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veïns. Als recorreguts dels torrents, 
els calen proteccions per tal d’evitar 
accidents; els murs en punts con-
crets fan poc més d’un pam i qualse-
vol entrebanc de la gent pot provocar 
un accident i caure al torrent. Sobre 
l’esplanada del Pompeu Fabra i la 

Des del dia 11 de març fins al 10 
d’abril l’ajuntament d’Anglès, 

amb la participació de tots els grups 
municipals, està recollint propos-
tes perquè tots i totes fem propos-
tes d’inversió als pressupostos del 
2018. Aquest procés conclourà amb 
una votació perquè entre tots deci-
dim quines són les propostes que 
tiren endavant.

Aquest any és una primera aproxima-
ció a la participació dels anglesencs 
i anglesenques als pressupostos mu-
nicipals. Des de la CUP Anglès creiem 
que és responsabilitat de tots emple-
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nar de propostes de millora perquè 
els projecte que es portin a votació 
representin el màxim totes les sensi-
bilitats de la nostra vila.

Des de la CUP Anglès, i segur que la 
resta de grups municipals, donaríem 
matisos diferents de l’actual procés 
però cal dir que hi ha hagut un treball 
conjunt en definir un procés on tots 
ens hi sentim còmodes. Per això vo-
lem animar a tothom a participar en 
totes les fases del procés.

Nota d’aclariment.

Des del primer moment la voluntat 
d’aquest Equip de Govern ha estat 
que cada grup municipal disposi 
d’un espai propi per tal de fer arribar 
als vilatans les seves impressions. 
Creiem que la llibertat d’expressió ha 
de prevaldre sobre qualsevol consi-
deració si es mantenen unes normes 
bàsiques de conducta i de cortesia 
pública, tant per evitar la confronta-
ció com per no generar informació 
confusa. És en aquest sentit que des 
de l’Equip de Govern volem manifes-
tar que no s’han canviat ni els crite-
ris per a la cessió d’espais ni tampoc 
s’han modificat les taxes que regulen 
l’ús privatiu de l’espai públic, com 
sembla que es dóna a entendre en 
l’escrit del grup PAU.

S’ha celebrat la Fira de Sant Antoni, 
però malauradament la d’enguany 
ha estat l’única que ha deixat òrfena 
de parades i exhibicions la plaça de 
la Vila i el Casc Antic. Esperem que 
CiU i ERC rectifiquin i que les prope-
res fires comptin amb el nostre Bar-
ri Antic, declarat BCIN la legislatura 
passada.

Gràcies a la insistència de PAU, sem-
bla que hem aconseguit que la gent 
del poble, que utilitza els espais mu-
nicipals per fer-hi cursets o altres ac-
tivitats, no hagi de pagar. El mateix 
passa amb la gent que descarrega 
llenya.

PAU creu que calen uns pressupos-
tos preventius per tal de conservar 
el que ja tenim, sobretot de cares a 
la seguretat i salubritat dels nostres 
vilatans. Durant la passada legis-
latura, des de PAU ja es varen inici-
ar actuacions preventives amb els 
pocs recursos de què disposàvem; 
enguany, els recursos han crescut i 
no hi ha tant deute públic; per això, 
creiem que cal actuar en la zona de 
les naus de la Burés un lloc per on 
transita molta gent,

Sobre el clavegueram, cal dir que,en 
alguns punts quan plou, afloren les ai-
gües brutes, cosa ja denunciada pels 

els vestidors del camp d’esports, la 
zona de Cuc, etc. Esperem que CiU i 
ERC siguin sensibles a les demandes 
dels vilatans i vilatanes. Sense cap 
mena de dubte, estem ben segurs 
que tothom ho agrairà. 
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connexió d’aquesta amb el carrer del 
Nord, per a una major tranquil·litat 
dels pares, mares, alumnes, perso-
nal docent i d’altra gent que hi trans-
ita, seria bo normalitzar la zona per 
tal d’evitar futures responsabilitats. 
Quant als carruatges del Reis, PAU 
va presentar una moció, que fou apro-
vada per tots els grups municipals 
i de moment no s’ha fet res. Tenim 
una sèrie d’edificis i d’espais muni-
cipals, que entenem que els caldria 
uns manteniments preventius com: 
Santa Magdalena, la comissaria de 
la Policia Municipal, el local dels Es-
coltes, la deixalleria, els cementiris, 
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