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S'acosta la diada de Sant Jordi que
enguany s'escau en festiu, s'ompliran
els pobles i ciutats de senyeres,
estelades, llibres, roses,... i tot allò que
representa aquest dia.
Independentment del consumisme
que es genera i dels preus abusius que
ens costen les roses, Sant Jordi és,
any rere any, una diada més nostra,
una bonica festa que ens representa
com a país i com a catalans.
Seria bo incloure'l dins el nostre
calendari de dies festiu, i no només per
reivindicar el nostre dret a ser un país
lliure, si no també per fomentar la
lectura entre els més joves i poc a poc
ensenyar al món que una festivitat pot
potenciar la cultura, els valors
educatius i com no l'amor i la felicitat.
Per Sant Jordi sortim al carrer, femnos veure i sentir i encara que des
d'alguns mitjans ens ignorin, no
podran treure'ns la nostra festa i les
nostres costum arrelades a una gent i
a un petit país.

Bbutlleti_aj@hotmail.com

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a: Martí Espigulé, Nicolau Serra, Bonaventura Mir, Anna
Casadevall, Núria Paradeda, Xavi Casadevall i a tots els membres de la Corporació.
Volem agraïr la col·laboració rebuda per part de les diferents empreses, moltes gràcies.
Nota: Els textos i articles d'aquest butlletí no han estat sotmesos a una correcció
professional.

Tots aquells del municipi i de fora del municipi que estigueu interessats en adquirir un o
més números del butlletí podeu dirigir-vos a les oficines de l'Ajuntament o bé trucar al telèfon
972 565161.

Amb la col·laboració de:
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CARTA D'AGRAÏMENT AL NOSTRE AGUTZIL
Com tots sabeu i s'informa també en aquest butlletí, el nou agutzil va començar a
treballar el dia 1 de març, la qual cosa vol dir que en Magí, va plegar i es va jubilar
l'últim dia de febrer.
Primer de tot, donar les gracies a en Magí per allargar un parell de mesos de feina
per tal que tinguéssim acabat el procés de selecció del nou agutzil quan ell es jubiles.
Més enllà, en Magí, de cara a l'Ajuntament, presentava dos avantatges molt
importants per al poble:
Primer: Ja sabia el que havia de fer, amb poques indicacions per part nostre o fins i
tot sense, anava treballant i solucionant cosetes i feinetes que no es veuen però no per
no veure's són menys importants ja que només es veuen quan no es fan.
Segon: Que sempre hi era i amb una telefonada tenies en Magí disposat pel que fes
falta i a qualsevol hora.
Els avantatges que ha suposat per al poble tenir una persona predisposada a totes
hores, no es paga amb diners i cal tenir-ho present ja que no desconnectar mai de la
feina no és cosa fàcil.
De part de la corporació, MOLTES GRÀCIES Magí i molta sort en aquesta nova
etapa.
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FESTA DE RECONEIXEMENT A MAGÍ ESPESSO
Per altra banda, el passat mes de març, la família d'en Magí li va organitzar una festa
sorpresa, amb la gent mes propera, com a acte de comiat, de jubilació i de reconeixement
per la feina feta al llarg d'aquests anys.
A continuació podeu veure algunes de les fotos.

En les imatges podem veure en Magí amb la
seva família, amb la seva dona, la Mercè, i
amb una part del grup de dones de
Cabanelles.
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AMPLIACIÓ DE L'ENLLUMENAT D'ESPINAVESSA
El passat mes de gener es va haver de resoldre el
contracte menor de les obres d'Ampliació de
l'enllumenat d'Espinavessa, pels motius següents:
Incompliment i impossibilitat d'execució del contracte
per part de l'empresa adjudicatària per la seva
voluntat de subrogació de l'execució del contracte
d'obres en més d'un 60% sobre l'import d'adjudicació
i la impossibilitat de qualsevol subcontractació sense
estar inscrit al Registre d'Empreses Acreditades
(REA).
Resolt el contracte es va iniciar un nou procediment menor de contracte d'obres per poder portar a
terme l'execució de les obres que ara si, esperem que aquesta primavera es puguin dur a terme.

LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I EL COMPOSTATGE CASOLÀ
De la bossa d'escombraries que fem a casa cada dia, gairebé la meitat són restes de menjar o
vegetals, que provenen dels nostres àpats o de les plantes que tenim (el 36 % del seu pes). Així,
cadascú de nosaltres generem gairebé mig quilo de matèria orgànica cada dia que d'alguna
manera hem “d'eliminar”.
Tradicionalment ens hem desfet de les nostres
restes de menjar i vegetals a través del femer, una
senzilla pràctica que ha permès transformar la
matèria orgànica fresca en un adob de bona qualitat
per enriquir els nostres camps i jardins.
No obstant això, la majoria de la matèria orgànica
que generem la llencem al contenidor de rebuig (verd
fosc o gris), i per tant va a parar a l'abocador
comarcal de Pedret i Marzà.
Amb l'aplicació de la normativa actual (PRECAT20
2013-2020) estem obligats a fer la recollida de
matèria orgànica i dur-la a la planta de compostatge
que s'està construint actualment. Això augmentarà
significativament els costos de recollida i tractament
de residus del municipi.
Tanmateix, per les característiques del nostre municipi podem triar una alternativa a la recollida de
la matèria orgànica; el compostatge casolà. Fent compostatge casolà podem reciclar les nostres
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restes de menjar, així com les restes de poda i jardineria per transformar-les en compost que
podrem utilitzar per aportar nutrients a les nostres plantes, siguin flors, arbres o hortalisses. I així
estalviar-nos la recollida amb contenidors al carrer i el posterior tractament a la planta de
compostatge.
Cal que tingueu en compte que la participació en el compostatge casolà us beneficarà en la
mesura que rebreu una bonificació en la taxa d'escombraries/ us proporcionem gratuïtament el
compostador/....i obtindreu adob pel vostre hort o jardí.
Per altra banda, us recordem que és molt important que separeu el paper i cartró (blau), els
envasos lleugers (groc), els envasos de vidre (verd) a través dels seus respectius contenidors i la
matèria orgànica amb compostadors, ja que tot allò que no separem es durà a una planta que ho
separarà, de manera que ens augmentarà el cost de gestió de les escombraries.
Des de l'Ajuntament us animem a augmentar el % de reciclatge del municipi i a participar
activament en la campanya de compostatge casolà.

MINIDEIXALLERIA
Aquest més de març amb l'arribada del nou agutzil, s'han canviat els dies de funcionament de la
minideixalleria.
La minideixalleria serà oberta el primer i tercer
dissabte de cada més de 10 a 12 hores
Si algú necessita portar coses a la deixalleria fora
d'aquest horari pot trucar a l'ajuntament i se li
donarà dia i hora perquè ho pugui descarregar i
l'agutzil ho pugui recepcionar.
És important que si no s'hi pot anar en horari
d'obertura de la minideixalleria truqueu a
l'Ajuntament per concretar cita perquè l'agutzil i pugui ser present i així poder col·locar cada residu
al seu contenidor correctament.
Des de l'Ajuntament estem oberts a estudiar noves propostes d'horaris encara que pensem que el
fet de poder trucar a l'Ajuntament per concretar dia i hora per a la descarrega és una atenció molt
personalitzada, la qual cosa no vol dir que no es pugui millorar.

NOU AGUTZIL
El dia 1 de març va començar a treballar el nou agutzil, es diu Jordi, ja l'anireu coneixent. Des de
l'Ajuntament ja li hem anat ensenyant el funcionament però en un municipi tan gran en extensió
costa, al principi, ubicar-se bé sobretot pels disseminats. Us demanem un xic de paciència mentre
s'ubica en el territori.
6

AVALUACIÓ DE L'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE L'EXERCICI 2016
(ACUMULAT A 31/12/2016) I PERIODE MIG DE PAGAMENT 4RT 2016
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l'Ordre HAP/2082/2014, de 7 de
novembre, que modifica l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les
obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que estableix les obligacions
trimestrals de subministrament d'informació per les Entitats Locals (art. 16), la secretaria de la
corporació va emetre el seguent
INFORME
Tal com estableix l'article 16.10 de l'Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions trimestrals de
subministrament d'informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any, queden
excloses del compliment de l'obligació de subministrament d'informació trimestral, les
Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al
Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l'estimació de l'endeutament en els
pròxims deu anys.
De la documentació corresponent al QUART trimestre 2016 (acumulat fins 31/12/2016), el
resultat obtingut és el següent:

Tal com s'especifica en la tramesa de la documentació d'aquest seguiment trimestral,
l'ajuntament de Cabanelles no té endeutament i per tant, cap préstec del fons de finançament de
pagament a proveïdors (instrumentat a través d'una operació d'endeutament o mitjançant la
participació en els tributs de l'Estat).
Per altra banda, s'informa del Període Mig de Pagament (PMP) del 4rt-trimestre de 2016:

APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ NÚM. 4 DE LES NN.SS. DE
CABANELLES
En el ple del dia 14 de febrer es va aprovar provisionalment la Modificació núm. 4 de les Normes
subsidiàries de Cabanelles, redactada per l'arquitecte, assessor municipal, Sr. Josep Vilanova
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Brugués, que elimina els paràmetres de distàncies mínimes a nuclis urbans i d'altres habitatges
dels nuclis zoològics, incorporant les condicions de l'informe de l'Oficina Territorial d'Acció i
Avaluació Ambiental, Medi Natural, Agència Estatal de Seguridad Aérea (AESA), i aclarint l'objecte
de la modificació davant les al·legacions presentades pels Ajuntaments de Navata, Esponellà i
Vilademuls.

CONVENI PER A LA DELEGACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA D'ANIMALS
DOMÈSTICS ABANDONATS I LA GESTIÓ I CONTROL DE COLÒNIES DE
GATS
Pel que fa als animals perduts o abandonats, fins ara només podíem actuar sobre la recollida i
acolliment de gossos. A partir d'ara, amb el nou conveni amb el consell comarcal, del 19 de
desembre del 2016, també s'inclourà la gestió i control de colònies de gats.
Característiques bàsiques del servei de recollida d'animals domèstics abandonats
L'objectiu d'aquest servei és el de recollir i acollir, conforme a
la legislació vigent, els animals domèstics abandonats o
perduts a la via pública evitant així les problemàtiques que en
poden derivar tant per la població com pel benestar dels
animals.
Característiques bàsiques del servei de gestió i control
de colònies de gats
L'objectiu d'aquest servei és identificar i controlar els conjunts
de gats que conviuen en un espai públic o privat on satisfan
les seves necessitats de territorialitat, reproducció i
alimentació. Aquestes colònies poden causar problemes de
salut pública i afectar de la fauna silvestre.
Les tramitacions administratives relacionades amb la recollida i control d'animals de
companyia abandonats o perduts.
Un servei de recollida i control d'animals de companyia requereix una sèrie d'accions de control
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sobre els animals domèstics d'un municipi que són determinants per tal de facilitar el retorn dels
animals perduts als propietaris.
Per això és important i obligatori que els animals estiguin censats a l'ANICOM, d'acord amb l'article
14.2 del Decret Llei 2/2008, de 15 d'abril pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels
animals. Per inscriure als animals al cens és molt senzill, i no té cap cost, en canvi el fet de no tenir
l'animal censat pot ser causa se sanció, d'acord amb la llei esmentada en les línies anteriors.
Per registrar l'animal al cens:
- Omplir sol·licitud del cens. Es pot trobar a la web de l'ajuntament.
- Aportar la següent documentació:
o Cartilla de vacunes de l'animal
o DNI del propietari
o Pòlissa de Responsabilitat Civil, en cas d'animals perillosos.
Presentar la sol·licitud de forma presencial a l'Ajuntament o al Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
o bé fer el tràmit telemàticament utilitzant el servei e-TRAM de la web de l'Ajuntament.
Es pot consultar aquest conveni i tots els que l'Ajuntament subscriu a la web de l'Ajuntament:
http://www.cabanelles.cat/seu-electronica/convenis/

NORMATIVA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS EN ZONES
HABITADES I CONSELLS D'AUTOPROTECCIÓ
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic estableix, entre d'altres
obligacions, que els nuclis de població, les urbanitzacions, les instal·lacions i les edificacions
aïllades han d'assegurar una franja perimetral exterior de protecció d'almenys 25 metres.
Atès l'abandonament de les zones rurals, i en el
context de canvi climàtic actual, el risc d'incendi
incrementa com a conseqüència de les onades
de calor i de les sequeres, cada cop més
severes. És per aquest motiu que la
conscienciació, la sensibilització i
l'autoprotecció ciutadana són prioritàries
A la web del CILMA i de la Diputació de Girona,
hi trobareu dos vídeos explicatius de les
mesures de prevenció d'incendis i consells
d'autoprotecció en cas d'incendi forestal amb
l'objectiu d'informar la població en relació amb
aquest tema.
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DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Un any més i coincidint amb el dia de la dona treballadora, el dimecres 8 de març les dones del
nostre municipi van celebrar aquesta diada amb una sortida plena d'activitats.
A 2/4 de 9 del matí varen sortir des de Cabanelles direcció Palamós, on varen visitar el museu de la
pesca de Palamós i seguidament varen visitar el museu de la confitura de Torrent.
Després d'aquestes dues visites la destinació va ser el dinar, que el varen fer al restaurant Mas
Pou de Palau-sator.
Finalment i per acabar la diada varen agafar el tren turístic per visitar la població de Pals i el seu
entorn.

Una bonica imatge del grup de dones que va assistir a la diada del passat 8 de març
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FESTA DEL MUNICIPI
Dies 15 i 16 d'abril de 2017
Dissabte 15
A les 12 del migdia, al local polivalent, ESPECTACLE DE TITELLES
A les 2 del migdia DINAR POPULAR.
- Empadronats: el dinar serà gratuït
- No empadronats: 10 €
(Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 13 d'abril)
A les 5 de la tarda, VI CONCURS DE COQUES I PASTISSOS ARTESANS
- Podrà participar-hi tothom qui ho vulgui
- Premi per a les tres millors coques o pastissos
- Obsequi per a tots els participants
Seguidament sessió de MÚSICA DE BALL
Durant tot el dia hi haurà inflables per a la mainada

Els inflables estaran instal·lats durant tot el dissabte. Imatge d’arxiu.
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Diumenge 16
A les 12 del migdia, a la plaça de Cabanelles, sardanes a càrrec de la cobla LA PRINCIPAL DE
PORQUERES
A ¾ d'1 del migdia, a l'església parroquial, OFICI SOLEMNE

ROMERIA A LA MARE DE DÉU DEL MONT
El proper diumenge 4 de juny, com cada any, organitzarem la Romeria al Mont.
Els qui vulguin pujar a peu se sortirà del Local Polivalent a les 6 del matí. A les 12 assistirem a la
missa al Santuari i en acabat celebrarem el dinar de germanor al pla de Sous.
Per assistir al dinar caldrà apuntar-se com sempre, a mitjans de maig es passarà el programa
definitiu i les dates en les que la gent es podrà apuntar.

La foto de grup ja és un clàssic de les romeries. Imatge d’arxiu.
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ADF INFORMA
Actuacions de manteniment
Després de fer-li una recoberta exterior de blocs i connectar-lo a la xarxa, el dipòsit d'aigua per
helicòpters de Vilademires ja torna a ser ple.
Aquest últim mes també s'ha arreglat i pintat de nou un dels remolcs de l'ADF.
Simulacre d'incendi
El proper dissabte 22 d'abril es realitzarà als voltants de Girona un simulacre d'incendi en que les
ADF's hi son convidades.
Present i futur de l'ADF
A l'Alt Empordà hi ha un total de catorze ADF's. Totes elles constituïdes, però poques amb el caliu
de voluntaris necessari per a considerar-les actives.
La nostra és la única que cada dissabte, de la tardor fins al juny, fa una colla i realitza actuacions
directes per a millorar aspectes del municipi que d'altra manera difícilment serien atesos. Tot
gràcies a una suma d'esforços individuals i altruistes gens fàcil d'aconseguir.
Amb el suport des de la seva creació de l'ajuntament i els propietaris, l'únic que es busca es
conservar camins forestals per no deixar que una part del terme resti inaccessible.
Però les subvencions, que complementen la feina, son
justes i no es pot arribar a arreu.
Per desgràcia al poble tampoc hi ha gaires joves, que
son els que continuen, amb ganes i idees renovades,
projectes com el nostre.
Només els anys diran si del títol d'ADF més treballadora
s'ha passat al grup de les adormides.
Esperem que no... als que ara en formem part no ens
agradaria gens!
Per últim recordar que ja fins a l'octubre no es poden
realitzar cremes agrícoles.
Bona primavera a tots
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UN BON PASTÍS PERÒ DE MAL COURE
La Vanguardia del 12 de febrer publicava la carta de Maria Àngels Mató de Girona la qual titulaven:
“Legítim i legal”.
El contingut i el plantejament que fa la Maria Àngels em va sorprendre molt agradablement, escriu
el següent:
-

El que demana la naturalesa és legítim, pertany al
dret natural. Les lleis positives són lleis que s'han
d'anar rectificant a favor del dret natural, és a dir, no
tot el que és legal és just. No tot el que és legal
afavoreix el desenvolupament de la persona i la
societat.

-

Han estat naturals i legítimes les colonitzacions
durant tot la història? NO. Han estat legals i
aprovades pels governs que se n'han aprofitat? SI

-

Ha estat legítima l'esclavitud? NO. Els govern l'han
entès en èpoques com a legal? SI

- És actualment legítim el sou mínim d'un obrer amb

el qual no es pot pagar ni un lloguer de pis? NO. És
legal? SI
- Van fer bé els països colonitzats d'independitzar-se

dels seus colonitzadors? SI. Era legítima la
independència? SI. Va ser acceptada pels
colonitzadors? NO, fins que no van tenir altre remei
i es van canviar les lleis.
-

Quin fonament té la pretesa unitat d'Espanya que tant es defensa sobre la base de la
Constitució? Són legítimes totes les lleis d'aquesta Constitució? No es poden reformar?
Revisem la història: perquè Catalunya pertany a Espanya? On és l'origen d'aquesta
pertinença? És legítim obligar Catalunya a dependre d'Espanya? Per què un referèndum que
és legítim no és legal en aquest país?

Maria Àngels fa una seria de preguntes a les quals ja i dona la deguda resposta, però les últimes de
rellevant importància les deixa a criteri de cada lector i, com a tal, m'atreveixo a posar-hi la meva
cullerada. La unitat d'Espanya crec que l'hem d'entendre comptant que el gran poder sempre en
vol més. Així com les grans ciutats es van menjant els pobles del seu entorn (en el cas de
Barcelona són molt més extensos els pobles adherits que la pròpia ciutat), la corona de Castella es
14

va anar annexionant una darrera l'altra totes les reines de la península ibèrica.
En quant a la Constitució, que ara el partit en el govern defensa a capa i espasa per justificar la gran
unitat de la nació espanyola i en contra de la independència de Catalunya, si mal no recordo va ser
l'únic partit que la va votar, fent-se així pales aquell refrany tant nostre que diu: “Sempre s'ha de ser
emmascarat per una paella”.
Les lleis d'aquesta Constitució són legítimes perquè les varen votar la majoria dels espanyols,
inclosos els catalans. Dos dels ponents que varen redactar-la eren catalans, en Miquel Roca de
Convergència i Soler Tura del Partit Comunista. Les seves lleis quant els convé als partits
majoristes les reformen.
La pertinença de Catalunya a Espanya i el seu origen, l'hem de buscar en el Compromís de Casp,
signat el 24 de juny de 1412, en el qual es proclamà rei de Catalunya Aragó el castellà de la família
dels Trastàmara, Fernando de Antequera. Els polítics
d'aquell moment històric, com els d'ara, també
anaven dividits, barallant-se i mirant més pels seus
interessos que pels col·lectius. Així ens ha anat
sempre i possiblement així ens continuarà anant.
En quan al referèndum, que és legítim però no legal,
és una tossuderia dels polítics majoritaris PP, PSOE i
C's, que són tant curts de mires que no s'adonen que
guanyaria el NO igual com succeí a Escòcia i al
Quebec.
La conseqüència d'aquest NO ve de lluny, quan
governava com a dictador el general Primo de
Rivera, anticatalà de cap a peu, en unes declaracions
va dir que “haría una Cataluña sin catalanes”. Ell no
en va veure els resultats, però...
El nostre honorable president va dir en el Parlament
que el referèndum SI o SI. Ell que és fill de un molt
bon pastisser i segur que de jove havia ajudat al seu
pare, deu tenir molt bones nocions d'aquest bonic
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ofici, les quals li poden ser de gran utilitat en el futur, ja que penso que s'ha embolicat en fer el
pastís més gran que mai podria imaginar-se. Per elaborar-lo tindrà que posar-hi tal quantitat d'ous
que serà impressionant, a part de quilos i quilos de sucre, de farina i d'espècies. En tenir tota la
massa preparada i després d'invertir-hi molt de temps en pastar-la, no sé si el forn tindrà pou
escalfor com per arribar a coure-la.
Un altre contratemps que em temo tindrà el president
serà que els ajudants de pastisser que té dintre
l'obrador no són massa competents, ni gaire de fiar.
Millor que m'equivoqui i el pastís acabi essent tant bo
com els que feia el seu pare i fan els seus germans.
En tot cas li desitjo molta sort, que bona falta li farà.
Suposem però que el pastís ha estat un èxit, que ha
quedat molt ben cuit i és per llepar-se els dits.
Suposem també que Catalunya ja és independent i
que tenim un president de la nova república i un
govern amb el seu primer ministre en cap.
Posats a suposar, suposem que la comarca de la Vall
d'Aran, on els seus pobladors mai s'han sentit ni francesos,
ni espanyols ni catalans, ells són aranesos, també volen
independitzar-se. El nou govern català, després de tantes
crítiques com han fet al govern central de Madrid pel seu
immobilisme, donarien de bon grat la independència als
aranesos? Si fos així jo ho celebraria, primer perquè
nosaltres seriem independents i segon perquè tindríem un
govern plenament democràtic. Però em temo que hi hauria
problemes perquè quan et toquen directament...

Bonaventura Mir

