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Al tancament d'aquest butlletí encara
tenim Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol
Junqueras i Joaquim Forn a la presó, per
tant només podem publicar en aquest
editorial el següent:
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Bbutlleti_aj@hotmail.com

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a: Martí Espigulé, Nicolau Serra, Bonaventura Mir, Moisès
Planas, 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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OBRES I INVERSIONS EXERCICI 2017
Durant l'any, s'han dut a terme les obres següents:
·
·

Col·locació d'un parc infantil a les escoles d'Espinavessa.
Enllumenat de l'entrada del nucli d'Espinavessa.

El parc infantil es va col·locar a inici d'any i consta de gronxadors, tobogan, gronxador molla i
sorral. Aquest mes de desembre s'hi han plantat dues moreres per a la llarga tenir-hi una bona
ombra.
L'enllumenat de l'entrada del nucli d'Espinavessa, després de les diverses traves administratives
s'ha pogut acabar i ja està en funcionament.
Per poder-lo dur a terme, ha calgut que l'Ajuntament assumís la titularitat de la carretera que porta
a Espinavessa en el tram que s'ha posat la il·luminació. Això comportarà alguna petita despesa
més de manteniment però té sentit assumir la titularitat d'aquest tram ja que si mai s'urbanitzés la
zona d'Espinavessa que es va preveure al planejament urbanístic aquest tram passaria a ser un
carrer més del poble.
Al pressupost 2017 de l'Ajuntament hi havia previstes 3 obres més:
·
·
·

Pavimentació de l'accés al nucli de Queixàs
Pavimentació de l'entrada d'Espinavessa
Enllumenat i adequació zona benzinera

Les obres de pavimentació, es volien dur a terme abans d'acabar 2017 però la fred que ha fet ho
desaconsellava ja que el formigó amb fred triga més a endurir-se i si glaça no es pot formigonar.
Per no fer una obra a corre-cuita, a tocar les festes de Nadal i amb la possibilitat de no fer bona
feina, s'ha optat per esperar a tenir millor climatologia, les obres es faran el 2018.
Pel que fa a l'obra de la zona de la
benzinera, no es va obtenir
finançament i es va posposar un any,
per tan es durà a terme durant el
2018.

L'enllumenat actual es va instal·lar fa molts anys i
cal fer-ne una adequació i millora.
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OBRES PREVISTES DURANT EL 2018
A més de les 3 obres esmentades, el 2018 se n'han previst dues més:
·
·

Portada d'aigua a Vilademires fins a cal Gall
Instal·lació de comptadors a la sortida dels dipòsits d'aigua potable

La portada d'aigua a Vilademires, ve donada per llarga demanda dels masos de la zona. Amb
aquesta obra no s'abastirà encara a tots els masos de Vilademires, s'espera poder-ho fer en una
segona fase el 2019.
La instal·lació dels comptadors a la sortida dels dipòsits d'aigua potable. Es farà amb una
subvenció de l'ACA i és interessant per tal de controlar millor i poder detectar millor consums
anormals que poden alertar-nos d'una fuga. Aquesta inversió, tenint com tenim instal·lat un
sistema de telecontrol als dipòsits d'aigua potable ens ha de permetre saber en temps real el cabal
que està sortint i saber si aquest està dins la normalitat o no.

PROVA PILOT COMPOSTATGE COMUNITARI A ESPINAVESSA
Els municipis de la comarca tenen la competència en la gestió dels residus municipals de totes les
fraccions excepte la recollida selectiva de paper i cartró, envasos lleugers i envasos de vidre que
és competència del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Aquest fet, dificulta la planificació dins un
marc comarcal i per tant efecte directament en l'eficiència dels serveis.
D'altra banda, en municipis rurals s'ha fomentat des del 2008, el compostatge casolà com a via de
gestió de la fracció orgànica dels residus municipals.
La comarca no disposa encara d'una instal·lació de compostatge per poder fer el tractament de
residus orgànics i els que han implantat el servei han de fer el tractament en territoris veïns. No
obstant, el compostatge domèstic es una estratègia que ha crescut molt en el territori, sobretot en
zones més rurals, on esdevé la millor opció per a tractar aquesta fracció. Actualment, Cabanelles
té un total de 6 compostadors en funcionament.
L'Ajuntament de Cabanelles vol iniciar el
compostatge comunitari prioritzant el nucli
d'Espinavessa, a través d'una prova pilot.
La prova pilot de compostatge comunitari pretén
estudiar la viabilitat d'autogestionar la fracció
orgànica dels residus municipals domèstics
mitjançant el compostatge casolà i la recollida porta
a porta de la FORM (Fracció orgànica dels residus
municipals) amb l'ús d'un compostador mecanitzat
per les llars que no els és possible realitzar el
compostatge casolà. El projecte té el recolzament
del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, i
subvencionat per l'Agència de Residus de
Catalunya i el Ministeri d'Agricultura i Pesca,
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ELECCIONS 21D
El 21 de desembre es van celebrar les eleccions al
Parlament de Catalunya arrel de la imposició per part
de l'estat. La jornada va ser tranquil·la, es va
desenvolupar amb normalitat i amb una alta
participació en el municipi, el 81,7%. Agrair la feina
feta als membres de la mesa electoral, Adriana, com
a presidenta, Yolanda i Mar, com a vocals. Els
resultats de les eleccions en el nostre municipi
Cabanelles van ser:
P artit
JUNTSx CAT
ERS-C atSí
C UP
C 's
PP
C arCom ú -Po dem
P SC
P AC MA
P U M+J
RECORTES-C ERO GRUP O V ERDE
TOTAL

Imatge dels membres de la mesa electoral del dia 21 de
desembre

nº vots
70
33
26
11
5
3
2
1
1
0
152

CALENDARIS 2018
Com cada any, des de l'Ajuntament s'han repartit calendaris a les bústies de tot el municipi. Si algú
no l'ha rebut o en necessita més pot passar per l'ajuntament en horari d'atenció al públic a recollirne.
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ADF INFORMA
Actuacions previstes
Amb el fred, a l'ADF ens posem en marxa. Cada temporada que comencem a treballar de nou pel
nostre poble es una gran satisfacció.
Per part de l'ADF aquest any s'ha arreglat el camí que uneix Vilademires amb Beuda (de
Collsacreu).
Tenim el projecte de recuperar un camí que baixa de Can Camps fins a tocar a Manol, i que està
inclòs en el pla de prevenció d'incendis vigent.
Altres camins que cal repassar son el de Sant Benet a Manol i la carretera de la cadena.
Assemblea ADF 2017
El dissabte 23 de desembre s'ha celebrat al local polivalent l'assemblea general ordinària. Com a
associació sense ànim de lucre que som, aquest es l'instrument previst per a fer un recull de tot el
que s'ha fet el darrer any.
Davant de propietaris forestals i voluntaris es va llegir i aprovar l'acta de l'any 2016, es van aprovar
els comptes 2017 i es va ratificar la junta, que queda de la següent manera:
-

President: Josep Serra
Tresorer i representant de l'Ajuntament: Martí Espigulé
Secretari: Nicolau Serra
Vocals: Jaume Planas, Josep Casadevall, Josep Casademont, Joan Felip, Jordi Mitjavila

En acabar la reunió es va servir un aperitiu i ens vam desitjar les bones festes.
Des de l'ADF Cabanelles, donem les gràcies als membres sortints de la junta, secretari Albert
Casadevall i vocal Adrià Illa, als quals esperem seguir tenint com a voluntaris. També felicitem als
nous càrrecs Jordi i Nicolau.
Període de cremes
Tot i que estem en el temps que es pot fer foc, cal estar atents a les restriccions temporals que es
van posant, ja que durant la tardor no ha plogut gaire.
Seguiu-nos a Facebook, @adfcabanelles! Molt bon hivern i millor entrada d'any a tots!
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FESTA MAJOR DE CABANELLES
Els dies 14 i 14 d'octubre vàrem celebrar la festa major de Cabanelles
El dissabte al vespres es va fer una sessió de Crispetes a la sala polivalent
L'endemà al migdia l'Ofici solemne va iniciar els
actes de la diada i, seguidament a la plaça de
l'església, la cobla LA PRINCIPAL DE PORQUERES
va tocar tres sardanes. També es va oferir un aperitiu
pels assistents.
A les sis del vespres, al local polivalent, es va posar
punt i final als actes amb el ball de festa major.
Un any més el bon temps va acompanyar la festa major

DIADA D'HOMENATGE A LA GENT GRAN
El passat 5 de novembre vàrem celebrar la desena diada d'homenatge a la gent gran
Com en les anteriors edicions la diada a començar
amb una missa a l'Esglèsia de Cabanelles, on a la
sortida es va fer la tradicional foto dels homenatjats i
posteriorment el dinar de germanor al local
polivalent.
Acabat de dinar es va fer entrega d'un obsequi als
homenatjats i es va triar l'hereu i la pubilla que van ser
en Pere Oriol de can Pere Pau i la pubilla l'Anna
Casadevall

L’hereu i la pubilla recollit l’obsequi de mans de l’Alcalde

Per acabar es va amenitzar la festa amb una actuació musical.

DINAR DE LES DONES DE CABANELLES
Com ja és tradició i coincidint amb les festes Nadalenques el grup de dones de Cabanelles va
organitzar un dinar per celebrar aquestes diades tan senyalades.
Enguany ho varen celebrar el dissabte 16 de desembre al restaurant Les Oliveres de Besalú
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Aquestes trobades apleguen un bon nombre de
dones, la majoria de Cabanelles i algunes de
pobles veïns.
Com ja us hem informat en altres ocasions, al
tractar-se d'actes on cada una es paga el dinar
fa que estigui obert a totes les dones qui hi
vulguin assistir.

Bonica foto de grup després del dinar

NADAL A QUEIXÀS
Un any més, espero que tothom hagi tingut unes bones festes de Nadal i un bon inici de l'any nou 2018. Any
que ens pot portar moltes sorpreses i, fins i tot, canvis de vida. Amb 365 dies tenim moltes oportunitats que
podem anar creant. Esperem que tot sigui positiu i no perjudiqui a ningú, sinó que ens ajudi a viure amb pau,
amor i felicitat, que és el missatge que ens porta Déu, enviant al seu Fill Jesús, per dir-nos com hem de viure
perquè tothom visqui amb harmonia I felicitat.
La clau, de tot això, la tenim en un exemple que ens dóna Jesús quan estava fent la vida pública portant el
missatge de Déu al seu poble i utilitzant Paràboles, que estan escrites en els evangelis, mostrant-nos com
havíem de canviar les persones per fer un món tal com el volia Déu. Un exemple molt bo és el que ens diu
que som sembradors de llavors i que aquestes han d'estar sembrades en terres preparades per donar bons
fruits.
Com a municipi de bons pagesos ja tenim aquesta experiència en les nostres terres i sabem els resultats de
les terres fèrtils i ben acompanyades. Aquesta llavor bona que el sembrador posa al camp, amb el temps es
torna en una planta que porta vida de futur. Però si la llavor i la planta no han estat ben acompanyada, no
donarà fruit abundant. Hem de ser bons sembradors per saber transformar les llavors en bones plantes, els
valors que la societat ens demana per millorar el nostre entorn i no passar de les coses que tenim al costat
nostre, ni tirar les llavors pels camins sense intuir cada moment el que necessita la llavor que hem sembrat
per tal que es torni ufanosa i porti futur en el nostre entorn, per viure amb un món on sempre tinguem
harmonia I felicitat.
Crec que hem de ser molt responsables de l'enviament que Déu ens ha fet a la nostra vida. Cadascú des del
lloc on ha estat enviat, ha de saber portar aquesta pau i amor que Ell a través de Jesús vol que tothom
tinguem, estiguem en el lloc que sigui, en família, feines, poble, encàrrecs donats, compromisos,
missions,... Sempre hem de ser bons sembradors de llavors per crear unes plantes, flors i fruits que portin
amor, pau i felicitat a tothom. Com canviaria el nostre món i el nostre entorn si tinguéssim assumit aquest
missatge que Déu, a través del Nen Jesús de Betlem, ens porta a la societat. Que aquest Nadal no sigui
només un dia de l'any sinó cada dia i en cada moment, que tinguem els sentits ben oberts per detectar
necessitats, coses que fallen i oferir serveis per crear entorns diferents i feliços per a tothom.
Les lletres de les cançons de la celebració que hem fet, en aquest Nadal, ens conviden a viure i a renéixer
de nou teixint un nou estil de vida. Si tenim febleses enterrem-les i fem una nova vida portant sempre
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harmonia en el lloc on estiguem. Traiem les tristors, els mals entesos, les aparences, les violències,... fem
d'aquest món, un món ben màgic i fem reviure l'alegria d'aquest món on
sempre hi hagi amor, pau i autenticitat, fent que la foscor passi a ser llum i
vida per a tothom. Actuem perquè aquest Déu que ens ha enviat a Jesús
Infant ens miri sempre esperançat, content i confiat, en veure la nostra
actitud. L'estel, que és Jesús Infant, ens marca camí teixint un nou destí
canviant el món. Son frases que ens poden motivar per fer un bon any Nou.
Per això, també, us adjunto l'esquema que he fet i vaig penjar en el díptic i en
el cartell de l'anunci de la celebració que vàrem fer el 25 de desembre a la
parròquia de sant Martí de Queixàs, on hi estava tothom convidat. Ja tenim
un pronòstic, amb algun voluntari, per la propera celebració de Nadal 2018,
consistirà en que representar els personatges de l'Evangeli amb escenes
teatrals, els actors i actores seran adults i jo portaré les disfresses; qui vulgui
també s'hi pot afegir fent un bon grup.
Com cada any també us faig el pronòstic del temps. Aquest any les cebes ens poden portar sorpreses amb
uns bons bolets de tardor, esperem que sigui realitat. Veure aquesta tradició del pagesos avui dia, en la
nostra generació que està fent tants canvis climàtics i sorpreses ambientals, es parlar de màgia, però els
nostres avantpassats això ho tenien molt clar i era un bon pronòstic de l'any que els hi arribava. Aquesta
prova, tot i que no tingui base científica, està molt estesa i són moltes les persones que la duen a terme
arreu del país, normalment a la nit de Cap d'Any, també en alguns indrets es realitza a la nit de Nadal. El
pronòstic resultant és d'àmbit local, motiu pel qual és bàsic utilitzar una ceba cultivada al mateix municipi o
bé a la mateixa àrea climàtica. Us recordo que això no es fa només a l'Empordà, sinó a la Garrotxa, Gironès,
Berguedà, Ripollès, Aragó-Pirineu, País Basc, Alemanya i molts altres llocs. Eren maneres orientatives,
dels pagesos, per preveure el temps de l'any que estrenaven.
Agraïm la tradició que ens mantenen en Jaume i la Pilar de cal Cucut, que a pesar dels canvis d'ambient hi
ha pronòstic que s'encerten. En Jaume cada any les posa per Nadal i cap d'any fent pronòstic amb les dues
possibilitats, per això us adjunto el pronòstic dels dos moments i per Nadal el de la Pilar des de Figueres.
Em va cridar l'atenció del pronòstic del calendari que ens assegura que aquest anys tindrem bolets, tindrem
un mes de setembre i octubre plujós. L'abril també ens ajudarà a tenir bons sembrats. Amb aquest resultat i
això sí que és màgia per a cada zona és preveure els litres d'aigua. Això és una idea del senyor Pep de Can
Pauet, si el mes és sec hi poden caure de 0 i 30 litres com a màxim, si és humit uns 50 litres, si hi ha aigua i
sal no està del tot desfeta 100 litres, si només hi ha aigua 150-200 litres. Això suposo que depèn molt de
cada zona, l'Alt Empordà te pluges de durada diferent i canvis ràpids per la tramuntana, però jo uns faig un
pronòstic que pot ser un fart de riure, però daixò es tracte, farem experiències i pronòstics, ja em direu si
encerto, segons el càlcul uns dic que els litres que cauran aquest any 2018 serà un total de uns 659 litres,
si algú te aparell que ho vagi arxivant per veure si és cert, en el plujós pot ser hi he posat pocs litres.

Moisès Planas
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ACTIVITATS TARDOR 2017 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES
D'ESPINAVESSA
Si penseu que fer una activitat dos anys seguits ja es pot considerar que comença a ser una
“tradició”, doncs a Espinavessa hem fet un primer pas perquè s'instauri el taller de panellets abans
de Tots Sants. L'últim cap de setmana
d'octubre l'Associació de Veïns i Veïnes
vam organitzar una sessió en què, amb la
inestimable ajuda i indicacions d'en Josep
(el pastisser i veí del poble) vam elaborar
més d'un centenar de panellets. Cada
família que va participar al taller es va
poder endur a casa per fornejar una safata
ben plena dels panellets preparats entre
tots. Trobeu una manera millor de passar
una castanyada a Espinavessa que amb
panellets artesans acabats de coure a
casa?
Les nostres inquietuds gastronòmiques no s'acaben aquí. Al
novembre vam fer un altre taller culinari, en aquest cas per aprendre a
elaborar l'autèntica paella valenciana. L'amfitriona i la mestra de
cerimònies va ser la Joana Rodríguez, que té ascendència
valenciana. El resultat, una paella per llepar-s'hi els dits que després
vam poder degustar tots junts.
Des d'aquí animem a tots els veïns i veïnes d'Espinavessa i de
Cabanelles a participar en els tallers organitzats per l'Associació. Ara
que hem començat, no tenim pas ganes d'aturar-nos! Ja estem
treballant en els pròxims tallers d'hivern i de primavera.

10

EL PASTÍS AGRE
En el seu moment, vàrem parlar del pastís del president, jo tenia els meus dubtes de que es
pogués acabar de coure per falta de potencia al forn, doncs bé, amb, amb molts d'entrebancs i
patacades el pastís s'ha arribat a coure, però amb la mala sort que degut a les altes temperatures
dominants a tota la península ibèrica, es va tornar agre.
El resultat va ser desastrós, el govern en ple, que cada un d'ells n'havia menjat un tros, se'ls va
indigestar i malauradament alguns van ser ingressats, no així els ajudants que tenien a l'obrador,
tot i ser ells que més els varen atiar a menjar-ne fins a rebentar.
El president i alguns dels seus companys van optar per assimilar la més que
famosa pel·lícula “El Fugitivo” escrita per J. M. Dillard i protagonitzada per un
jove Harrison Ford. No crec però que ells es llancin a l'aigua des de tants metres
d'alçària com el protagonista.
El resultat que n'extraiem és que Catalunya no ha quedat gaire airosa davant el
món, però el més dolors és que al govern central l'hi han crescut les ales tres
pams per banda i durant molts anys tots plegats en pagarem les
conseqüències, tan els dels SI com els del NO. Tot plegat ha sigut molt mal
plantejat i explicat.
Creure que Europa donaria suport a Catalunya era com creure en els Reis d'Orient, una
innocentada.
França és de sempre el país més centralista del món i de França prové la monarquia Borbònica.
Felip V va ser el primer i a Catalunya encara en paguem les conseqüències.
La resta d'Europa, una vegada recuperades aquelles repúbliques escindides de la poderosa
U.R.S.S., ja no volen ni sentir a parlar d'independències, vinguin d'on vinguin les demandes. Quan
fas allioli i el negues, hi ha que se'l menja negat i d'altres intenten refer-ho i ho aconsegueixen.
El pastís que se'ns va tornar agre, podrem tornar-lo a refer? La possibilitat és tornar a començar i
amb gran quantitat de llet, ous frescos i sucre roig fer la massa ben amassada i treballada, posar-hi
la quantitat justa de llevat i deixar-la fermentar el temps corresponent i
sense pressa, les presses sempre són males conselleres i no aporten
res de bo.
Amb les eleccions de l'entrada d'aquest hivern ha quedat demostrat
que aquella frase del general Primo de Rivera d'ara fa més de vuitanta
anys que deia: “Haré una Cataluña sin catalanes”, s'ha fet realitat,
casualment de la ma d'un senyor que porta el seu cognom.
El partit del senyor Rivera ha guanyat les eleccions amb aquella noia
tan ben vestida i clenxinada, amb cara de pocs amics i sempre parlant
el castellà i, per sort, amb molt poques possibilitats que pugui accedir
a governar.
En aquest aspecte els que ho tenen més bé són els del bloc format
11

pels de la rebel·lió, la secessió i la malversació, sempre però que esborrin de la seva agenda les
paraules independència i república. Aquestes dues paraules s'haurien de donar per amortitzades.
Si fins ara havia bufat el Garbí, ara el vent el tenim de Xaloc i
cal girar les veles. Si els tres que formen aquest club són
capaços d'unir-se amb lligams tant forts com la cistella de
vímets que va pintar Salvador Dalí com a símbol d'unió per la
ONU, podem tirar endavant un nou govern i salvar el pastís o
el que en quedi de salvable i, amb temps i paciència,
aconseguir coure'n d'altres de més grossos i més dolços. En
principi però, sembla que els vímets estan corcats i farà falta
un cisteller molt experimentat que amb paciència i resolució
els vagi renovant i trenant.
Del contrari tornarem a l'episodi del 1412 que es va signar el
Compromís de Casp, per no entendres els polítics d'aquell moment i anaren a buscar un rei
castellà. Ara ens estalviarem d'anar tant lluny, de reis i reines d'aquesta mena en tenim la casa
plena.
Només ells tres tenen la solució matemàtica per resoldre el problema, si aquesta no la saben
portar a terme, serà perquè no tenen la suficient talla política. Si és així serà millor que es tanquin
tots plegats en un convent de clausura, que nosaltres ja ens buscarem la vida per un altre costat,
perquè a la llarga un també es cansa de fer l'ase.
Esperem que el nou any ens faci recapacitar i que pensem una cosa, que des de Brussel·les,
parlant francès i flamenc i retransmetent la imatge en una pantalla via satèl·lit, seria una manera de
governar una mica surrealista.
Però anem a saber, una dita diu: “bojos fan bitllets” i Salvador Dalí es va possar el món a la butxaca
amb el seu surrealisme.
Bon any a tots els veïns del municipi de Cabanelles i als polítics que els donin... per allà on seuen!
Bonaventura Mir

