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Grup PAU
Anglès es mou
Gales d’Anglès.Festes del Remei  Felicitem la Comissió 
de Festes per tot l’esforç que han dut a bon terme.  
Malgrat tot, hem trobat a faltar els gegants, el Concert 
de la Dona i el de la Gala, la Mostra Internacional de 
Pintura, el tradicional Llibre, on el teixit associatiu i el 
comerç hi deien la seva. Concurs de Ratafia. Concurs de 
Pintura ràpida. baixada de carretons.  Tot això s’ha perdut 
i esperem recuperar-ho ben aviat per un bé de tothom.

 Els sous. Seguint la filosofia del nostre Grup, no hem votat 
a favor del sou del nou alcalde, ja que, entre una cosa i 
altra, ens costarà més de 30.000 euros/any. Recordeu 
que l’anterior alcalde de PAU (Per Anglès Units) percebia 
10.000 euros/any. 

Taxes i impostos. A gairebé tothom li costa arribar a final 
de mes. En demanarem una rebaixa per tal que la càrrega 
no sigui tan feixuga. 

Degut a les destrosses i robatoris en la zona esportiva 
-pavelló, piscina i camp de futbol-, LLar d`Infants el 
Cucut hem demanat que seria bo d’instal·lar càmeres de 
vigilància, així també a les entrades i sortides del nostre 
poble.

Ocupes. Veïnes i veïns del poble, preocupats per la 
seguretat i salubritat, han tornat  adreçar-se al nostre 
Ajuntament pel que fa als habitatges ocupats. Entenem 
que val més prevenir-ho, tot prenent les mesures 
necessàries per a una major i millor convivència.  

Plaça dels Palillos. El temps ens dona la raò. Calen uns 
lavabos, sobretot per a la gent amb dificultats motrius, 
com també creiem que s’ha d’asfaltar una part de la 
plaça; així evitaríem el seu deteriorament quan plou.  

Patrimoni. Icones emblemàtiques, com la Trona i Santa 
Magdalena, cada dia es deterioren més. Esperem que 
l’equip de govern ens faci cas, tot destinant-hi recursos. 
És per un bé per al nostre poble.  

Zona industrial. Continua paralitzada. El nostre jovent 
ha d’anar als pobles veïns a cercar feina. En aquesta 
situació, Anglès es quedarà com un poble dormitori.

Recorregut dels torrents i Rissec. Degut al canvi climàtic 
i per tal de prevenir aiguats, demanem una actuació en 
els punts més febles, així com també la seguretat dels 
vianants. 

El pantà. Hem tornat a demanar les mesures preventives, 
com les alarmes acústiques, punts d’informació i direcció 
dels plans aprovats.

Carretera de la Vergonya. Cal fer un front comú per tenir 
una comunicació digna del segle  XXI. 

Geriàtric. Hi han uns esbossos fets i el lloc d’ubicació. 
Malauradament, no ha pogut arribar a fer-se una realitat. 
Esperem que en el futur l’aposta de PAU sigui la del nostre 
poble. 

La gent de PAU volem que els somriures i la salut  
estiguin a casa vostre  i que rés  els pugui esborrar tot 
esperant un futur millor,  ! gaudiun d’ unes bones festes  

Grup de Junts per Anglès
Una de les activitats més gratificants com a Equip de 
Govern és donar suport i participar en les activitats 
organitzades per les diverses entitats del poble, com la 
marxa de “córrer per les mames” que va fer Oncolliga 
d’Anglès en la que, cadascú al seu ritme, vam recórrer 
senders i corriols del nostre entorn.

És impagable la tasca que fan, de manera altruïsta 
i treballant pel bé comú, els voluntaris i voluntàries de 
les entitats culturals i esportives així com els de les 
comissions de Festes i de Reis per tal de fer d’Anglès una 
vila més solidària, activa, integradora, lúdica i festiva. 

Bones Festes a tothom.


