances en familia
el nom del nou programa pilot
Departament de Benestar i
mília i la Secretaria General de
entut per afavorir l’estada de
mílies amb fills menors de 6 anys
a Xarxa Nacional d’Albergs
cials de Catalunya.

paguen. L’allotjament pels adults
costa 19 euros i 9,5 per a nens
d’entre 4 i 6 anys. Hi ha 2348
places durant les vacances de
Setmana Santa, estiu i Nadal.

CURS DE MONITOR
Setmana Santa 2005
Del 19 al 28 de març (inclou una
estada en una casa de colònies)
Informació i inscripcions: Escola
d’Educadors Galligans 972233981
o bé egalligants@vodafone.es

HABITATGE
Ajuts al lloguer jove
En què consisteix?
Són ajuts al pagament del lloguer

Joves de fins a 35 anys amb
ingressos anuals inferiors a 6.500
euros, que hagin signat un
contracte de lloguer a partir de l’1
de gener de 2004 a través de les
Borses Joves d’Habitatge
convingudes amb la Secretaria
General de Joventut, la Xarxa de
Mediació per al Lloguer Social i
entitats col·laboradores que signin
conveni de col·laboració amb el
Departament de Medi Ambient i
Habitatge amb aquesta finalitat.
Actualment no ha sortit la
convocatòria d’ajuts i encara no
es poden presentar sol·licituds
Més informació:
Punt Jove (Pl. Josep Pla)972203367

Ajuts a la rehabilitació
Ja s’ha obert el termini per a
demanar subvencions a la
rehabilitació d’habitatges. El
termini finalitza:
- Per les sol·licituds que hagin de
seguir la fase prèvia de justificació
de la necessitat i idoneïtat de
l’actuació, el 30 de setembre d
2005
- Per a les sol·licituds a actuacion
en parcs d’habitatge propietat o
administrats per operadors
públics, a actuacions en edificis
amb dictàmen tècnic elaborat
durant el 2004 o a actuacions
d’urgència ja iniciades, el 31 de
juliol de 2005
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ANGLÈS

REBAIXES o rebaixes

En aquests darrers dies s'ha destapat la caixa
els trons de les rebaixes, potser un dels
emes més debatut internament per totes
es entitats representatives de comerç però
més difícil de tractar. Les rebaixes mereixen
n acurat tractament, seriós i amb la rigoroitat adequada. Cal iniciar un debat amb
otes les parts per trobar la millor manera
e retrobar l'esperit de les verdaderes
REBAIXES.
Molts de nosaltres recordem quan, anys
nrere, parlàvem de quatre temporades l'any
primavera, estiu, tardor i hivern) i les
REBAIXES eren únicament d'estiu o d'hivern
duraven un mes: febrer i agost. La política
e rebaixes que s'ha imposat en els darrers
nys i els canvis climàtics han ocasionat un
anvi d'hàbits de consum i ara únicament
parlem de dues temporades per any, estiu i
ivern, i les rebaixes duren, legalment, dos
mesos per temporada.Tot i això, no cal espear als mesos de febrer o juliol per comprar
e rebaixes.Amb l'aparició de les noves fòrmules es pot comprar tot l'any productes
ebaixats a una gran quantitat d'establiments,
igui quin sigui el seu format. Malgrat se'ls
oni altres noms, es fan rebaixes encobertes
per motius molt diversos, en alguns casos
ncomplint la llei i en d'altres per manca de
egulació.
Hem d'entendre que les REBAIXES serveixen per incentivar la compra d'aquells prouctes que no han sortit durant la campana de venda en temporada i que comporten
ue el comerciant redueixi sensiblement els
eus guanys en benefici d'una major rotació
n els articles i, per tant, en poder oferir en

les següents campanyes articles de màxima
novetat als seus clients. El client que vol trobar varietat d'oferta ha de fer les seves compres en temporada, sense arriscar-se a no
trobar l'article desitjat un cop arribin les
rebaixes, que tenen l'avantatge d'un preu
més reduït però no garanteixen la disponibilitat d'oferta.
Manifestacions com les que s'han publicat
darrerament als mitjans de comunicació
demanant la supressió de les rebaixes i insinuant que els articles que es venen en temporada ho fan amb un marge comercial inflat
poden induir fàcilment a males interpretacions dels compradors amb el perill de qüestionar l'honorabilitat dels comerciants i desvirtuar el sentit real que haurien de tenir les
campanyes de rebaixes. De tota manera, per
poder acabar amb les possibles pràctiques
abusives, convindria revisar el marc normatiu
que les regula i vetllar pel seu compliment.

AULA DE MÚSICA

No parem l’activitat cultural!

El passat cap de setmana del 5 i 6 de març
Aula de Música, va organitzar un Taller d’Expressió Corporal i una audició musical a
àrrec dels alumnes de l’escola.
Es va poder treballar l’expressió de les pròpies emocions, la desinhibició, la potenciació
e l’autoestima, la relaxació i la distensió i les

xarxa
d’intercanvi
de coneixeme
d’Anglès

La X.I.C.A., Xarxa d’Intercanvi de Cone
ments d’Anglès, us vol donar la benving
i informar-vos dels intercanvis que act
ment 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
Diumenge, 6 de març
Ruta:Anglès- Can Camps- Can
Comarrodona-Anglès
Sortida del CEIP Pompeu Fabra a 2/4 de
10 del matí.
● Flors seques
Cada dimarts del mes de març de les 3
2/4 de 5 al c/ d’Avall, nº51.
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 1
(preguntar per Mª Àngels Quintana)
● Punt d'Informació Juvenil

Campionat
de natació

El 19 de febrer, a la Piscina Municipal, es
realitzar la quarta jornada de la lliga
provincial benjamí (nedadors nascuts el
1995-96) i pre-benjamí (nedadors nascu
el 1997) de natació.
La competició va ser un gran èxit, tant p
que fa a l'organització com a la participa
Els clubs participants van ser el C.N Tore
C.N. Olot, C.N. Banyoles, GEIEG, CAF L
Selva, C.N. Castellfollit, C.N. Riembau, C
Figueres, i C.W.Anglès. En total van
participar uns 110 nedadors.
A continuació es va disputar un partit d
Waterpolo del Campionat de Catalunya
la 2ª Divisió A entre el C.N.Vallirana i
l'equip local C.W.Anglès. El partit va ser
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egidors
g

telèfons

AJUNTAMENT D’ANGLÈS

ÀREA

bres i Serveis / Hisenda (pressupost
ordenances)/Parcs i Jardins
rbanisme
isenda (concessions administratives
concursos, subhastes i adjudicacions)
olicia Local i Trànsit
dústrica, Comerç, Consum i Turisme
ultura
ersonal Municipal
omoció i Participació ciutadana
nsenyament, Solidaritat i Cooperació
edi Ambient i Sanitat
sports i Joventut
erveis 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

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

armàcies

DE GUÀRDIA (MARÇ/ABRIL 2005)

Migdia, nit i
diumenge tarda

el 21 al 27 de març
el 28 al 31 de març
e l’1 al 3 d’abril
el 4 al 10 d’abril
e l’11 al 17 d’abril
el 18 al 24 d’abril
e dilluns a divendres laborables,
uàrdies localitzables, tel. 646 01

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

autobusos

MARÇ/ABRIL 2005

ANGLÈS-GIRONA

6.55
8.00
8.05
8.05
10.05
10.05
12.50
14.55
15.50
18.35
19.50

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

ANGLÈS-GIRONA (VE DE ST.HILARI)
8.00 La Hispano Hilariense (feiners)

ANGLÈS-OLOT

7.30
10.00
12.00
13.45
16.15
18.00
21.00

TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA

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

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

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

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

TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA

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 FEBRER 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

5,9ºC
12,3 ºC
0,0 ºC
19,7 ºC (10.12)
-5,8 ºC (28.12)
90,2 mm
44,8 mm (1.12)
1,7 m/s
NW
76 %
994 hPa
10,2 MJ/m2

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

g ent

D’ANGLÈS

NAIXEMENTS

ANGLÈS-BARCELONA

6.45
7.45
10.15
16.15
18.15
21.15

De dia i
cap de setmana

Ajuntament
Policia Municipal
CAP
PIJ-Local Jove
Assistent social
Biblioteca
Jutjat de Pau
CEIP Pompeu Fabra
IES Rafael Campalans
Llar d'Infants Municipal
Col·legi Vall dels Àngels
Parròquia de Sant Miquel
Correus-Telègrafs
Llar de Jubilats
Bombers
Urgències mèdiques
Sanitat Respon
Piscina municipal
Farmàcia A. Bonmatí (Anglès)
Farmàcia T. Franch (Anglès)
Farmàcia La Cellera
Farmàcia Amer
Farmàcia Medina (Bonmatí)
Taxi V. Casadevall
Taxi V. Casadevall (mòbil)
Mossos d'Esquadra
Santa Coloma de Farners
Urgències
TEISA
La Hispano Hilariense
Informació Generalitat

TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA
TEISA

(feiners de dilluns a divendres)
(dissabtes, diumenges i festius)
(feiners)
(feiners)
(diumenges i festius)
(festiu vigílies dies lectius universitaris)

ANGLÈS-LLORET DE MAR

9.15 TEISA (diari)
18.15 TEISA (diari)

BARCELONA-ANGLÈS
10.00
15.00
20.00
20.15

TEISA
TEISA
TEISA
TEISA

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

LLORET DE MAR-ANGLÈS
10.15 TEISA (diari)
19.00 TEISA (diari)

25.01.2005 Àlex Pedraza i Serrano, fill d’Albert i Yolanda
13.02.2005 Anas Azahaf i El Farri, fill de Mohamed i
Dinia
15.02.2005 Ònia Julià Granados, filla de David i Marta
16.02.2005 Nur Rubio i Lavado, filla de José Ignasio i
Sònia
DEFUNCIONS
22.02.2005 Benet Vila i Arbat, de 67 anys
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Aiguagim, una activitat completa, segura i divertida

La Piscina Municipal ofereix cursos d'aiguagim
tots els usuaris interessats. La posada en
marxa d'aquesta activitat és la principal noveat de l'oferta esportiva de l'equipament després de la seva reobertura.
Actualment, ja practiquen aquest esport difeents grups d'usuaris.També s'oferta el servei
un grup de jubilats.Tot i així, des de la direció de l'equipament es recalca que s'aniran
mpliant les hores si així ho requereix la
emanda.
També s'informa que la primera de les classes
s completament gratuïta per l'usuari.Totes
es classes estan impartides per monitors

especialistes i garanteixen un treball esportiu
complet.

Què és l'aiguagim?
L'aiguagim és una activitat aquàtica que consisteix en realitzar exercicis de gimnàstica de
manteniment, dins una piscina coberta amb
aigua calenta i amb música. És una activitat
esportiva adreçada a totes les edats en la qual
es treballen diferents parts del cos.
Per realitzar aiguagim no és necessari saber
nedar. Els avantatges que té treballar dins l'aigua són molt diverses. Cal destacar-ne tres:
-Disminució del pes corporal: una persona

AGENDA

GRUP D’ESTUDIS DE LA VALL D’ANGLÈS

Divendres, 1 d’abril
afata de Xuxos
onferència sobre un postre típicament gironí,
càrrec del periodista Salvador Garcia.
les 9 del vespre a la Sala Fontbernat.

CURS MUNICIPAL DE RESTAURACIÓ

Abril, maig i juny
laces disponibles
Ofertes sense matrícula. Per a més informaó: 972240031 (Mercè Ribera)

L’HORA DEL CONTE

Divendres, 1 d’abril
Un farcell de contes de Momo
Divendres, 15 d’abril
l Cul d’en Jaumet de l’Espina de la Sarina
les 6 de la tarda a la Biblioteca pública. Amb
a col·laboració de la Diputació de Girona.

RIALLES

Kei-kei a càrrec de la companyia Toc de
Retruc-Dimoni, SCP
A 2/4 de 6 de la tarda, al Palàdium.
Preu: 4 euros.
LLAR DELS JUBILATS

Dissabte, 16 d’abril
Excursió al Museu Marés de la Punta i al
Museu Mollfulleda de Minerologia
Sortida a les 8:00 del matí. A Arenys de Mar
visitarem el museu de la Mineralogia. A continuació, es visitarà el museu Marés de la
Punta, edifici del segle XVIII. Es dinarà al restaurant Ca la Maria. A la tarda s’anirà a
“Modes Cristina” on ens faran una desfilada
de models de pelleteria
Preu: 30 euros.
DIADA DE SANT JORDI

Divendres, 22 d’abril
CEIP Pompeu Fabra
A 1/4 d’1 del migdia ofrena floral davant del
monument a Francesca Barnadas. Lectura de

submergida fins al pit pesa un 70 % menys.
Això permet la realització de moviments que
en "sec" serien impossibles.
- Disminució important de les lesions: l'aigua
té una resistència 12 vegades més gran que
l'aire. Característica que obliga a que els moviments siguin lents i progressius.
-Beneficis terapèutics: la temperatura i la pressió de l'aigua sobre l'organisme tenen afectes
vasodilatadors, afavorint el reg sanguini. La
pressió sobre els pulmons afavoreix la ventilació. La pressió sobre tot el cos, combinada
amb el moviment, produeix un efecte de massatge molt beneficiós.

D E S TA Q U E M

X CAMINADA POPULAR DE CAN SERRA
Diumenge, 10 d’abril

HORA DE SORTIDA: A les 8 del matí a l’Av. Floricel
INSCRIPCIONS: una hora abans o a partir del dia 5
d’abril a la Serpentina
PREU: 6 euros (inclou: esmorzar, obsequi i una entrada a la piscina municipal)
RECORREGUT: Dos recorreguts de diferents nivells:
A- 17 Km i B- 10 Km.
alumnes. Tothom hi és convidat.
Dissabte, 23 d’abril
Durant tot el dia, a la Plaça Catalunya, venda
de llibres i roses.
Agrupació Floricel
A 2/4 de 7 a la Pl. Catalunya, audició de sardanes per la cobla La Principal de Banyoles.
FUNDACIÓ ONCOLLIGA

Diumenge, 24 d’abril
V Dinar Popular al Pavelló Municipal
A les 2 del migdia. Compra anticipada de
tiquets fins el 21 d’abril (Serpentina, Maria

Ball a càrrec de Pep Xena i escola La Gatz
AJUNTAMENT

Diumenge, 1 de maig
Festa homenatge a la Gent Gran
Inscripcions: del 18 al 28 d’abril a la Llar
Jubilats
PAGAMENT CONTRIBUCIONS

14 de març i 18 d’abril
IVTM (vehicles) exercici 2005
18 d’abril, 23 i 30 de maig
AIGUA i CLAVEGUERAM 1r trimestre

12
ENTREVISTA
CUINER DEL RESTAURANT “L’ALIANÇA”

El restaurant L’Aliança ha rebut un dels premis "Alimentos de Espanya 2004". Són uns guardons
que atorga el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a les àrees de comunicació, restauració
i promoció, que contribueixen a millorar el coneixement i la qualitat dels productes espanyols.
El restaurant d’Anglès ha estat escollit com a millor restaurant de poble per potenciar el bon
ús dels productes alimentaris locals i regionals, ja que ha sabut transformar l'antic cafè en un
local que ofereix una carta imaginativa utilitzant productes de la zona.

LLUÍS MARIA

T

FELIU

ot i que com a restaurant aquest
establiment és molt jove, només té
8 anys de vida, ja ha rebut diferents reconeixements de les millors guies
gastronòmiques nacionals. La primera publicació que va ressenyar la qualitat del restaurant va ser “La Guia de la Buena Vida” del El
País. Però el que realment té més importància és la puntuació de 8,5 que ja ha aconseguit a la Gourmetour i també el 7,5 que ha
assolit a una de les guies nacional més
el·litistes: “Lo mejor de la Gastronomia” de
García Santos. Aquestes últimes puntuacions
situen L'Aliança entre els 60 millors restaurants d'Espanya i entre els 5 o 6 millors de
les comarques gironines.
Quina diferència hi ha entre un restaurant de poble i un de ciutat?
Els restaurant urbans, al disposar d'una clientela més cosmopolita i
considero que urbanita, tenen més facilitat
meva cuina és
per desenvolupar una cuina
més creativa. En canvi al
reflex de la
a personalitat” poble, el mitjà és conservador i el restaurant s'ha
d'esforçar per desenvolupar-s'hi sense deixar
de banda la creativitat.
I doncs, perquè optes per quedar-te a
Anglès?
Suposo que el lligam sentimental i la singularitat del local ens va fer decidir per no desplaçar-nos a Girona. He anat descobrint que
el boca boca funciona i, per nosaltres, no ha
estat un gran inconvenient quedar-nos aquí.
Tot i així, funcionem bàsicament amb gent de
fora (prop d'un 90 % dels nostres clients no

són d’Anglès). Sobretot ve gent de les contrades gironines, empresaris de la comarca,
barcelonins i, fins i tot, a l’estiu, gent de la
resta de l'estat espanyol. Malgrat aquesta
especificitat, quan jo estic més content és
quan veig gent d'Anglès.
Com definiries la teva cuina?
Jo crec que, després de diversos anys d'evolució, és un reflex de la meva personalitat. En
aparença és sèria però alhora bastant meditada, i moltes vegades agosarada, fins i tot
sobrepassa la rauxa. És una combinació de
gustos, una provocació en base a colors. És
una cuina que vol fugir de tot allò estandaritzat però que alhora té dues arrels principals:
els productes de temporada i la tradició culinària de Catalunya o de la comarca.A mi m'agrada que hi hagi plats amb gustos que recordin els plats d'abans, perquè els més gran
recorden sabors ja oblidats i els joves descobreixen plats clàssics.Tot i que aquests gustos
són presents en molts dels meus plats, la
carta recull propostes elaborades en tècniques culinàries modernes.
Com et vas iniciar com a cuiner?
Vaig començar a la cuina fa prop de 10 anys
a partir de la meva afició al vi. El fet de buscar bon vi em va portar a buscar bon menjar
i després em vaig aficionar a fer el menjar
que a mi m'agradava per donar-lo a la gent.
Tenir un bar com a negoci familiar em va permetre donar sortida als meus primers experiments. El 1996 vaig obrir un petit menjador
a una sala annexa al cafè. Quan portava ja 4
anys funcionant, hi va haver el principi de
reconeixement en alguna guia de nivell nacio-

nal i és el que em va animar a fer el canvi .
Com aconsegueixes elaborar un plat?
Tots els plats parteixen d'un concepte qu
posteriorment cal articular. Normalment,
idea o concepte parteix de 3 productes d
diferents textures o sabors. Si el cuiner t
clar el concepte i l’articula bé, el resultat é
equilibrat i saborós: el plat té èxit. El mé
important és que tinguis clar que allò prior
tari és el gust. Crec que sovint es sobreva
lora el concepte i l'elaboració creativa i no e
té prou en compte que el resultat sigui gus
tós al paladar. Per a mi, un bon plat serà e
que és capaç d'englobar aquestes dues qual
tats a parts iguals
En quins plats estàs treballant?
Per la propera primavera oferirem un arrò
de colors amb pastanaga, espàrrecs de marg
i arengada. La creativitat del plat recau en e
fons de pastanaga ja que els fons vegetals só
poc usuals però en creixent evolució. Ar
estem servint un plat de peix: llobarro fe
amb crema de tomata confitada, anxov
fumada i llustons de pa fregits al forn am
caldo de safrà i tirabecs. Un altre plat que t
molta sortida és el peu de porc amb verdur
cruixent i all i oli de mel i sobressada.

