
Resum de la Reunió del 14/12/2012

1. Fira de Sant Antoni

- Els nostres agermanats tenen previst arribar el divendres de la fira a mitja tarda i poder 
assistir a l'acte d'inauguració que sempre es fa. Els corresponents de les persones que venen 
ja estan avisats. Parlem de com ens organitzarem pels dinars i sopars i es proposa demanar 
preu per anar a sopar tots plegats el dia 19 i que qui vulgui de l'associació s'hi apunti. Pel 
dinar farem torns per famílies. Acabarem de parlar-ne a la propera reunió d'organització de 
la fira que farem una setmana abans.

- Hem comentat als assitents que  necessitarem la col·laboració de tots els associats que 
puguin  venir  a  la  parada  a  donar  un  cop de mà,  sigui  portant  termos  de cafè  calent  o  
simplement a saludar i a comprar algun dels seus productes. Si us és possible quedar-vos 
una estona per ajudar-los a vendre, encara millor. Farem una llista de la gent que vindrà a la 
parada i acabarem de lligar-ho tot una setmana abans.

- Com que porten ostres i alguns dels assistents heu manifestat voler-vos quedar amb caixes 
senceres, hem acordat fer una llista i que la gent que en vol ho digui com més aviat millor. 
De moment ja tenim 6 caixes reservades.

- Hem explicat que els francesos necessitaran copes de vidre pels tastets de vins i productes 
que oferiran. Els membres de l'antiga junta comenten que tenen 2 capses de copes que són 
de l'agermanament i que es van comprar per una festa. Ens les faran arribar. 

-  Hem comentat  que  els  de  la  Junta  d'Anglès  vendrem crêpes  salades  i  dolces  i  també 
números pel sorteig del portàtil. Aprofitant que parlem del sorteig del portàtil, esmentem que 
els tiquets ja es poden comprar a El Celler del Bon Vi, Llibreria Ca la Nati, Llibreria 55, 
Carnisseria Can Petalic, Perruqueria de 3 i HCA. El mateix dia de la fira desgraparem 
dels talonaris els números venuts que es posaràn en una urna i s'en extreurà un. El número 
guanyador serà publicat a la web de l'agermanament i al facebook. També ho tindràn els 
establiments que han col·laborat amb la venda de números. 

2. Propera reunió per acabar de lligar la Fira: divendres 11 de gener 2013 a 
les 21h  .  

3. Resultats de la reunió amb l'ajuntament del 8 de novembre passat

-  Vam sol·licitar  una  reunió amb regidors  i  l'alcalde  per  tractar  diferents  temes.  Ens va 
atendre  el  Sr.  Alcalde,  el  Regidor  de  Cultura,  el  Regidor  de  Governació,  la  càrrec  de 
confiança de Cultura i el Tècnic de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.

- Vam demanar dues carpes per la fira i ens les deixaràn. Nosaltres ja tenim dues carpes però 



no són suficients. Ocuparem uns 16 metres de façana aproximadament. La parada estarà 
situada més o menys a davant d'HCA i la perruqueria.

-  Tant  els  Regidors  com  l'Alcalde  passaràn  a  saludar  els  francesos  i  a  donar-los  la 
benvinguda.

- El Regidor de Cultura ha comentat que mirarà de venir al proper intercanvi a França si la  
feina li ho permet. També diu que intentarà assistir a les nostres reunions. En la reunió que 
ens ocupa, prega que l'excusem per tenir l'agenda molt plena aquests dies propers a festes 
nadalenques.

- L'Alcalde ens proposa utilitzar l'antic ajuntament per fer una exposició de l'agermanament 
els dies de la fira lo qual ens sembla una bona idea. Es parla d'aquest tema a la reunió amb 
els socis i s'acorda el que figura en el punt 4.

- També va proposar parlar amb l'empresa que fa plaques de cava per a que ens faci plaques 
dels 20 anys de l'agermanament. Comentarem també aquest tema més avall, en el punt 5.

- Vam parlar de poder exposar tots els obsequis de valor de l'agermanament en una vitrina, 
sigui a la Casa de la Vila o al Museu del Vapor de la Burés, per a que en pogués gaudir tot el 
poble. Els hi sembla una bona idea però comenten que de moment no saben d'on treure la 
vitrina i que ens poden oferir guardar-ho temporalment a l'arxiu municipal. 

- Vam aprofitar per explicar que l'agermanament va nèixer d'una volutat política dels dos 
pobles (van ser els dos ajuntaments els que ho van impulsar) i que malgrat que des del 2004 
s'hagi convertit en una associació cultural, sempre necessitarem l'ajuda i la col·laboració de 
l'ajuntament.  Ens van comentar  que  faríen tot  el  que convigués  per  col·laborar  i  ajudar 
sempre i quan no tingués cost econòmic.

-  Lligat  amb el  tema anterior,  els  hi  vam comentar  que cada  any la  Diputació  obre un 
període  de  sol·licituds  per  Cultura  i  nosaltres  com a  associació  no  les  podem demanar 
directament, sinó que és l'Ajuntament el que les ha de demanar. Llavors, es tracta de que 
l'Ajuntament ho repercuteixi en les associacions culturals del poble. De moment, la partida 
que van rebre al 2012 està exhaurida. No saben com aniran al 2013 i ens comenten que serà 
millor que no hi comptem. 

4. Exposició sobre l'Agermanament

- Es tracta de reunir obsequis, quadres, estatuetes i fotografies que resumeixin la història de 
l'agermanament, aprofitant l'afluència de gent durant els dies de la Fira. 

- S'en cuidaràn la Lluisa, la Maria, la Roser i la Pilar però tothom que hi vulgui col·laborar 
és benvingut ja que necessitarem molta més gent.

- Acordem també demanar al responsable de l'Arxiu històric municipal si ens podrien deixar 
temporalment els obsequis que l'Ajuntament de Vaux va fer a l'Ajuntament d'Anglès per a la 
dita exposició.

5. Placa i ampolles de cava de l'agermanament



– Arrel de la proposta feta per l'Alcalde, la nostra secretària va 
gestionar el tema de la placa de cava (vegeu mostra adjunta) . 
L'empresa que les fa ofereix ampolles de cava que també 
vendrà a la fira de Sant Antoni per 8€. Nosaltres podem fer un 
preu pels socis de 7 € per ampolla. 

– Comentem també que seria un bon regal per portar cada família 
a l'intercanvi de l'estiu vinent. Farem una llista de la gent que 
en vol comprar i s'haurà de dir molt aviat perque les comandes 
s'hauria de fer com més aviat millor.

6. Dates del proper intercanvi amb Vaux 1 i 2 de juny de 2013 a Vaux-sur-
Mer
- Es sortirà d'Anglès el divendres a primera hora de la tarda i es tornarà el diumenge al 
vespre. Ja acabarem de concretar.


