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CAMPANYES

de sensibilització
Infart cerebral. Ictus. Feridura
L’obstrucció del flux de la sang al cervell pot
produir la lesió de les cél·lules cerebrals, o la
seva mort (infart), degut a la manca d’oxigen.
Un coàgul de sang (trombe) obstrueix una arteria i ocasiona una manca de reg sanguini, o bé
una arteria es trenca i provoca una hemorragia
cerebral.
L’ictus és la primera causa de mort en les dones
i la tercera causa de mort en els homes.A més,
és la primera causa d’invalidesa greu en ambdós
sexes. Es calcula que actualment a Espanya hi ha
entre 150.000 i 300.000 persones invàlides per
ictus i cada any la xifra augmenta en 33.000
casos nous. El 79% de les persones que han tingut un ictus queden amb algun grau de discapacitat física, un 57 % amb algun grau de discapacitat mental i un 45% queden amb discapacitat
física o mental. L’ictus és una de les causes més
freqüents de demència.
La majoria de la gent reconeix fàcilment les
molèsties que fan sospitar un infart de cor, però

hi ha poques persones que reconeguin les senyals d’una feridura. L’ictus és una emergència
mèdica, com l’infart de miocardi, i el seu pronòstic depèn de la rapidesa de l’actuació. Si s’aplica un tractament tromolític en les tres primeres hores, pot desfer-se el coàgul evitant el
dany cerebral. Aquest tractament no es pot
aplicar en el cas d’un ictus hemorràgic.

Com prevenir l’Ictus

Els senyals més freqüents
● Pérdua de força en un costat del cos.
● Alteracions de la sensibilitat en braços o
cames (formigueig, cremor...)
● Dificultat per parlar o entendre les coses
● Pérdua sobtada de la visió en un ull.
● Pérdua de coneixement.
Davant d’alguns d’aquests símptomes cal
demanar una assistència mèdica urgent.

L’Ictus es pot prevenir, controlant els
factors de risc:
- Tabac, diabetis, colesterol, moderant
el consum d’alcohol i, sobretot, amb un bon
control de la pressió arterial.
La hipertensió arterial mal controlada,
molt freqüent en la gent gran, pot
augmentar fins a quatre vegades la
incidència d’ictus.

Cançó d’Amor i de Guerra, Sarsuela Catalana

El dissabte de la Festa del Remei, anglesencs i espectadors de diferents indrets de la Comarca van poder gaudir de la posada en escena de Cançó d’Amor i de Guerra , l’única sarsuela catalana, composada
per Rafael Martínez Valls. Prop de 90 artistes, entre actors, músics i
coristes, van donar vida als diferents personatges del muntatge que
narra la història d’amor entre dos joves de la Catalunya Nord (Valles-

pir) durant la revolució republicana francesa.
La part musical va anar a càrrer del Cor Harmonia Calellenc i l’Orquestra Filharmònica de Catalunya.
Prop de 600 persones van omplir el Pavelló d’Anglès de gom a gom i
es coincidia en comentar que l’espectacle havia estat de l’agrat de
tots i cadascun dels assistents.
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EDITORIAL

DES DE TOTS ELS ANGLES

envolguts anglesenques i anglesencs,
aquest passat mes d'octubre ha estat un
període marcat per l'intens treball realitzat
en totes les àrees del Consistori, i per les
contínues reunions mantingudes amb
diversos col.lectius i departaments de la
Generalitat.
Però bé, anem per ordre. Una de les accions que ben
aviat serà executada és l'asfaltatge de diferents carrers
que es troben en un estat de deteriorament molt avançat.
Aquests carrers són els següents: dos trams del C/ St.
Miquel, el C/Raval, el C/ Travessera i el C/ Pla de la
Coma.
Seguint el fil conductor, cal fer una menció especial a les
tasques d'adequació i rehabilitació de la Casa de Can
Gayolà per part de la Brigada Municipal, per ubicar-hi,
al primer pis, l'Associació de Voluntaris d'Anglès perquè
puguin desenvolupar les classes d'alfabetització en català, i als baixos, l'Associació de l'Agermanament amb
Vaux-Sur-Mer.
En el mateix sentit, s'ha realitzat una intervenció de manteniment i conservació dels espais verds del Barri de Can
Serra, tot i que aquestes tasques no són competència ni
responsabilitat de l'Ajuntament, sinó del promotor que
encara no ha recepcionat l'obra.
En un altre ordre, cal fer referència al Centre de Dia ja
que properament es podrà inaugurar després de passar
satisfactòriament l'última inspecció del Departament de
Benestar i Família. En conseqüència, ara només manca el
concurs públic per a la gestió d'aquest servei per tal que
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una empresa externa se'n faci càrrec.
Canviant radicalment de temàtica, resulta evident que
no puc obviar dues informacions, que des del meu punt
de vista personal, crec que com a vilatans i vilatanes
d'Anglès n'heu de tenir coneixement. Em refereixo a la
Sala Palàdium i a la qualitat de l'aigua.
En quant a la Sala Palàdium, podem assegurar que després de les converses mantingudes amb les entitats teatrals, estem treballant amb molta tenacitat per garantir la
continuïtat dels espectacles que hi ha programats, tot
esperant que la solució definitiva del Cinema Espinet
sigui una realitat el més aviat possible.
D'altra banda, en quant a la qualitat i la salubritat de l'aigua de la xarxa pública, he de dir que estem supervisant
i portant a terme totes les prescripcions que des del
departament de Salut ens han fet arribar. Aquests controls es realitzen mitjançant mostres analítiques que es
recullen setmanalment per controlar els diversos paràmetres que estableix la legislació vigent, també s’ha
adquirit un aparell per mesurar a l'instant i de forma
ràpida el nivell de terbolesa, anomenat terbodímetre.
Finalment, no voldria acabar sense recordar que, en
aquesta publicació del butlletí s'explica detalladament els
projectes que s'han aprovat inicialment en el Ple i que
són de vital importància per a la millora de les infraestructures municipals i de la qualitat de vida de tots i
totes.
Ben cordialment,
Jordi Fornés i Pol
ALCALDE D’ANGLÈS

PARTICIPACiÓ

TRAM: fer gestions amb l’Ajuntament sense moure’s de casa

A

partir d'ara ja podem fer gestions amb l'Ajuntament
com ho fem amb els bancs: SENSE MOURE'NS DE
CASA! També podem estar al dia de tot el que respecte
al nostre poble i participar en el seu desenvolupament consultant la pàgina web www.viladangles.com, on trobarem el butlletí
en format electrònic, un album de fotos de la passada festa del
Remei, ofertes de treball i informació del servei autoempresa,
notícies importants, cursets, un fòrum d'opinió ciutadana, un
plànol d'Anglès interactiu, i moltes coses més...
Fins i tot, podem aportar el nostre gra de sorra per donar support al Nou Estatut i fer pinya en aquest moment tant important
de la nostra història com a catalans:
http://www.viladangles.com/html/nou_estatut.html
Però tornem al que ens interessa: les GESTIONS amb l'Ajuntament. Si accedim a la web esmentada abans, veurem a la pàgina
principal un enllaç a TRÀMITS ONLINE (TRAM). Si cliquem a
sobre d'aquest enllaç accedim a una llista de més de 25 tràmits
que podem fer tranquilament des de casa nostra amb un ordinador connectat a Internet. Si per exemple sol·licitem una recollida
de trastos vells o volem avisar que un contenidor està ple, no caldrà que ens identifiquem, però si demanem cita amb l'Alcalde o

sol·licitem una llicència d'obres menors o un certificat d'empadronament, haurem de dir QUI som, identificant-nos sense equivocació possible. Això es pot fer de dues maneres:
● amb l'usuari i la contrasenya de CAT365 que molts ciutandans
ja tenen
● amb el certificat digital idCAT que proporciona l'Agència
Catalana de Certificació.
Si voleu informació sobre com obtenir qualsevol dels dos sistemes d'identificació, podeu trucar a l'Ajuntament i demanar pel
servei d'informàtica o bé consultar les adreces web següents:
www.cat365.net (apartat registra't ara) o www.idcat.net.
També podeu venir personalment a l'Ajuntament i us ajudarem
a donar-vos d'alta en algun d'aquests dos sistemes, i un cop
teniu el vostre "identificador" ja no caldrà que us desplaceu més.
Si esteu interessats en veure una demostració del servei TRAM i
de tots els passos a fer per a poder utilitzar-lo, podem organitzar
una sessió formativa oberta a tothom a la sala de sessions de l'Ajuntament. En qualsevol cas, heu de manifestar el vostre interès,
sigui per correu electrònic a astrid@viladangles.com,o per telèfon (972 42 00 58). De totes maneres, en el proper butlletí inclourem un petit manual d'ús del TRAM.
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ACTUALITAT
Acords del darrer plenari ordinari
Punt per punt
1. Aprovació de les actes de les sessions
anteriors.
2.Decrets d’Alcaldia
3.Informe comptes de les Gales:
El regidor d’Hisenda, informa del resultat dels
comptes provisionals de les Gales que dónen
com a resultat un superàvit de 4.719,83 euros.
4.Compte general 2004:
Per assentiment de tots els grups municipals
s’aprova el Compte General de l’Ajuntament,,
corresponent a l’exercici econòmic de 2004 i
integrat per l’Estat i Comptes Anuals de l’Ajuntament i l’Estat i Comptes Anuals del
Patronat de la Llar d’Infants “El Cucut”.
5.Crèdit 2005:
Tots els grups municipals aproven la concertació de l’operació de préstec per un import de
207.151,5 euros, pel finançament de la resta
de les inversions previstes en el Pressupost
Municipal de l’any 2005 amb l’entitat Banc
Santander Central Hispano.
6.Sol·licitud de subvenció FEDER:
Amb el suport de tots els grups s’aprova
sol·licitar la inclusió en el Programa FEDER
2006 l’actuació “Adequació com a museu, de
la nau del Vapor de la Burés”.
7. Subvenció per a la substitució de les
plaques de protecció oficial que encara
romanen del règim franquista:
Per unanimitat de totes les forces s’aprova

procedir a retirar tota la simbologia del règim
franquista en els habitatges de protecció oficial, i substituir-la per les plaques proposades
per la pròpia Generalitat.També s’acorda acollir-se a la campanya desenvolupada a través de
l’empresa pública Adigsa i solicitar el finançament del cost de l’esmentada substitució.
8. Reestructuració de les retribucions,
dietes per assistència i indemnitzacions
al càrrecs electes municipals:
Amb els vots a favor d’ERC i CiU i l’abstenció
del PSC s’acorda establir dietes per assistència als òrgans col·legiats per a cada regidor:
a)Assistència a Ple 180 E / regidor
b)Assistència a Junta de Govern: 180E./reg.
c)Assistència a Comissions informatives,
coordinació de govern: 180 E./reg
d)Assistència Junta de Portaveus: 180 E/reg.
Amb els següents límits mensuals:
a) Alcalde: 1.800 euros
b) Tinent d’alcalde Cap de grup: 1.800 euros
c) Tinent d’Alcalde:1.200 euros
d) Regidors amb delegacions:800 euros
e) Regidors sense delegacions Cap de grup:
320 euros
f) Regidors sense delegacions:160 euros.
També s’acorda que cada mes es pagaran en
concepte de bestreta,dietes per assistència,en
la mateixa quantitat que els límits mensuals i al
final de cada exercici pressupostari es regularitzà, en funció de les assistències efectives de
l’exercici.
9. Alteració qualificació jurídica d’una

parcel·la patrimonial al barri de Cuc:
S’aprova per unanimitat l’alteració de qualificació jurídica definitiva de bé demanial com a
patrimonial de la porció de terreny de 87,18
m2 del barri de Cuc i la venda directa de la
parcel·la a l’únic propietari confrontat interessat per l’import resultat de 10.479,04 euros.
10. Aprovació inicial del projecte d’estació potabilitzadora - ETAP:
Amb el suport de tots els grups polítics s’aprova inicialment el projecte constructiu d’una
Estació de Tractament d’Aigües Potables
(ETAP) redactat per l’empresa PRODAISA.
11. Aprovació inicial del projecte de la
Llar d’Infants:
S’aprova inicialment el projecte constructiu
d’una escola bressol municipal al barri de Cuc
amb els vots a favor de CiU i ERC i l’abstenció dels regidors del PSC.
12.Aprovació inicial del projecte Enllaç
C-63 i Av.Països Catalans:
S’aprova inicialment per unanimitat la construcció d’un vial que enllaçarà la C-63 amb
l’Av. Països Catalans del Barri de Can Serra.
13. Conveni amb l’ACA per a la construcció d’un pou de captació d’aigua:
Per assentiment de tots els grups municipals
s’aprova signar un conveni amb l’Agència
Catalana de l’Aigua perquè subvencioni amb
7.720 euros la construcció d’un pou de captació d’aigua potable de 15 metres de profunditat a la zona de can Biel. La localització ha
estat escollida per l’ACA.

Comptes de la Castanyada de la Festa del Remei
DESPESES

INGRESSOS

CONCEPTE

QUANTITAT

Castanyes
Grup Musical
Begudes
Vi
Can Petalic
Diversos (Pa, carn, tovallons...)
TOTAL despeses

852 euros
370 euros
115 euros
61 euros
88 euros
118 euros
1.604 euros

CONCEPTE

Venda Castanyes
Venda de begudes
Venda de números (sorteig)

TOTAL Ingressos

DIFERÈNCIA DESPESES I INGRESSOS: +112 EUROS

QUANTITAT

1002 euros
204 euros
510 euros

1.716 euros
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Comunicació de Can Serra

En el darrer plenari municipal es va aprovar
inicialment el projecte d'enllaç entre la
carretera C-63 (carretera de Santa Coloma) i l'avinguda Països Catalans (al Barri de
Can Serra). El document pretén donar sortida al barri evitant la circulació pel mig del
poble. Al sud d'aquesta zona hi ha unes
indústries de fusta i mobles que el seu
accés es fa actualment per la plaça de la
Rutlla, els camions que hi circulen tenen
serioses dificultats de pas, agravant-se, pel
fet de passar pel mig d'una zona escolar.

El projecte
Així doncs, la creació d'un nou vial, que
representarà la prolongació de l'Avinguda
dels Països Catalans, permetrà que els
vehicles industrials puguin accedir directament a les fàbriques i possibilitar una nova
via de sortida al barri. Aquest darrer fet,
també es veu com una prioritat pel consistori, ja que en cas d'una emergència l'evacuació de la zona serà més ràpida i segura.
Actualment només hi ha una sortida i, a
més a més, l’escola pública.
El vial que es vol construir anirà a parar
directament sobre la carretera C-63 aproximadament a l'alçada del cementiri. L'enllaç de les dues vies està previst que es
solucioni amb un giratori de 40 metres de
diàmetre exterior i 20 metres d’interior.
Aquesta rotonda estarà formada per dos
carrils de circulació, l’interior s’ajardinarà
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CULTURA
El Vapor de la Burés i les Mines
d’Osor es donaran a conèixer a
Barcelona
El proper dia 15 de novembre s'inaugurarà
l'exposició El Vapor de la Burés, les Mines
d'Osor i la Industrialització a la Vall
d’Anglès a la seu social del Col·legi d'Enginyers
Industrials de Barcelona (via Laietana,39
Barcelona).
L’exposició aplega bona part del que fou la mostra
Mines d’Osor, imatges i records i uns plafons que
explicaran la Industrialització a la Vall d’Anglès, i el
que és i significa el Vapor de la Burés.

amb plantes autòctones sobre parterres
elevats i, a fi d’evitar enlluarnaments, disposarà d’enllumenat central amb projectors.
D'aquesta rotonda en sortirà el nou vial de
prolongació de l'Avinguda dels Països Catalans. El nou carrer, de 10 metres d'amplada
i format per dues voreres de 1,5 m. i una
calçada central de 7m amb dos sentits de
circulació i sense aparcaments, disposarà
d'arbrat, enllumenat públic i es projecta pel
mig dels camps de conreu. A fi i efecte de
salvar el pas dels torrents que hi ha a
aquesta zona està previst construir dos
ponts situats de tal forma que no afectin a
les actuals seccions de pas.
El pressupost total del projecte és de
671.607 euros dels quals 300.000 són subvencionats per la Generalitat de Catalunya
dins el Pla d'Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya 2004/2007 (PUOSC)

La mostra durant prop de 2 mesos (fins el proper
9 de gener) estarà situada al cor de Barcelona i
representarà la nostra vila i les poblacions d’Osor,
Sant Julià i la Cellera de Ter.
A part de l'exposició, a l'auditori Pompeu Fabra
(Via Laietana, 39), també es farà una taula rodona
el proper 28 de novembre a 2/4 de 7 de la
tarda organitzada per la Comissió de Cultura
dels EIC amb el suport de l'Ajuntament d'Anglès,
del MNACTEC i l'Associació del Museu de la
Ciència i de la d'Arqueologia Industrial de
Catalunya.
En aquest acte, hi intervindrà: l'arxiver municipal
d'Anglès, Emili Rams que parlarà de la
desindustrialització de la Vall; la consevadora del
MNACTEC que explicarà els aspectes tècnics de
La màquina de vapor Burés; i, l'enginyer Industrial
COEIC Demarcació de Girona, Josep Tarrés, que
farà un resum històric de la industrialització i la
mineria a la conca d'Osor i Anglès;

PROMOCIÓ
Continuen les visites guiades

Suport a la proposta de nou Estatut
L’aprovació, per part del Parlament de
Catalunya, de la proposta de reforma de
l’Estatut constitueix un esdeveniment de
primer ordre en la història de les aspiracions col·lectives del nostre país. Des de
l’equip de govern creiem que amb el text es
podran abordar amb més garanties els reptes que se’ns plantegen com a nació amb
visió al futur. Després de l’aprovació d’aquesta proposició orgànica, el projecte
d’Estatut d’Autonomia inicia la seva tramitació davant les Corts Generals per ser
aprovat com a llei orgànica i, posteriorment, votat en referèndum pel poble de

Catalunya. Davant aquesta situació l’equip
de govern d’Anglès vol aprovar una moció
de suport al nou text estatutari en el proper plenari municial. A més, des del conistori , s’ha decidit engegar una recollida de
signatures digital per tal de donar supor
al projecte. Properament tots els interessats podran formar-ne part entrant a la
pàgina web de l’Ajuntament. Una vegada es
doni per finalitzada la campanya les signatures es traslladaran a la Presidència de la
Generalitat a la Presidència del Parlament
de Catalunya perquè en facin la difusió i l’ús
que considerin més convenient

Durant el mes d’octubre un grup de 15 professors
de Barcelona van poder gaudir de les segones
visites guiades que es van realitzar al barri antic. El
proper dia 13 de novembre està previst que un
altre grup de 60 persones, provinents de Sabadell,
repeteixin l’experiència. Aquestes visites van a
càrrec d’un historiador de l’art de la població i
són la primera acció d’un pla de promoció del
Casc Antic.

Rebaixa en el rebut de l’aigua
En el rebut d’aigua del 3r Trimestre del 2005,
es farà una reducció del 10% sobre l’import
total. Aquesta quantitat és proporcional a les
molèsties produïdes per la mala qualitat de
l’aigua, a causa de la seva connexió a la Riera
d’Osor, durant 9 dies.

medi ambient
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ACTUALITAT
Nou projecte per a la construcció d’una Llar
d’Infants Municipal
L'Ajuntament ha aprovat la construcció d’una nova Llar Municipal amb
l’objectiu de donar prioritat a una demanda creixent de la població i poder
garantir l’escolarització en el primer cicle d’educació infantil.
El plenari municipal va aprovar inicialment
el projecte de construcció d'un Centre
d'Educació Infantil de 1r cicle, Llar d'Infants municipal. Els objectius i finalitats de
la construcció d'aquest nou equipament
són oferir un servei, actualment indispensable, en les millors condicions possibles.
En els últims anys el nombre de places de
l'Escola Bressol ha crescut gairebé un
40% i les previsions de creixement del
municipi i el seu entorn fan creure que
continuarà augmentant. A aquests paràmetres, cal afegir-hi que pobles propers
com Osor, St. Julià del Llor-Bonmatí no
disposen del servei de Llar d'Infants i això
representa també una demanda de places
procedents d'aquests indrets. Així doncs,
valorant les necessitats actuals i futures
d'aquest nou centre s'ha cregut convenient situar el sostre de places en un total
de 87, el que representa crear un centre
amb sis unitats educatives. Es recorda que
actualment el centre ofereix un servei
per un total de 40 nens i nenes d'edats

compreses entre els 1 i 3 anys. Per tant,
el nou equipament permetrà augmentar
el servei, alhora que es millorarà en capacitat i comoditat.
L'equip de govern ha optat per projectar
la nova Escola Bressol Municipal a una
ubicació propera a les instal·lacions

esportives, al Carrer Joan Coromines:
una parcel·la de titularitat municipal que
forma part dels equipaments públics del
poble. S'ha optat per aquesta opció ja que
els terrenys són completament plans i els
accessos molt bons.
Està projectat que l'edifici sigui de planta

Properament es construirà una potabilitzadora
Davant la problemàtica de l'aigua que ve
patint el municipi des de fa anys i, en
caràcter d'urgència, per la prohibició de
consumir l'aigua corrent degut a que les
anàlisis de les últimes setmanes indicaven
que els nivells de terbolesa superaven els
límits permesos pel Departament de
Sanitat de la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament ha aprovat el projecte de
construcció d'una Estació Transformadora d'Aigua Potable (ETAP). El projecte ha
estat encarregat a l'empresa Prodaisa.
La nova ETAP té com a objectiu la pota-

bilització de les aigües captades pel Servei
Municipal d'Aigua Potable abans de la
seva distribució a la xarxa pública.
Actualment aquest servei municipal s'abasteix de dues captacions superficials en
forma de canals (canal d'Osor i Canal de
les Indústries) que omplen una bassa de
captació. Al costat d'aquesta, hi ha el pou
on dues bombes eleven l'aigua fins al
dipòsit regulador. L'únic tractament realitzat és la desinfecció de l'aigua amb clor
gas.
Les aigües superficials presenten proble-

mes de terbolesa i, a més, de ferro i manganès en determinades èpoques de l'any.

La solució triada
La solució adoptada precisa tractar l'aigua
per l'abastament del municipi que procedeix dels dos canals, eliminant la terbolesa, i els sòlids mitjançant una floculació i
filtració de gran qualitat.
Segons el projecte de l'empresa el tractament de l'ETAP està compost per:
Oxidació: s'instal·larà un dipòsit previ a
la filtració a l'entrada del qual es posarà la
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POLICIA MUNICIPAL

Actuacions del mes de setembre
Quilòmetres realitzats: 2.759
Accidents de trànsit: 8
Actes especials: 4
Alarmes: 8
baixa i tingui una aula
infantil (de 0 a 1 anys)
amb zona d'higiene
compartida per a 8
alumnes, tres aules
infantils (de 1 a 2 anys)
amb zona d'higiene
compartida per a 39
alumnes, dues aules
infantils de 2 a 3 anys
amb zona d'higiene
compartida per a 40
alumnes, una aula polivalent, una aula de psicomotricitat, un despatx de professorat,
serveis pel professorat, biboneria, magatzem, cuina, vestíbul
d'accés, espais de circulació, pati cobert i
pati descobert.
El més destacat de l'edifici és la presència
d'un eix longitudinal central que separa
les zones exclusivament educatives de les
zones de servei i usos polivalents: les
aules es situen totes a un dels costats,
amb accés directe al pati i a l'altre banda
hi ha els serveis de professorat, neteja i
dues grans aules per a usos polivalents.

Denúncies C. Comarcal: 62
Denúncies Servei Català de Trànsit: 0
Detinguts: 0
Informes Brigada d’Obres: 11
Informes Serveis Socials: 1
Notificacions urgents brigada d’obres: 2
Objectes recuperats: 2
Policia Administrativa: 51
Proteccions Escolars: 32
Regulació Trànsit: 53
Requeriments urgents Ajuntament: 12
Retirada Vehicles: 6
Reunions cap ABP i cap PL: 6
Reunions plantilla: 2
Seguretat Ciutadana: 42
Senyalització extraordinària: 20
Els accessos són molt oberts, i ofereixen
una visió immediata de tota l'escola, fet
que aporta confiança els pares i facilita les
tasques de control del professorat.
El pressupost global del projecte és de
782.264,40 euros, però l'ajuntament disposa de diferents subvencions per fer
front a aquesta despesa:
Subvenció PUOSC 164.315'31Euros
Subvenció Educació 295.000 Euros

Serveis assistencials: 50
Serveis bombers: 2
Serveis gossera comarcal: 0
Serveis MMEE i PL: 33
Serveis Prades: 170
Serveis violència domèstica: 4
Serveis Ambulància: 5
Serveis de farmàcia: 6
Trucades rebudes: 386

PROMOCIÓ
WIFI continua en marxa

dosi adequada de permanganat potàssic per oxidar el ferro i el maganès.
Floculació: la posterior addició de
floculant tindrà la missió d'afegir partícules i incrementar el tamany de partícula. Això afavorirà l'eliminació en el
procés de filtració i, per tant, disminuirà la terbolesa.
Filtració: la filtració serà continua i
eliminarà els sòlids floculats.
El pressupost d'execució per contracte d'aquesta infraestructura és de
509.963,02 euros.

El projecte de crear una xarxa sense fils, WIFI, a
Anglès, per tal que els seus habitants puguin
disposar d'accés a internet a un preu molt baix, 6
euros mensuals més IVA, continua en
funcionament. Des que es va iniciar la primera fase
de la iniciativa el servei ja compta amb prop de
100 abonats, que encara no paguen el servei
perquè està en període de proves (properament
aquesta situació es normalitzarà). Després de les
negatives de diferents veïns per a la instal·lació de
nodes emissors que han de permetre la cobertura
de servei a tot el poble, s'està estudiant col·locar
aquests dispositius a dues de les faroles del
municipi (una al can Serra i l'altra el Puigbell).
Des d'aquí també recordar que fa dos mesos que
el servei no ha fallat en cap hora del dia i que des
de fa 5 mesos no s'ha parat de treballar perquè
aquest projecte sigui una realitat.
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ENTITATS

DELEGACIÓ D’ANGLÈS DE LA LLIGA CATALANA D’AJUDA AL MALALT DE CÀNCER

Els drets i les obligacions del pacient, va ser el
títol d’una xerrada de la Lliga contra el càncer
Acceptant la proposta del Sr. Eduard Morales, la
Lliga catalana d’ajuda al malalt de càncer, el passat dijous 6 d’octubre, va organitzar una xerrada-conferència sobre els DRETS I OBLIGACIONS DELS PACIENTS.

Breu resum de la xerrada
Compartint taula amb el Sr. Eduard Morales,
vam tenir el goig d’escoltar el Dr. Lluís Franch.
Ens va agradar que recordés els orígens: fills d’El
Pasteral, havia estaudiat al Col·legi Sant
Miquel...! Va fer un breu repàs històric de com
ha evolucionat la medecina, la relació metgepacient, fins arribar als nostres dies, on la funció
del metge és ajudar a les persones, però no pot
substituir la seva voluntat, on tohom ha de ser
tractat com a ciutadà, amb uns drets i unes obligacions
El Dr. Antonio Rodríguez, coordinador de l’Àrea Bàsica de Salut d’Anglès, molt planerament,

ens va parlar del dret de ser informat i el dret
de no ser informat, de la història clínica, de les
voluntats anticipades, etc.
Durant el col·loqui el Dr. Àlex Pérez, contestant algunes preguntes, va corroborar alguns
aspectes que havien sortit d’esquitllentes: hi ha
tractaments alternatius, la importància de l’acolliment humà, saber conviure amb la malaltia, i
un llarg etcètera.

Èxit de públic
La sala Fontbernat plena i un públic atent, respectuós i participatiu ens encoratja a buscar
nous temes que poden ser d’interès per a la
ciutadania.
Seria injust no deixar palès el nostre agraïment
d’una manera especial al Sr. Eduard Morales,
sense el seu ajut i diponibilitat no hagués estat
possible l’organització d’aquest acte. De tot
cor, moltes gràcies!

punt d’informació juvenil
BEQUES, SUBVENCIONS i
AJUTS
Convocatòria del programa
CITIUS d’iniciació professional a l’empresa per a
titulats universitaris
Aquest programa de beques té
com a objectiu facilitar la
incorporació al mercat de treball
als qui acaben d’obtenir una
titulació universitària. Per això
compta amb un període de
pràctiques tutelades durant 12
mesos a les empreses que formen
part del programa, . En acabar
aquest programa de formació, el
becari CITIUS obté un diploma
expedit tant per la Univesitat
Autònoma de Madrid com la de
Barcelona.
Les més de 650 places convocades
en 43 empreses estan destinades a

llicenciats, enginyers superiors i
tècnics, arquitectes i arquitectes
tècnics. Les places es troben
ubicades a Catalunya, Madrid,
Andalusia, Canàries, Galícia,
Euskadi, Castella la Manxa, Aragó,
Cantàbria, Múrcia, Astúries, Illes
Balears, Castella i Lleó
i
Comunitat Valenciana.
Més informació: www.cvnet-fue.com
Subvencions a iniciatives
per a grups joves
La Secretaria General de Joventut
ha posat en marxa una línia de
subvencions per donar suport a
les iniciatives que tinguin grups de
joves que, tot i actuar plegats, no
tenen personalitat jurídica com a
grup

NOTÍCIES D’INTERÉS
Primer recull de dinàmiques de solidaritat

La Coordinadora d’ONGs Solidàries de les comarques gironines
i l’Alt Maresme, amb col·laboració
de la Diputació de Girona,
presenta un recull d’activitats per
dur a terme en l’àmbit educatiu,
reglat o no,
sota el títol
Dinàmiques de Solidaritat.
D’aquest recull se n’ha editat un
llibret que ha estat enviat a totes
les escoles i ajuntaments de les
comarques gironines i és
consultable a:
http://solidaries.org/recursos.php

CONCURSOS
Concurs ART JOVE
La Secretaria General de Joventut
convoca els joves creadors perquè
desenvolupin els seus projectes
artísitcs i expositius.
Enguany el concurs Art Jove 2005
s’articula a l’entorn de tres línies

de convocatòria diferents i admet
totes les disciplines artístiques.
Participants: s’hi poden presentar
joves de fins a trenta anys d’edat.

FORMACIÓ
Curs tècnic de so (iniciació)
A qui s’adreça: a qualsevol
persona interessada en la part
tècnica de la utilització del so. No
és necessària formació prèvia en el
camp
Objectiu: iniciar professionals
tècnics en el camp del so en
directe.
Total hores: 50 hores+extres
d’horari de pràctiques.
Lloc: classes teòriques Centre
cultural La Mercè i classes
pràctiques a la Sala La Mirona.
Professor: Pep Barrachina
Inscripcions 972200122
Preu: 300 Euros
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ANGLÈS

Continuem avançant
Des de l'Associació de Comerciants d'Anglès, volem agrair a la Policia Local i al consistori que hagin atès la nostra petició de l'increment de la vigilància a l'hora de tancament dels establiments comercials de la
població. Des del passat mes d'octubre, s'ha
tingut especial atenció en aquest aspecte per
tal d'augmentar la seguretat de tots i cadascun dels comerciants. També informar-vos
que des de l'entitat també s’ha demanat al
consistori que instal·li llums als passos de
vianants del carrer de la Indústria ja que en
dies de pluja o a l'hivern aquests indrets queden poc il·luminats, causant inconvenients
considerables als vianants per creuar la
carretera

Nou concepte de la Campanya
de Nadal
Enguany, es presenten moltes novetats a la
Campanya de Nadal ideada pels comerciants
de la població. La inauguració de la il·luminació nadalenca dels carrers d'Anglès donarà el
tret de sortida a la iniciativa. Aquest any, els
llums presenten novetats considerables que
de ben segur us sorprendran. Per aquest
motiu, des de l'ACA s'ha organitzat una

inauguració ben lluïda. L'actriu Anna
Lluch, l'Helga Sendra del Cor de la ciutat (la
germana de la Maise), serà l'encarregada de
presidir l'acte el proper dia 3 de desembre.
Tot seguit, s'ha organitzat una xocolatada per
a tots els nens i nenes, a les 5 de la tarda a
la Plaça Catalunya.
La Campanya, que enguany es planteja de
manera completament diferent a les anteriors, consistirà en repartir diferents butlletes premiades amb obsequis a tots els
comerços associats. Amb aquesta acció, es
pretén premiar els compradors alhora que
es vol fidelitzar el client

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL

- Oferir als nens/es la possibilitat d'iniciar-se
a la pràctica esportiva, complementant i
donant continuïtat a les lliçons impartides a
les hores lectives d'Educació Física a les
escoles, i evitar l'especialització prematura.

Està previst realitzar dos grups:
-Un de 3 a 5 anys on es faran exercicis per
ajudar l'infant a assolir el domini del moviment corporal, la relació i la comunicació
amb el medi que l'envolta
-Un de 6 a 11 anys on es vol fer iniciació
esportiva i donar opció al nen per a conèixer i practicar el màxim d'esports possibles,
tant individuals com col·lectius i incentivarlo a divertir-se i a relacionar-se mitjançant
l'activitat esportiva.

Inscripcions
- Incentivar els nens/es a participar i divertirse mitjançant l'esport, les trobades i les competicions esportives organitzades a la
comarca de La Selva.

La
XICA (Xarca
d’Intercanvi
de
coneixements d’Anglès) torna a engegar els
seus motors! però des d’aquestes línies
volem recordar-vos que sense la vostra
participació aquest projecte no funcionaria
ni existiria. Així doncs, l’equip dinamitzacor
de la XICA estem oberts a qualsevol
intercanvi que ens proposeu!
Només us heu de posar en contacte amb
nosaltres a través del número de telèfon
679 170 480 ( si no l’agafem deixeu el
missatge a la bústia de veu)
Per iniciar el curs començarem
reemprenent l’intercanvi que més ha
funcionat de de l’inici del nostre projecte

Rutes pel nostre entorn:
Dia: 20 de novembre
Hora: 9 del matí
Lloc de sortida: aparcaments del
supermercat Champion (qui tingui cotxe
que el porti que el necessitarem)
Ruta: Des de Sant Pere Sestronca a Sant
Romà (d’Anglès a Sant Pere amb cotxe)
En cas de pluja es suspendrà la ruta

Us hi esperem a tots!!!

Inscripcions per l’Escola Esportiva
L'ajuntament d'Anglès, amb la col·laboració de l'AMPA del Col·legi Pompeu
Fabra, l'AMPA del Col·legi Vall dels
Àngels i les entitats esportives del
poble, organitza d'Escola Esportiva Municipal, amb dos objectius concrets:

xarxa
d’intercanvi
de coneixements
d’Anglès

Tots els interessats en prendre part de la iniciativa o demanar informació es poden adreçar a les oficines del Pavelló Municipal.
La data de finalització és el proper dia 10.

- Enganxarem fulls informatius a diferents
indrets de la població perquè tothom
estigui informat

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

Agraïment de
l’Ajuntament
Des de l’Ajuntament d’Anglès es vol agraïr
a les empreses: Embotits Aulet, Ca
l’Enriqueta, Can Parramon (fleca),
Carnisseria Loreto, Carnisseria Manel,
Carn’s i Bar musical el Paradís la seva
donació per a l’elaboració de la panera de
la Castanyada

10

butlletí

el

d’informació municipal d’Anglès

SERVEIS

g
regidors
ÀREA
Obres i Serveis /Parcs i Jardins
Medi Ambient i Sanitat
Hisenda
Governació
Esports i Festes
Urbanisme
Cultura
Indústria Comerç i Turisme
Participació ciutadana
i Serveis a la persona

farmàcies

telèfons

AJUNTAMENT D’ANGLÈS
NOM
Jordi Fornés

CORREU ELECTRÒNIC
jordi@viladangles.com

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

josepmanel@viladangles.com
lau@viladangles.com
carrillo@viladangles.com
judit@viladangles.com
mariacairol@viladangles.com

Joan Xifra
Gregorio Amon
J. Ignasi Martín
Santi Guàrdia
Ester Parramon

joan.xifra@viladangles.com
gregori@viladangles.com
ignasi@viladangles.com
santi@viladangles.com
ester@viladangles.com

CÀRREC
Alcalde
1r Tinent d’alcalde
2n Tinent d’alcalde
3r Tinent d’alcalde
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

manel@viladangles.com

Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor

DE GUÀRDIA (NOVEMBRE 2005)
Migdia, nit i
diumenge tarda

De dia i
cap de setmana

De l’1 al 6 de novembre
A. Bonmatí (972 42 08 89)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Del 7 al 13 de novembre
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 14 al 20 de novembre
A. Bonmatí (972 42 08 89)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Del 21 al 27 de novembre
Amer (972 43 03 16)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 28 al 30 de novembre
La Cellera (972 42 14 63)
---------De l’1 al 4 de desembre
La Cellera (972 42 14 63)
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

NOVEMBRE 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

(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

Olot
8:20

meteorologia
MES DE SETEMBRE DE 2005

Temperatura mitjana
20,0 ºC
Mitjana temperatures màximes
26,8 ºC
Mitjana de les temperatures mínimes
14,4 ºC
Temperatura màxima absoluta
34,02 ºC (03.09)
Temperatura mínima absoluta
9,1 ºC (22.09)
Precipitació total
130,6 mm
Precipitació màxima en 24h
44,8 mm (20.08)
Velocitat mitjana del vent
1,1 m/s
Direcció dominant del vent
SE
Humitat relativa mitjana
82 %
Pressió atmosfèrica mitjana
998 hPa
Irradiació solar mitjana diària
15,3 MJ/m2

g ent

NAIXEMENTS

D’ANGLÈS

07.10.05 Conrad Sánchez i Ruscalleda, fill de Juan
Valeiro i Georgina
09.10.05 Pablo Rodríguez i Fernández, fill de Pablo
Isidro i de Leonor
15.10.05 Berta Pol i Roca, filla d’Albert i de Rosa
Maria

CASAMENTS

06.08.05 Rossend Guàrdia i Massegur i Ivonne del
Valle Figuera i Villanueva.

butlletí

el

d’informació municipal d’Anglès

TEMA

11

Millores en el Transport Públic
El consorci del transport públic a l'àrea de
Girona i El consell Comarcal de la Selva estan
elaborant un pla de millora de la mobilitat amb
un pla de serveis nou que pretén incrementar
l'ús del transport públic a les comarques gironines (augmentar la seva quota de mercat
sobre el total de mobilitat). Es vol assolir
aquest objectiu mitjançant, la reducció del
temps de desplaçament en transport públic:
menor temps d'espera (major freqüència) i
menor temps de desplaçament (serveis directes, priorització semafòrica, millora de la intermodalitat, coordinació horària entre serveis,

etc.); reducció del cost per a l'usuari més fidel
(menor tarifa mitjana ponderada) a través d'un
projecte d'integració tarifària que dividirà el
territori en 3 zones (la zona que s’inclou
Anglès és la que està senyalizada en el mapa
que podeu veure a la imatges superior) i permetrà a l'usuari comprar abonaments setmanals, mensuals i trimestrals; augment de la qualitat del servei: major freqüència, renovació del
material mòbil, millora d'informació a l'usuari...
Per tal de poder materialitzar aquesta proposta s'ha realitzat un projecte d'ampliació del
servei augmentant els horaris de moltes de les

AGENDA

línies regulars que circulen pel nostre territori.
En el cas d'Anglès està previst que:
- La freqüencia del transport públic en el recorregut Girona-Anglès s'ampliarà de 9
(actuals) a 14 expedicions. La Teisa ampliaria el
seu horari amb 4 noves sortides i l'Hispano
Hilariense amb 1.
-Es realitzaran 3 expedicions més recorregut
Amer-Santa Coloma-Sils (actualment se’n
feien 5). Cal recordar que aquesta línia c també
passa per Anglès i que hi ha la intenció d'adequar els nous horaris al servei de ferrocarrils
per poder arribar amb facilitat a Barcelona.

D E S TA Q U E M

Diada del soci

RIALLES
Diumenge, 27 de novembre
Illa del Tresor de la cía. la Paparra
A les 6 de la tarda al Palàdium
Preu: 4 euros

de festa a càrrec del teclista Francisco
Berenar: una barreta de pa amb pernil, panellets, aigua, vi i cava.
Del 6 a l’11 de desembre
Exposició de Treballs Manuals
De 4 a 6 de la tarda a la Llar dels Jubilats.

LLAR DE JUBILATS
Dissabte, 19 de novembre
Bodegues Torres i Cambrils
Sortida dels punts habituals a les 8:00 hores
del matí en direcció Granollers per arribar a
Cardedeu on esmorzarem. Després reempendrem la ruta fins arribar a Palau de Plegamans on en una de les plantes del seu Castell,
es troba situat el Museu Arxiu de la Fundació
dedicada als 5 germans Folch i Torres. Acabada la visita tornarem al restaurant de Cardadeu on dinarem. Després de dinar gaudirem
d’una estona de ball en el mateix restaurant.
Preu: 30 euros.
Dissabte, 5 de novembre
Berenar social a la Sala de Ball
A les 5 de la tarda a la Sala de Ball d’Anglès
Festa del panellet i, tot seguit, gran ball de fi

BIBLIOTECA
Dijous, 3 novembre
Contes d’arreu d’Europa a càrrec de
Joan Boer
Dijous, 10 de novembre
Contes d’arreu d’Europa a càrrec de
Joan Boer
Dijous, 17 de novembre
Contes per a nens i nenes a càrrec Silvia
Escuder
Dijous, 24 de novembre
Embolic de contes a càrrec de Judit Sadar
A 2/4 de 6 a la Biblioteca amb la col·laboració
de l’Ajuntament i la Diputació de Girona
CONSELL ESPORTIU
VI Lliga Local de Futbol Sala d’Anglès
Inici el dia 19 d’octubre

Un any més l'Agrupació sardanista i cultural Flori-

cel us volem convidar a la Diada del Soci el dia
20de novembre al Pavelló Municipal d'Esports.
Els actes que es realitzaran seran els següents:
A les 12 del migdia Concert de música de cobla
per la Cobla Cadaqués
A les 2 dinar de germanor.
A la tarda: Sardana infantil
3 sardanes per a ballar per la Cobla Cadaqués
Exhibició de balls de saló
Ball fi de festa per la Cobla-orquestra Cadaquès.
Final de la Lliga del 24 de febrer
Play off del 8 al 17 de març
BORSA DE TREBALL
Cap de manteniment
Important empresa del sector industrial cerca
per la seva planta ubicada a la comarca de la
Garrotxa,
Depenen del Director de planta s'encarregarà:
- Planificació, organització i realització del
manteniment preventiu i correctiu de la maqui-

nària e instal·lacions
- Previsió de stock i gestió del magatzem de les
peces de recanvis.
-Assegurant-se de que els processos i serveis en
referència a l'àrea de manteniment tinguin la
qualitat requerida i estiguin d'acord al pressupost acordat per el departament, etc.
Interessats enviar currículum a:
imayoral@nexus-search.com
Íngrid Mayoral
Tef: 933427860
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ENTREVISTA
EDUCADORA I ASSISTENT SOCIAL D’ANGLÈS

La Neus Seseña i la Rosa Planas són les dues treballadores responsables dels Serveis Socials
d’Anglès. La seva principal funció és gestionar les problemàtiques socials dels individus i les famílies
de la nostra població a partir de critèris tècnics i professionals.

NEUS

SESEÑA

e qui depenen els Serveis
Socials? Som un servei que
depèn de la voluntat política de
l'Ajuntament, però que estem dins el marc
tècnic i normatiu del Consell Comarcal de
La Selva, ja que és aquest organisme qui s'encarrega de donar cobertura als pobles de
menys de 20.000 habitants. El nostre equip
està format per dos professionals (Assistent
Social i Educadora Social) que gestionem, al
mateix temps, els serveis de Bonmatí-St. Julià
del Llor, La Cellera i Brunyola-St. Martí
Sapresa. A Anglès tenim assignades 130
hores laborals mensuals (els salaris laborals
de les quals són assumits pel consistori).
Quines són les tasques que porteu a
terme?
Les funcions que desenvolupem són molt
diverses. Des d'aquí volem recordar que el
servei tot i ser universal es regula i s'oferta
en funció d'uns recursos establers i uns
barems econòmics i socials (no tothom té
accés a les ajudes, aquestes venen marcades
per diversos criteris tècnics i legals).
En aquest sentit, l'Assistent Social s'encarrega de l'assessorament i orientació a les famílies, individus i grups; del suport a l'autonomia personal; de la gestió i tramitació dels
recursos per superar dificultats personals
(es treballa especialment amb persones amb
dificultat d'inserció laboral, disminució física
o psíquica, problemes de salut mental o de
dependència); i també, de desenvolupar una
tasca de treball comunitari (treball en xarxa)
amb les entitats del poble, per gestionar problemàtiques socials comunes.
Pel que fa a l'Educadora Social, és l'encarregada de treballar, assessorar i gestionar els
recursos de tots aquells casos que afecten a
menors de 0 a 21 anys.Aquesta tasca es realitza sempre a través d'uns indicadors tècnics i en coordinació amb els serveis de
pediatria del CAP i els diferents centres
educatius. També es treballa conjuntament

D

I ROSA

PLANAS

amb el Departament de Justícia
per tal de fer un seguiment dels
menors que estan en fase d'inserció al medi.
Com podem accedir al servei?
Tothom pot visitar els Serveis
Socials si prèviament ha concertat una entrevista trucant el
(972) 421245. L'horari d'atenció
el públic és de 9 a 2 del dilluns
(Educadora Social) i del divendres (Assistent Social)
A part d'això, els Serveis Socials
ens coordinem molt directament amb els serveis sanitaris,
amb la Policia Municipal, amb els centres
educatius i amb els Mossos d'Esquadra per
detectar problemàtiques socials i intentar
gestionar una solució.
Quins són els problemes més freqüents a Anglès?
Jo, l'Assistent Social, fa 4 anys que estic treballant a Anglès i els Serveis Socials han evolucionat molt ràpidament. El tancament de
moltes de les indústries de la població ha
ocasionat problemàtiques socials i laborals
importants. Si a aquest aspecte hi sumem un
augment de l'arribada de persones nouvingudes, ens trobem amb una creixent demanda dels nostres serveis. A més, Anglès és un
municipi amb una gran població envellida i
dependent que sovint no pot ser familiarment atesa i, per tant, la demanda de recursos assistencials per donar una sortida a
aquest problema és constant. Últimament
també s'ha detectat un augment dels joves
amb conductes de risc i també de la violència de gènere.
Des de la vostra àrea com doneu resposta a aquestes noves necessitats?
Pel que fa a la inserció laboral des dels Serveis Socials oferim informació i assessorament , tenim obertes diferents línies d'actua-

ció encarades a l'educació familiar per tal
d'informar de com poden tenir accés a les
prestacions socials i els serveis de l'administració.També treballem en un Pla d'Acollida
municipal.
Respecte a la problemàtica de l'augment de
la població envellida i la necessitat d'oferir
recursos a les persones grans amb dependència disposem d'un servei d'Assistència
Domiciliària. Qualsevol persona interessada
a utilitzar aquest servei en té dret però les
ajudes només es concedeixen a aquelles
famílies que compleixin els barems econòmics marcats per la llei. Pel que fa aquest
tema, l’obertura del Centre de Dia també
serà un aspecte important per donar una
sortida a la problemàtica.
Per tractar el tema dels adolescents amb
dificultats d'integració s'està treballant de
manera comunitària realitzant taules de
debat i iniciant programes interdisciplinaris.
Finalment, davant l'augment dels casos de
violència domèstica, tenim com una prioritat
donar suport emocional i orientació legal a
la víctima. Recentment, a Santa Coloma de
Farners, s'ha obert un Servei psicològic d'atenció a la dona víctima de violència domèstica.
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