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CAMPANYES

de sensibilització
Planta cara a la grip!
La grip és una malaltia infecciosa aguda de les
vies respiratòries (nas, gola i bronquis) causada
per un virus molt contagiós. Normalment arriba amb l’hivern, la majoria de les vegades a partir de la segona quinzena de desembre. Té un
començament sobtat, amb febre alta, dolors
musculars i ossis, tos seca, mal de cap i de coll i
aixafament. La majoria de les persones es recuperen en una o dues setmanes, sense necessitat
de tractament mèdic. Però a diferència dels
refredats, la grip pot suposar un risc important
per a les persones amb malalties cròniques i
d’edat. En aquests pacients poden aparèixer
complicacions greus, principalment la pneumònia bacteriana secundària i les aguditzacions de
malalties pulmunars prèvies; per això es recomana la vacunació antigripal fonamentalment a
aquests grups de població de risc.
Els virus gripals canvien continuament, hi ha
mutacions, per la qual cosa la soca del virus que
circula un any pot ser diferent a la de la temporada anterior. Cada any l’Organització Mundial de la Salut recomana la composició de la
vacuna per aquella temporada. La vacuna està
elaborada a partir de virus gripals morts, per
això, mai pot produir la malaltia. Aquesta, pro-

tegeix contra la grip, però no contra els refredats, que són patologies lleus, en canvi la grip
pot ser molt greu. De fet, cada any, moren moltes persones degut a aquesta malatia. La vacuna
pot produir molèsties locals lleus en el lloc de
la punxada i, rarament, febre o malestar general.
El període ideal per a vacunar-se són els mesos
d’octubre i novembre.

Qui s’ha de vacunar

Dies que pots vacunar-te

● Majors de 60 anys
● Internats en centres institucionals (geriàtrics,
residències...)
● Persones amb malalties pulmonars i cardíaques
cròniques
● Persones amb malalties renals cròniques
● Persones inmunodeprimides
● Diabètics
● Embarassades de més de 3 mesos
● Persones que puguin trasmetre la malaltia a
altres pesones de risc.
● Personal de servei públic especial.
La vacuna està contraindicada si hi ha hagut al.lèrgia a una dosi anterior o a algun dels components de
la vacuna (l’ou) i en cas de malaltia aguda.

La vacuna s’administrarà gratuïtament al seu
Centre d’Atenció Primària, a la llar de Jubilats i als geriàtrics.
LLAR DE JUBILATS
Dimarts 4 d’octubre: Bonmatí (consultori)
a les 15 hores,Anglès 16:30 hores, Osor
18:00 hores
Dimecres 5 d’octubre: Geriàtric Anglès
(15:00 hores), La Cellera (16:00 hores),
Amer (17:30 hores)
CAP ANGLÈS
Els dies 10, 11, 14, 17, 18,19, 21, 24, 25, 26
i 28 d’octubre podeu venir al CAP d’Anglès
de 8: 30 a 14 hores sense demanar hora.

Sant Aniol regala 7.700 litres d’aigua a les escoles
L'empresa Sant Aniol ha regalat 7.700 litres d'aigua als centres educatius d'Anglès (IES Rafael Campalans, CEIP Pompeu Fabra, CEIP Vall
dels Àngels i Llar d'Infants El Cucut) en ampolles de mig litre. La
intenció última de la donació és solucionar la problemàtica que s'han
trobat les escoles després de l'anunci que els nivells de terbolesa de
l'aigua municipal superen els límits permesos i que, per tant, no es pot
veure aigua de l'aixeta (en molts dels centres s'han tancat les fonts
dels patis).
L'entrega de les aigües es va fer el passat divendres 16 de setembre
amb la presència del gerent de l'empresa, Josep Sans. Sans es va mostrar satisfet de poder contribuir a disminuir la problemàtica i va afirmar que quan, des de l'Ajuntament, se li va demanar ajuda no va dubtar, ni un moment, en donar-la. Considera que l'aigua de la terra és,
també, per la gent de la terra. Sans va afegir que la quantitat d'aigua que
va cedir l'empresa era suficient perquè cada nen disposés d'una

ampolla de mig litre durant 10 dies, però va afirmar que si la situació
s'allargava la donació es podia ampliar.
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EDITORIAL
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DES DE TOTS ELS ANGLES

B

envolguts anglesenques i anglesencs,
Ha arribat el moment de fer un balanç
de les Gales d'Anglès. Des del consistori fem una valoració molt positiva
d'aquesta celebració, ja que l'afluència
de gent que hi ha hagut en tots actes i
la participació i col·laboració desinteressada d'entitats i
col·lectius de la localitat ens demostren, una vegada
més, que les Gales estan plenament consolidades.
Deixant de banda aquest aspecte, també m'agradaria fer
una breu menció a la nova situació política de l'Ajuntament. Com molts de vosaltres ja sabeu, s'ha aconseguit
crear un govern estable (CiU i ERC) per poder tirar
endavant molts dels projectes més importants i prioritaris, i buscar definitivament solucions a les mancances
històriques de la població, amb l'objectiu de portar la
Vila d'Anglès a "bon port".
La recent aprovació inicial en sessió plenària del projecte
de la potabilitzadora, el de la llar d'infants i el de la sortida del barri de Can Serra (projectes que es tractaran
àmpliament en el proper Butlletí Municipal) demostren
les ganes de governar i la nova línia política empesa pel
nou consistori.
Pel que fa al tema de l'aigua m'agradaria insistir que des
del consistori estem prenent totes les mesures que estan
a les nostres mans per trobar solucions definitives a

aquesta problemàtica endèmica. En aquest sentit, m'agradaria afirmar que la construcció d'una potabilitzadora permetrà millorar el subministrament, però que
també està previst definir un calendari d'actuacions puntuals en els diferents punts on es detecti el deteriorament
de les canonades.
Davant la crisis de l'aigua, que ha viscut les últimes setmanes el nostre poble, m'agradaria fer palès el nostre
profund agraïment a l'empresa d'aigües Sant Aniol i
molt especialment al seu gerent Sr. Josep Sans, així com
també, a l'ajuntament de la Cellera de Ter, en especial al
seu alcalde Sr. Josep Donaire. El primer per haver cedit
gratuïtament aigua embotellada i, el segon, per deixarnos omplir les cisternes d'aigua potable al seu municipi.
Canviant de tema, dins les millores recents realitzades a
la població voldria destacar les tasques de manteniment
de l'escola pública Pompeu Fabra. En aquest indret s'ha
pintat de nou el menjador, la cuina i les finestres, ja que
s'havien detectat certes deficiències.
Ben cordialment, m'acomiado de tots i totes vosaltres
fins el mes vinent, tot esperant que les noves notícies de
l'acció municipal siguin òptimes. Fins aviat.

COMUNICAT

Donem solucions a la problemàtica de l’aigua

T

al i com s'ha informat en diferents bans municipals l'Agència Catalana de l'Aigua va fer millores al canal que subministra aigua a la població (canal del Pasteral). Per aquest
motiu, la captació es feia de la riera d'Osor. Les pluges dels últims
dies van provocar que l'aigua de la riera baixés plena de fang.
Aquest fet va provocar que el nivell de terbolesa sobrepassés els
nivells permesos i des de Sanitat es va recomenar no veure aigua
de l'aixeta.
Davant aquesta situació, des de l'Ajuntament s'han instal·lat dues
cisternes (a davant del CAP Ramon Vinyes i a l'aparcament del
Supermercat Champion) de 10.000 i 7.000 litres respectivament.
Tots els veïns interessats poden abastir-se d'aigua potable en
aquests indrets portant les seves pròpies garrafes, de les 10 del
matí a les 2 del migdia.
Les cisternes es mantindran fins que la qualitat de l'aigua sigui l'adequada i els nivells de terbolesa estiguin dins els límits permesos.
Des del consistori també es recorda que a causa d'aquestes anomalies en el servei s'aplicarà una rebaixa proporcional en el proper
rebut de l'aigua i que, en el passat plenari municipal, es va aprovar
el projecte constructiu d'una potabilitzadora per donar una solució
definitiva al problema.

Jordi Fornés i Pol
ALCALDE D’ANGLÈS

Alcaldia

general
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ACTUALITAT
Declaracions del darrer plenari extraordinari
El passat 30 d'agost es va celebrar un ple
extraordinari impulsat pels grups que en
aquell moment estaven a l'oposició (CiU i
PSC) per tal de fer efectiva la petició de dimissió de l'alcalde d'ERC.Tot i que l'únic punt de
l'ordre del dia era la reprovació i petició de
dimissió del càrrec d'alcaldia,la sessió plenària
es va finalitzar amb un resultat ben diferent:un
pacte entre CiU i ERC amb l'objectiu de crear
un govern estable i amb una alcaldia compartida (fins el proper mes de juny mantindrà l'alcaldia Jordi Fornés -ERC- i a partir d'aquest
mes agafarà el relleu CiU amb un regidor
encara per determinar).
El plenari municipal es va iniciar amb un llarg
discurs de l'actual alcalde on va deixar palès
que els únics culpables de la situació política
que estava vivint el consistori eren els grups
de CiU i PSC i la seva rivalitat històrica.Va
recordar que l'enfrontament entre aquests
dos partits va ocasionar el sorprenent resultat
en l'elecció d'Alcalde, on "PSC amb l'objectiu
d'impedir que CiU ostentés l'alcaldia es va
estimar més donar-me-la a mi".També va afirmar que des del principi el seu principal objectiu va ser aconseguir un govern d'unitat on
totes les forces del municipi col·laboressin per
tirar endavant els projectes i els reptes que el
poble necessitava,però que els altres socis de
govern, durant els dos anys i mig de mandat,
no havien fet més que posar "pals a les rodes"
i intentar que aquest objectiu fracassés. Final-

ment Fornés va rebutjar amb fermesa els
motius exposats per CiU i el PSC per a la seva
dimissió, basats en la incapacitat de l'equip de
govern per afrontar amb un mínim de garanties les seves responsabilitats i la incapacitat de
l'alcaldia per afrontar la nova situació de minoria. Va acabar el seu discurs dient que aguantar en l'exercici del càrrec, havia estat un acte
necessari de responsabilitat en compliment
del mandat que va rebre i també va anunciar
el recent pacte amb el grup de Convergència
i Unió.
Per la seva banda, el portaveu de CiU, Josep
Manel Bassols,va afirmar que en un inici es va
optar per demanar (conjuntament amb PSC)
la reprovació de l'alcaldia perquè no es podia
permetre que un grup amb només dos regidors es fes càrrec de tota la política municipal,
però va matissar que amb el pacte que s'anunciava la situació canviava i que l'únic que es

pretenia era crear un govern estable i majoritari. Va recordar que les negociacions i els
oferiments s'havien fet amb tots els partits i
que finalment s'havia optat per pactar amb
ERC perquè va ser més fàcil l'entesa.
Finalment el portaveu socialista, Joan Xifra, va
afirmar que amb l'acord s'aconseguia una de
les premisses imprescindibles,que és crear un
govern estable legitimat pels vots dels ciutadans.Malgrat aquesta afirmació,Xifra va recalcar, però, que amb el pacte anunciat es vulnerava un dels principis bàsics de la democràcia:
"donar confiança als ciutadans",ja que la situació política a la que s'arribava era exactament
la mateixa que hi havia quan el seu grup havia
abandonat la governabilitat (un govern entre
ERC i CiU). El PSC va acabar el seu discurs
dient que cap dels seus membres renunciaria
a ser regidor i que oferien la seva ajuda per
qualsevol aspecte

Nou pacte de govern
El nou pacte establert entre els grups
municipals de CiU i ERC dóna sortida a
una situació anòmala, que podia comportar una certa paràlisi de l'acció municipal.
En aquest sentit, i per donar una sortida
viable a aquesta situació, les dues formacions van signar un pacte fins al final de la
legislatura, realitzant un exercici de responsabilitat. A més, cal dir que aquest
acord va ser possible, en gran part, gràcies a la voluntat de govern dels dos
grups municipals, els quals es van comprometre a realitzar una sèrie d'intervencions prioritàries que són les següents:

Llar d'Infants, Estació Transformadora
d'Aigua Potable, sortida del Barri de Can
Serra, construcció de la primera fase dels
vestidors del camp de futbol, ...
D'altra banda, el pacte també preveu un
intercanvi d'alcaldia el dia 1 de juny de
2006. En conseqüència, l'alcaldia passarà a
mans del grup municipal de CiU i la primera tinència d’alcalde a l’actual alcalde
Jordi Fornés.

Repartiment cartipàs
Els tinents d'alcalde són els següents:
1r Josep Manel Bassols

2n Estanislau Perramon
3r Bartomeu Carrillo
Regidors
- Urbanisme: Judit Guirado
- Cultura: Maria Cairol
- Indústria, Comerç i Turisme: Pere
Espinet
- Governació: Estanislau Perramon
- Esports i Festes: Bartomeu Carrillo
- Hisenda: Josep Manel Bassols
- Participació Ciutadana i Serveis a
la Persona (Educació, Serveis Socials,
Joventut, i Solidaritat i Cooperació):
Manel Moreno
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PROMOCIÓ
Vies Verdes

Gales 2005

El passat 2 d'octubre, a les 9 del vespre, a TVE2 es
va emetre un capítol de la sèrie Vive la Vía on
apareixia la ruta del Carrilet (passa per Anglès), la
del Ferro i la de la Costa Brava.

DESPESES
Despeses contractes
Divendres (Escuma Sapastres, Correfoc, Frenètic, Gnaposs Lax’n’busto)
Dissabte (Orquestra Marina, Rocco i hermanos, Blamed)
Diumenge (Cobla Baix Empordà,Teatre infantil Marco Polo, Principal
de La Bisbal, Presentador pubilles, Màgics)
Dilluns (Clown Yakumba, Cobla La Bisbal Jove, Ballet/pack artistes)
Despeses actes
Difusió (Diari de Girona, Cadena SER, l’Activitat DAVSA)
Engalanament pavelló
Distribució
Vestuari
Carpa (50%)
Muntatge pica carpa
Assegurança
Panell cartells
Lloguer Camerins
Seguretat
Premis carretons
Caramels carretons
Regals pubilles
Sopar geganters
Sopar pubillatge
Faixes i bandes pubilles
Equip audiovisual
Begudes motos
Vi truitada
Oli truitada
Estris truitada
Xuca-mulla
Sardana-vermut
Aperitiu artistes
Sopars Ca l’Elisa
Sopar Principal de La Bisbal
Trofeus Gales
Actes vandàlics
Vigilància carpa
Neteja envelat
Subministres bar

23.950
14.038
17.130
6.646,40
1.548,63
2.147,28
95
1.802
9.000
168,43
1.325,15
47,68
1.443,04
2.115,64
760
100
1.500
2.000
1.294,7
55,51
232
520
230,1
43,06
131,5
51,80
19,4
240
885,43
420
163
300
378
252
5.090,42

Encara no s’ha rebut la factura de l’Impremta Pagès

TOTAL despeses

96.124,17

INGRESSOS
Divendres

421 entrades (421x12euros)
113 entrades anticipades (113x10euros)
Dissabte
106 entrades (106x10 euros)
Diumenge
158 entrades (158x10 euros)
Dilluns
26 entrades (26x5)
Altres
Llotges
Bar
Anuncis programes
Firaires
Aportació Ajuntament
Total Ingressos

5.052
1.130
1.060
1.580
130
3.600
9.347
8.290
5.067
65.588
100.844

SUPERÀVIT PROVISIONAL

4.719,83

Des de l’Ajuntament es vol donar les gràcies a l’empresa Terra Avant S.A, per
haver cedit gratuïtament els ous de la truitada popular

La sèrie està formada per 11 capítols, dels quals el
primer oferia una visió general i descriptiva sobre
les vies verdes d'Espanya.
Paral·lelament a aquesta emissió, des de
l'Ajuntament volem recordar que el Patronat de
Turisme Costa Brava Girona ha editat un llibret
informatiu sobre les vies verdes existents a les
comarques gironines; en ell, s’hi pot trobar els
diferents recorreguts així com els elements
d'interès històric i els serveis dels pobles pels
quals passen.

Francesos a Anglès

El passat 15 de setembre un grup de francesos de
la província del Rosselló van visitar el casc antic
del municipi d’Anglès. Properament, des de
l’Ajuntament, està previst promocionar aquest
indret per atreure turistes de diferents punts de la
geografia.

FE D’ERRADES
Cursos d’adults
En l’anterior Butlletí quan es parlava dels
cursos d’adults cal fer diferents ractificacions:
- La professora del curs de restauració de
mobles és la Mercè Ribera i no la Lluïsa Roca.
- Cal afegir un curs d’informàtica:
Full de càlcul-Excel (1r i 2n nivell)
Horari: dilluns i dimecres de 2/4 de 9 a 1/4
d’11 del vespre.
Preu: 6E. de matrícula i 42 E. al mes.
Professor: Isa Puig
Durada: Del 9 de gener al 29 de març
- El preus dels cursos d’idiomes són:
matricula: 6E / curs idiomes: 30 E-mes / curs
conversa 15 E-mes / conversa+idioma:40 E-mes

festes
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ACTUALITAT
Les Gales d’Anglès en fotografies

4
1

5

2

3
1- Ball d’escuma a càrrec de Cia. Sapastres: L’acte que va
donar el tret de sortida a les Gales 2005 va ser el tradicional Ball
d’escuma pels més petits.
2- Teatre al Palàdium: Els anglesencs van omplir la sala Palàdium per presenciar l’espectacle “Fins que l’amor ens separi” de
la companyia Mite-les.
3- Correfoc amb els Diables d’en Pere Botero: El foc, els
petards i la percussió van omplir els carrers de la població.
4- Pemi Fortuny, cantant de Lax’n’Busto: Més de 500 per-

6
sones van assistir el concert de Lax’n’Busto, Gnaposs i Frenètic.
5- Tradicional Baixada de carretons: Els guanyadors van ser
1er premi: La via de la llum d’Eloi Güell (200 euros)
Millor construcció: Batmans dessinys de Ricard Moya(100 euros)
Millor disseny: La Formiga Atòmica de Gemma Borrell (100 euros)
Millor posada en escena: Indis xuxuà de Josep Boix (100 euros).
6- Xucamulla: El dissabte a la tarda els geganters i grallers
d’Anglès van repartir berenar a base de pa, vi i sucre
7- Elecció de l’Hereu i la Pubilla 2005: La pubilla d’enguany
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POLICIA MUNICIPAL

Actuacions del mes d’agost
Quilòmetres realitzats: 3.010
Accidents de trànsit: 4
Actes especials: 2
Alarmes: 4
Denúncies C. Comarcal: 28
Denúncies Servei Català de Trànsit: 2
Detinguts: 1
Informes Brigada d’Obres: 9
Notificacions urgents brigada d’obres: 4
Objectes recuperats: 5
Policia Administrativa: 40
Proteccions Escolars: 0
Regulació Trànsit: 26
Requeriments urgents Ajuntament: 6
Retirada Vehicles: 0

7

Reunions cap ABP i cap PL: 5
Reunions plantilla: 1
Seguretat Ciutadana: 62
Senyalització extraordinària: 14

9

Serveis assistencials: 41
Serveis bombers: 6
Serveis gossera comarcal:3
Serveis MMEE i PL: 26
Serveis Prades: 155
Serveis violència domèstica: 0

8

Serveis Ambulància: 5
Serveis de farmàcia: 10
Sonometries: 0
Trucades rebudes: 255

PROMOCIÓ
Taller Ocupacional: setembre
En aquest darrer mes, les noies i nois del taller,
bàsicament, han realitzat tasques de manteniment
en els espais ajardinats de la Vila.

10
va ser la Marta Casas i l’hereu en Salvador Boadas
8- Novena trobada de gegants:
Colles geganteres d’arreu de les comarques gironines van omplir de música i
dansa els carrers d’Anglès
9- I Sopar del Pubillatge: Per primer
any, el diumenge al vespre, es va fer un
sopar de pubillatge amb participants d’a-

11
rreu de Catalunya
10-Truitada popular: Enguany la tradicional truitada es va celebrar el dilluns.
11-Inauguració del vitrall dels apòstols: Després de la realització de l’ofici
solemne (diumenge) es va inaugurar
aquest vitrall “vitrall dels apòstols” realitzat pel taller de vitralls i dissenyat per
Dolors Vallbona.

En el Passeig de la Feve es va plantar heura
(Hereda helix) per tapissar els buits creats en el
parterre de la font. Aquestes plantes romandran
com a substitut de la gespa, en aquests moments
d'especial necessitat hídrica.
En el parc de la Font del Canyo, Can cendra i
el cementiri s'han realitzat les tasques rutinàries
de manteniment de gespes i d'altres elements
vegetals.

Aquest és l’últim mes del Taller
Ocupacional i per acabar, només un
mot d'agraïment per la generositat de la
gent de la Vila que ens han acollit aquest
any.

8

butlletí

el

d’informació municipal d’Anglès

ENTITATS

GRUP DE TEATRE BAMBOLINA

La Mostra de Teatre canvia el nom i passarà
a dir-sse "Mostra de Teatre Josep Bosch"
Quan aquest butlletí arribi a les vostres mans la
18a Mostra de teatre amateur ja s'haurà posat
en marxa i alguns de vosaltres, esperem que
una bona colla, ja haurà pogut gaudir de la primera de les representacions, Draps Bruts, que
el Grup de Teatre Vidrerenc, haurà posat en
escena inaugurant la que ja és una de les mostres més antigues i més conegudes de les
comarques gironines. Aquest any, igual que el
passat, la Mostra s'allargarà durant cinc caps de
setmana.
La novetat principal de la temporada és el canvi
de nom. A partir d'aquest any portarà el de
Mostra de Teatre Josep Bosch en memòria del
nostre company i amic que en fou un dels fundadors i principal impulsor. Per això, i perquè en
Josep havia dedicat la seva vida de forma desinteressada a millorar el nostre poble i molt
especialment en l'aspecte teatral i cultural, el
grup de teatre Bambolina va acordar a la seva

darrera assemblea fer aquest canvi de nom.
Sabem molt bé que no l'oblidarem, com tampoc
oblidem en Jaume, o en Josep Maria, o en Jordi...
però pensem que el poble tampoc ha d'oblidar,
perquè l'oblit és la mort definitiva, i si algú ens
recorda continuem vivint en la mort. A partir
d'ara treballarem per donar a la Mostra de
Teatre Josep Bosch el bon nivell que ell sempre li havia volgut donar i esperem que les
altres representacions que completen la mostra ho demostrin: Deserts, de la companyia
Diguem-ne teatre, el dissabte 15, el Safareig teatre - Col·lectiu Ditirambe el 22 amb l'obra L'Amor
dels quatre coronels i, com a cloenda, el dia 29 la
companyia Espolsa't ens presentarà l'obra de
teatre musical La Vida és així??
Una selecció ben variada per satisfer el gust de
tothom.
Esperem que no us ho deixeu perdre i que gaudiu d'aquesta mostra un xic especial!

punt d’informació juvenil
FORMACIÓ
Cursos i ofertes de feina
Llistat de cursos gratuïts per a
persones en atur i ofertes de feina.
Per més informació:
http://oficinatreball.net/socweb/openc
ms/socweb_ca/home.jsp
Diploma de postgrau
2a edició del Diploma de Postgrau
en Mediació Familiar i Gestió de
Conflictes en Situació de Crisi pel
curs 2005-06.
Les inscripcions, que cal fer-les a la
Fundació UdG, són fins el 4
d’octubre i el curs s’inicia el 4 de
novembre.

Pont Major (Girona). Tots aquells
artistes que vulguin mostrar la
seva obra ho podeu fer.
Persona de contacte: Clara
Gassiot (claragassiot@tiscali.es)
XpresART
Exposició d’art urbà del 16 de
setembre al 8 d’octubre.
XpresART es desenvoluparà
tenint en compte que els
convocats de la mostra recullen
una àmplia dedicació exercida
durant anys de Graffitti i, per tant,
una part representativa d’aquest
art.A la Fundació Valvi de Girona.

ART
Artistes! Voleu exposar?

CONVOCATÒRIES
Concurs de disseny de gots

El projecte PonArt organitza les
exposicions del Centre Cívic de

Ja podeu consultar les bases del
4art concurs de disseny de gots

de les Barraques de Girona.
http://www.ajuntament.gi/firessantna
rcis/200/concursos/gots.html
XVIII Premi Internacional
Catalunya
Objectiu: desenolupar els valors
culturals, científics o humans
d’arreu del món. Termini: abans 1
de gener.
Més informació:
www.gencat.net/diari/4430/051850
34.htm
Concurs Art Jove
Enguany hi ha tres línies de
convocatòria: projecte artístic per
a la Sala d’Art Jove, projecte
artístic deslocalitzat i projecte de
comissaria per a la Sala d’Art Jove.
El termini màxim de presentació
de projectes és el 15 d’octubre de

2005. De les propostes que es
presentin, se’n valorarà la
conceptualització, l’argumentació i
les possibilitats de realització. Els
candidats hauran de presentar els
projectes en format A4, i hauran
d’incloure els següents apartats:
sol·licitud, proposta de projecte
(argumentació, característiques
tècniques i pressupost aproximat);
dossier gràfic de projectes recents
i currículum artístic.
www.gencat.net/gencat/binaris/Art_jo
ve_tcm32-28796.pdf

NOU HORARI PIJ

De dilluns a divendres
de 5 a 7 de la tarda
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ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’ANGLÈS

L’ACA inicia una nova etapa
El passat dimarts, dia 20 de setembre, la nostra associació es va reunir en assemblea per
tal d'escollir la nova Junta Directiva de l'entitat. D'aquesta convocatòria en va sortir un
equip directiu, més ampli que mai, format per
11 persones amb moltes ganes de treballar.
El motiu principal del canvi va ser la dimissió
de l'antiga presidenta de l'Associació, Marta
Julià.
La nova etapa que enceta l'Associació de
Comerciants d'Anglès té la intenció de ser
continuista amb l'anterior en molts aspectes:
la promoció i difusió de la imatge d'Anglès
per tal d'atraure el turisme, la col·laboració
amb les celebracions de la població (sobretot la Fira de Sant Antoni), la competivitat i
diferenciació del comerç local, la formació
dels associats, la difusió de les nostres activitats a través de la pàgina web i la revista de
la Federació de Comerç de la Selva... amb
l'objectiu final de donar a conèixer la funció
econòmica i social que tenen els establiments i la xarxa de comerços del nostre
municipi.Tot i així, des del nou equip directiu
s'aposta per promocionar amb més força el
comerç d'Anglès sense mirar tant a nivell
comarcal, tot i així considerem important

tenir present que formem part d'un teixit
comercial més ampli i pensem que cal aprofitar els avantatges que aquest fet ens atorga.
La primera acció important que desenvoluparà la nova Junta és la organització de la
Campanya de Nadal que enguany es planteja
de manera completament diferent a les anteriors. Està previst que tots els comerços
reparteixin diferents butlletes premiades
amb obsequis .Amb aquesta acció es pretén
premiar els compradors alhora que es vol
fidelitzar el client.

Aula
de Música
d’Anglès

L’aula de música d’Anglès ja ha començat
els seus cursos amb una oferta més variada
que mai:

Música Moderna
Estils: rock, pop, blues, jazz, fussió, flamenc,
bosanova, samba i músiques ètniques.
Matèries: Solfeig, harmonia moderna i
arranjaments / Informàtica musical: midi,
samplers, noves tecnologies / Audicions
durant el curs / Jam-sessions / Conjunt
Instrumental / Vídeo / Classes per a adults.

Música Clàssica
ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS D’ANGLÈS

Campanya de reis. Recollida de
joguines usades
En col·laboració amb la CREU ROJA, el
Voluntariat Social d’Anglès recollirà joguines
usades els següents dijous, de 5 a 7 (tarda):
- Dia 20 d’octubre
- Dia 27 d’octubre
- Dia 3 de novembre
- Dia 10 de novembre
La recollida es farà a la seva seu social:
Carrer d’Avall, 31 (Can Cendra), 1r pis (pujades les escales, a la dreta, al fons).
Cal tenir en compte:
- Les joguines usades han d’estar completes
i en bon estat
- Si es conserva, les joguines haurien de tenir
l’embolcall original

Cursos d’octubre a juny: Sensibilització,
Iniciació, preparatori, 1r, 2n, 3r i 4t del Grau
Elemental / 1r i 2n Cicle Grau Mitjà /
Preparació pels exàmens de pas de Grau al
Conservatori / Harmonia i contrapunt...

Instruments
Piano, guitarra, flauta dolça i
travessera, violí, violoncel, contrabaix,
cants, tible, tenora, flabiol, trompeta,
trombó, guitarra elèctrica i acústica...
Altres
Ioga, capoeira, dansa del ventre, dansa
africana i Salsa
Cap nen trist i desil·lusionat per
manca de joguines en una diada tan
esperada pels més petits de la nostra societat !

Matrícules: durant tot l’any de 7 a 9
del vespre
Més informació
972420201/9 72420104
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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 (OCTUBRE 2005)
Migdia, nit i
diumenge tarda

De dia i
cap de setmana

De l’1 al 2 d’octubre
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 3 al 9 d’octubre
A. Bonmatí (972 42 08 89)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Del 10 al 16 d’octubre
T. Franch (972 42 00 51)
T. Franch (972 42 00 51)
Del 17 al 23 d’octubre
Amer (972 43 03 16)
A. Bonmatí (972 42 08 89)
Del 24 al 30 d’octubre
La Cellera (972 42 14 63)
T. Franch (972 42 00 51)
31 d’octubre
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

OCTUBRE 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

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

972
616
972
972
972
972
972
972
972
646
972
972
972
972

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

902
972
972
972
972
972
972
972
629

11
42
42
42
42
43
42
42
02

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

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

meteorologia
MES D’AGOST DE 2005

ANGLÈS-GIRONA (VE DE ST.HILARI)

10.00
15.00
20.00
20.15

Olot
8:20

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

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

(només circulen en època de curs universitari)
14.15 Divendres lectius o últim dia de classe
setmanal

Temperatura mitjana
22,6 ºC
Mitjana temperatures màximes
29,5 ºC
Mitjana de les temperatures mínimes
16,6 ºC
Temperatura màxima absoluta
33,5 ºC (06.08)
Temperatura mínima absoluta
11,6 ºC (22.08)
Precipitació total
88,0 mm
Precipitació màxima en 24h
28,4 mm (20.08)
Velocitat mitjana del vent
1,4 m/s
Direcció dominant del vent
SE
Humitat relativa mitjana
75 %
Pressió atmosfèrica mitjana
998 hPa
Irradiació solar mitjana diària
18,3 MJ/m2

g ent

D’ANGLÈS

NAIXEMENTS

16.08.05 Ainara Ramirez i Grabulosa, filla de Jorge i
Rosa Maria
26.08.05 Lia Vilamitjana i Horta, filla de Ferran i
Marta
14.09.05 Gerard Planas i Vila, fill de Robert i Raquel
06.09.05 Iman Titou i Titou, filla de Jamal i Ayada
CASAMENTS

06.08.05 Joan Vidal Vidal i Anna Manubens Freixas
14.08.05 Pere Planella Puigdemont i Elisa Gisbert
Rovira
03.09.05 José Izaguirre López i Anna Maria Jové
Bachil
17.09.05 Xavier Grabulosa Marés i Ana Maria Sevando Ramil
DEFUNCIONS

29.09.05 Mercè Caballé i Casamitjana, 84 anys
09.09.05 Vicente Sánchez i Marcos, 67 anys
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Festa del Remei 2005
Els propers 8 i 9 d'octubre Anglès celebra la
Festa Petita, coincidint amb el santoral de la
patrona de la Vila: La Mare de Déu del Remei.
Està previst que s'iniciï la festa el dissabte a la
tarda (a partir de les 3) amb el Campionat Provincial de Cursa Americana i una exhibició de
Quads Ralli Kartcross a la Zona Esportiva,
organitzat per l’associació Peu a baix, motorsport Club Girona amb la col·laboració de l’Ajuntament i els Amics de la Moto de Vidreres.
El mateix dissabte, a 2/4 de 10 del vespre, i com
a gran novetat, hi haurà Sarsuela Catalana,
Cançó d’Amor i Guerra a càrrec de l’Orquestra
Filharmònica de Catalunya i el Cor Harmonia
Calellenc. Un espectacle adreçat a tots els
públics.
El diumenge s’iniciarà la Diada amb la Cursa
del Carrilet. Aquesta marxa de 10,5 quilòmetres començarà a les 10 del matí i s'obriran les

AGENDA

FESTES DEL REMEI
Dissabte, 8 d’octubre
Cursa Americana del Campionat Provincial de Girona i exhibició de QUADS
De 15 a 20:30 a la Zona Esportiva
Sarsuela Catalana “Cançó d’amor i
guerra”
A 2/4 de 10 del vespre, al Pavelló Municipal a
càrrec de l'Orquestra Filharmònica de Catalunya i el Cor Harmonia Calellenc.
Preu: 10 euros anticipada (Ajuntament i
Pavelló) i 12 a taquilla.
Diumenge, 9 d’octubre
Cursa del carrilet
A les 10 del matí a la Zona Esportiva
Concurs de fotografia, Concurs de pintura ràpida, Concurs de Ratafia
Durant tot el matí
Ofici solemne
A les 12 del migdia a l’esglèsia parroquial.
Castanyada i ball
A les 5 de la tarda al Passeig de la FEVE. Ball

inscripcions a les 8, a un preu de 6 euros. La
cursa està destinada a tothom que accepti i
respecti tant el recorregut com el reglament.
Es crearan diferents categories per donar
cabuda a totes les edats.
A les 12 del migdia es realitzarà l’ofici solemne
amb l’acompanyament de la coral “Cors Alegres” i tot seguit s’ha organitzat un pica-pica
amb la presència del grallers i geganters.
Ja a les 5 de la tarda, es realitzarà la tradicional
castanyada al Passeig de la FEVE i, tot seguit,
ball a càrrec del Tren d'Olot amb Cristina Cat,
Ricard Cors i Lluís Ferrers.
Com cada any, els concursos no poden faltar,
per això es manté el de Pintura Ràpida, el de
Fotografia i el de Ratafia, que enguany presenten diverses novetats.
Pel que fa al concurs de Pintura es manté l'hora d'inscripció (de 9 a 11 a l'Ajuntament) i

també l'hora d'entrega de les obres (d'1 a 3 del
migdia a la Sala Sta. Magdalena), però el primer
premi, a més de rebre 700 euros, també serà la
imatge del programa de les Gales del proper
any 2006.D'altra banda, i respecte el concurs
de Fotografia, també cal destacar diferents
aspectes: s'ha marcat un tema Anglès-Indústria
Tradicional, totes les fotografies s'hauran de
basar en aquest motiu. La fotografia guanyadora serà el cartell i la portada del tríptic de la
Fira de Sant Antoni i rebrà 200 euros.
Per acabar cal parlar del concurs de Ratafia
que enguany presenta poques novetats, només
recordar que tant les ampolles de ratafia com
les fotografies que es vulguin presentar a concurs s'hauran d'entregar abans del 5 d'octubre.
Els premis s'entregaran a 2/4 de 7 de la tarda
del mateix 10 d'octubre a la Sala Fontbernat
Bases a la pàgina web de l'Ajuntament.

D E S TA Q U E M

a càrrec del Tren d’Olot (Cristina Cat, Ricard
Cors i Lluís Farrés)
CURSOS
Cursos subvencionats pel servei d’Ocupació i el fons Social Europeu
Començament immediat per a aturats
Auxiliar d'Infermeria en geriatria 434h.
(teoria+pràctica)
C/St. Sebastià, 73 (Santa Coloma)
972843293 / 637523375
Tècnic en seguretat de xarxes i sistemes
Tècnic de software ofimàtic
GAM TECNOLOGIA EDUCACIONAL (Girona)
972 216 650 Pça. Coll i Alentorn 8 1º 4ª

LLAR DE JUBILATS
Dissabte, 22 d’octubre
Bodegues Torres i Cambrils
Sortida a les 7:30 del matí en direcció Alt
Penedés, seguidament visitarem les caves
Torres on farem una visita guiada amb el
Tren Torres. A la tarda visitarem Salou.
Preu: 33 euros.

L’Hora del conte
L'hora del conte torna a la Biblioteca Municipal.
Durant aquest primer trimestre els contacontes vindran a la biblioteca cada dijous.
6 d'octubre: Cistell de contes de Xavier Fabregat
13 d'octubre: El drac del riu de Dinsdugat Animació
20 d'octubre: Contes amb música de Josep Brayas
27 d'octubre: Contes de pau de Va de contes.

A les 6 a la Biblioteca amb la col·lobaració de l’Ajuntament i la Diputació de Girona.

Dissabte, 5 de novembre
Berenar social a la Sala de Ball
Festa del panellet i, tot seguit, gran ball de fi
de festa a càrrec de l’Eloi Tarradas.
FUNDACIÓ ONCOLLIGA
Dijous, 6 d’octubre
Xerrada-Conferència: “Drets i obligacions dels pacients”
A 2/4 de 10 a la Sala Fontbernat
Confereciants: Dr. Lluís Franch (gerent IAS),
Dr. Antoni Rodríguez (coordinador CAP) i
Eduard Morales (advocat IAS)

BORSA DE TREBALL
Venedor
Empresa: Empresa de mobles de Girona
Contracte: temporal
Horari: Jornada complerta/horari comercial.
Administrativa
Contracte:directe per l’empresa
Horari: de 9 a 1 i de 3 a 6
Secretària
Empresa: Empresa de càtering de Salt
Contracte: temporal
Horari: Jornada intensiva de 9 a 3 del migdia
Més informació: Sra. Eva 972405555
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REPORTATGE
La Llar d'Infants el Cucut és un equipament
educatiu municipal que depèn de l'ajuntament
d'Anglès el qual el gestiona a través d'un Patronat creat a aquest efecte. Funciona des del pas-

sat any 1989 amb l'objectiu d'oferir un espai
públic d'educació i convivència als nens i nenes
d'Anglès d'entre 1 i 3 anys, just abans que els
infants comencin l'ensenyament obligatori.

Llar d’Infants Municipal El Cucut
Des del seu inici aquest organisme s'ha
caracteritzat per desenvolupar una tasca
educativa complexa. La línia pedagògica
del centre segueix el model de l'anomenada pedagogia activa: l'educació es fonamenta en l'activitat dels alumnes, la qual fa
que descobreixin ells sols o amb l'ajut
dels companys i adults, tot el que està al
seu abast. L'escola proporciona als infants
varietat d'experiències i materials. Per tal
de fer efectiva aquesta premissa educativa el centre disposa de 5 educadores qualificades per desenvolupar aquesta tasca,
promou el coneixement de l'entorn més
immediat i potencia l'aprenentatge significatiu (parteix dels interessos dels nens i
programa diferents activitats com un joc).
A la Llar d'Infants també es potencia la
iniciativa i autonomia dels infants i s'afavoreix el seu procés de socialització. A
més, com a escola catalana es potencia la
celebració i coneixement de totes les festes i tradicions del nostre país. En aquest
sentit els nens, amb l'ajuda de les educadores, celebren, any rera any, la Castanyada, el Nadal, el Carnestoltes i el Sant
Jordi.
La implicació dels pares i mares en el procés educatiu dels infants és un altre tema
a destacar. Al llarg de l'any la participació

activa de les famílies dels
nens i nenes és una constant
en el programa educatiu del
centre.Tots els pares interessats, i sempre coordinats a
través de la direcció de la
Llar d'Infants, van a l'escola a
mostrar als més petits algunes de les seves habilitats o
interessos (explicar contes,
fer manualitats, cantar cançons...). Així doncs és una
escola oberta als pares i que
complementa la seva tasca educativa a
partir d'aquesta participació, així com
també té en compte el servei "assistencial" que ofereix a les famílies que treballen fora de casa.
El centre té una capacitat màxima per a
40 alumnes i enguany ha augmentat el seu
horari. Actualment l'escola s'obra a les
8 del matí i finalitza la seva activitat
a 2/4 de 7 de la tarda. El curs escolar
comença el setembre i s'allarga fins a
finals de juliol.Tot i que durant el curs els
horaris són més estrictes a l'inici s'intenta flexibilitzar-los per tal de facilitar l'adaptació de l'infant.
Actualment els nens i nenes es divideixen
en tres grups, tenint en compte l’edat, per
treballar amb més comoditat els objectius plantejats. Cadascun d'ells disposa
d'una aula. Enguany els tres grups s'han
anomenat els patinets (grans), les bicicletes (mitjans) i els tractors (petits).
El centre també disposa d'un dormitori
(que s'utilitza de ¾ d’1 a ¾ de 3), d'un
canviador i d'un ampli espai exterior
(pati) amb tot el material necessari perquè els infants puguin desenvolupar diferents habilitats motrius i crear els seus
propis jocs. Pel fet d’estar dins el CEIP
Pompeu Fabra, també pot disposar d’un
magnífic jardí amb gespa, un ampli gimnàs

i una sala d’audiovisuals.
Finalment, cal mencionar que durant tot
l'any s'ofereix servei de menjador gestionat per l'AMPA del Col·legi Pompeu
Fabra.
Des de fa dos anys l'escola està creant
diferents canals de relació entre l'escola i
els pares ja que, com hem afirmat, aquesta comunicació es veu com a prioritat. En
aquest sentit, el mes de gener de 2004 es
va publicar per primera vegada El Cucut
Express una revista d'ús intern que es fa
arribar a tots els pares d'alumnes del centre educatiu. D'altra banda, el mes d'abril
del mateix any s'inaugurava la pàgina web,
l'adreça electrònica de la qual ha canviat
www.xtec.net/eei-elcucut-angles/ En
la pàgina hi trobem diferents seccions:
L'Escola (on hi ha diverses fotografies de
les dependències de la Llar d'Infants), La
Normativa (on es detalla amb precisió les
normes internes d'aquest servei municipal), Les Activitats (on podem trobar
fotografies de les diferents festes o sortides que realitzen els alumnes), Els Enllaços (des d'on es pot accedir a diferents
pàgines web que s'han considerat importants, o bé per la proximitat o bé, per la
relació temàtica) i finalment L'Actualitat
(on apareixen les notícies més recents
relacionades amb el centre educatiu).
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