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Des de l’Associació Vaux-Sur-Mer / 
Anglès, us volem desitjar, abans que 
res unes MOLT BONES GALES per a 
aquest any 2012. 

Volem aprofitar també, per infor-
mar-vos que els dies 1, 2 i 3 de 
juny de 2012 vam tenir a la nostra 
vila els nostres amics francesos 
(concretament 44 persones que 
constituïen 26 famílies). Va ser un 
cap de setmana molt ben aprofi-
tat i, sobretot, vam gaudir d’una 
molt bona convivència celebrant 
el 20è aniversari. L’any passat vam 
celebrar-ho a França i enguany, 
ens tocava preparar-ho a nosaltres. 
Els actes que vam fer amb motiu 
d’aquest Agermanament i de la cele-
bració de l’aniversari van ser:
. El divendres 1 de juny rebuda, 
cap al vespre, dels francesos a di-
ferents cases de famílies del nostre 
poble.
. El dissabte 2 de juny, co-
mençàvem el dia amb la plantada 
d’un arbre a la plaça de Vaux-Sur-
Mer (era un pi que van portar els 
nostres amics francesos, en com-
memoració del 20è aniversari de 
l’Agermanament). 
Després de dinar cadascú amb la 
seva família, vam marxar tots ple-
gats cap a Olot, visitant, tot seguit, 
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Castellfollit, Besalú i Banyoles, on 
vam sopar i també vam ballar.
. El diumenge 3 de juny, va haver 
un Parlament al matí, dels diferents 
Ajuntaments de Vaux Sur Mer i An-
glès. Tot seguit, es va fer una visita  
a la Burés amb una explicació en 
francès portada a terme pel nostre 
amic Emili Rams (moltes gràcies, 
Emili!!!). També un agraïment ben 
fort a en Lluís Pont que va fer fun-
cionar la màquina de vapor. 
A continuació, vam fer el dinar 
de germanor amb el tradicional 
intercanvi de regals de famílies a fa-
mílies, d’Ajuntament a Ajuntament i 
d’Associació a Associació.

MOLTES GRÀCIES A TOTHOM, per 
fer que aquest any, l’Agermanament 
hagi estat possible. Començant pels 
socis, familiars dels socis, habitants 
d’Anglès que no estan directament a 
l’Agermanament però aporten el seu 
gra de sorra, a l’Alcalde i a la Junta. 
(Esperem no deixar-nos a ningú)

Precisament aprofitem també per 

dir-vos que s’ha fet un canvi de 
Junta (després d’aquests 20 anys 
d’agermanament), tot i que la Junta 
es va constituir l’any 2004 però 
l’Agermanament s’ha vingut realit-
zant des del 1992.

Enguany surten de la Junta: en 
Joan Payet (president), en Joan 
Brunet (vicepresident), en Josep 
Puig (tresorer) i la Lluïsa Vera (se-
cretària), constituint la nova junta: 
l’Astrid Desset com a presidenta, 
fent-li costat la Pilar Castanyé com 
a vicepresidenta, la Teresa Sunyé 
com a secretària, en Paco Cardós 
com a tresorer i en Josep Ligero 
com a vocal. 

Gràcies a tots, per la confiança que 
ens heu donat al llarg d’aquests 
anys i molta sort a la nova Junta 
entrant.

MOLT BONES GALES A TOTHOM.
LA JUNTA SORTINT DE VAUX SUR 
MER/ANGLÈS


