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Acció de Govern
Participació Ciutadana

MONUMENT ALS DONANTS DE SANG

El 30 de maig vàrem inaugurar un monument al 
començament del Passeig de l’Estació per tal d’homenatjar 
totes les persones que de manera desinteressada i 
altruista donen sang per ajudar a salvar vides.

Aquest monument era una de les propostes guanyadores 
del pressupostos participatius que per diverses 
circumstàncies no s’havien pogut dur a terme.

L’obra simbolitza un gran cor amb una gota de sang 
central que regalima i cau sobre de dos parells de mans 
obertes. Segons els autors locals, en Quim Barcelona i en 
Gerard Roca, aquesta gota és com “or” per qui necessita 
aquesta sang.

L’acte va comptar amb la presència del sr. Jordi Segura, 
president de l’Associació de Donants de Sang de Girona; 
el sr. Marc Ibars, president de la Federació Catalana de 
Donants de Sang, la sra. Quima Casas, delegada dels 
donants de sang d’Anglès i també diversos delegats/
es de la Selva. L’equip municipal encapçalat per la seva 
alcaldessa Àstrid Desset, també hi vàren estar presents.

Des de l’Ajuntament agraïm a tothom que fa possible 
poder realitzar aquestes campanyes al llarg de l’any i us 
encoratgem a seguir donant!

CONSELL D’INFANTS I JOVES

El primer Consell d’Infants i Joves d’Anglès ja es troba en 
ple funcionament un cop constituït el passat 22 de febrer. 
Així, aquesta setmana -dilluns 31 de maig- es va celebrar 
per via telemàtica el plenari d’exposició i priorització de 
les propostes que els alumnes de 5è i 6è de primària 
i 1r i 2n d’ESO de l’Institut Rafael Campalans, l’Escola 
Pompeu Fabra i l’Escola FEDAC han presentat al llarg de 
les darreres setmanes.

Durant el període de presentació de propostes els tres 
centres educatius van fer arribar prop d’una quinzena 
d’iniciatives, una cada grup-classe.

Durant el plenari, aquests projectes van ser exposats per 
un representant de cada grup-classe i, finalment, es van 
sotmetre a votació dels 13 membres que conformen el 
Consell d’Infants i Joves.

En aquesta primera edició, l’Ajuntament va encarregar 
als centres educatius que les propostes s’emmarquessin 
en actuacions relacionades amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, 
concretament en els ODS 11, 13 i 15. Així, el resultat de 
la priorització de propostes va ser el següent:

Ara, un cop celebrat el plenari d’exposició i priorització de 
les propostes el govern municipal donarà resposta a les 
actuacions plantejades.

A més, el consistori també informarà i consultarà al 
Consell en aquells temes que es cregui que la visió dels 
infants i joves pugui tenir una aportació qualitativa.


