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Acció de Govern
Grup PAU

Per Anglès Units (PAU) estem avalant les propostes 
presentades en els plenaris, quan aquestes coincideixen 
amb el nostre programa.

No hem pogut votar a favor del crèdit demanat (600.000 
euros). Creiem que cal ser força més curosos, i sobretot en 
aquest moment prou complicat per a la gran majoria de 
famílies. Som partidaris de no haver d’arribar a endeutar-
nos. 

Habitatges ocupats. Estem molt preocupats per la 
situació dels més de 50 habitatges ocupats, on la 
seguretat i salubritat en molts casos són deficitàries.

Malauradament, a causa de la pandèmia, no s’han 
pogut dur a terme actes ni activitats, com la Festa de la 
Gent Gran. Hem demanat a l’equip de govern, tal com 
fan d’altres pobles, que donin uns vals, entre 10 i 20 
euros a la gent, per tal que aquests diners siguin gastats 
en el comerç local, però la proposta de PAU no va tirar 
endavant. 

Pisos carrer de les Fàbriques. Entenem que seria adient 
reunir el consistori amb les diferents comunitats, per tal 
de prevenir possibles ensurts, degut, en part, a la situació.

Patinets. Cada dia en circulen més. Creiem que, per tal 
d’evitar accidents, caldrien més actuacions.

Cementiri antic. Situat en una zona cèntrica del nostre 
poble. Entenem que, per a una major salubritat, caldria 
que els 200 nínxols que encara hi són, i en un estat força 
deficitàri, poguessin traslladar-los al cementiri nou. 

Pas de vianants Sobretot en els carrers que hi ha 
gran fluides de trànsit, que aquest siguin il·luminats, 
guanyaríem en seguretat.

Variant. Entenem que caldrà buscar una solució en 
el trajecte que va des de la rotonda de la Burés fins al 
Pont de la Riera d’Osor. També hem demanat millorar la 
seguretat en els trajectes escolars.

Naus Burés. Sembla que les nostres peticions han estat 
escoltades, tot preparant un pla d’actuacions. 

Felicitar a la Sra Alcaldessa pel seu nou nomenament . Al 
nou alcalde Jordi Pibernat, el nou regidor Joan València. 
Com així també a les associacions que fan que aquest 
estiu sigui més passatger-  al CE Anglès per aquests 101 
anys d’existència i un agraïment especial pels actes que 
s’han dut a terme per tal de celebrar aquesta fita.

Encoratjar i Felicitar al conjunt dels serveis mèdics,que 
contínuament estan vetllant per nosaltres  envers els 
esdeveniments que estem visquen on la col·laboració de 
tothom és necessària.

Grup de Junts per Anglès

Us compartim el misssatge que el regidor David Bohigas 
va llegir, en nom del nostre grup, en el ple de renúncia de 
la nostra companya i amiga Àstrid.

EN RECONEIXAMENT A LA FEINA BEN FETA.

De ben segur que fa 6 anys i escaig, Àstrid, quan vas 
plantejar-te engegar el camí que t’ha dut fins aquí, 
trobaves a faltar les rialles, el deler, l’alegria i l’encís a 
la nostra Vila que en Quim Bauxell retratava fa moltes 
dècades, l’equip de govern ho vam definir com a manca 
de COLOR. 

Fent balanç d’aquests 6 anys de Govern, amb diferents 
equips liderats per TU, creiem que hem passat d’aquella 

escala de Grisos a una paleta amb molta varietat de 
Colors, on de ben segur que se n’hi poden incorporar més, 
però on hi són la majoria dels que ens hem compromès a 
posar-hi. Fent un recull d’aquests Nous Colors, tot seguint 
el Pla de Govern basat en les 3 potes que vam dissenyar: 

Mantenir i Millorar

En aquest període s’ha realitzat i programat inversió per 
més de 6 milions d’euros (els diners de les inversions que 
encara no s’han executat es troben als comptes bancaris 
de l’Ajuntament),  i s’ha reduït el deute en més de 5 
milions €, a Anglès això no havia succeït amb antelació 
(almenys des de la recuperació de la democràcia). 


