Carrer d'Avall, 31
17160 Anglès
Tel. 972 420 058
info@angles.cat

El carrer Escoles, per amplada, hauria de tenir sentit únic.
Quin prefereixes?
Benvolguts veïns i veïnes,
El carrer Escoles no és prou ample per permetre el doble sentit i alhora que s’hi aparquin els
vehicles a un costat. Us proposem votar el sentit únic d'aquest carrer, mantenint la circulació de la
resta del barri tal com està.
Aquesta consulta es centra exclusivament en el carrer Escoles i no afecta al tram entre la plaça de
la Rutlla i la bifurcació del carrer Escoles i Floricel que continuaria sent de doble sentit, atès que
s'ha constatat una millora del trànsit des de l'obertura del camí peatonal entre el Puig Bell i
l'escola.
Volem preguntar als veïns i veïnes d'Anglès, i en especial als del Barri de Can
Serra, quina opció prefereixen pel carrer Escoles.
OPCIÓ A: de l'avinguda dels Països Catalans en direcció a la Rutlla
OPCIÓ B: de la Rutlla en direcció als Països Catalans
Per tal de participar, haureu d'omplir la següent enquesta via ordinador, tauleta o mòbil.

http://som.angles.cat/formulari/valorem-canvi-circulacio-al-barri-antic
També es podrà fer des dels ordinadors de la biblioteca o venint a l’Ajuntament de 9 a 14h.
Només es podrà votar una única vegada per persona empadronada i major de 18 anys.
L'enquesta estarà activa fins el dilluns 18 de febrer.

* Horari biblioteca
Dilluns i dimarts: de 16.00 a 20.00
Dimecres: de 9.30 a 13.30 i de 16.00 a 20.00
Dijous i divendres: de 16.00 a 20.00
Dissabte: de 9.30 a 13.30
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El carrer Escoles, per amplada, hauria de tenir sentit únic.
Quina opció prefereixes?
OPCIÓ A: de l'avinguda dels Països Catalans en direcció a la Rutlla
OPCIÓ B: de la Rutlla en direcció als Països Catalans

Quan votem? Entre el 8 i el 18 de febrer
Qui pot votar? Qualsevol anglesenc que figuri inscrit en el padró municipal i major de 18 anys
Com es pot votar? L’enquesta és electrònica i la trobareu al portal http://som.angles.cat. Es pot
omplir i enviar mitjançant ordinador, tauleta o mòbil, anant a la biblioteca* o a l’ajuntament de 9 a
14h amb un document d’identitat vàlid.
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