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Aquesta publicació ha estat possible gràcies a: Martí Espigulé, Nicolau Serra, Bonaventura Mir, Núria
Paradeda, Marta Trias, 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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PRESSUPOST 2018
A continuació es presenta el resum del pressupost municipal 2018 que es va aprovar inicialment al
ple del dia 22 de novembre de 2017:
RESUM PRESSUPOST INGRESSOS 2018
capitol

Concepte
I
IMPOSTOS DIRECTES
II
IMPOSTOS INDIRECTES
III
TAXES I ALTRES INGRESSOS
IV
TRANSFERENCIES CORRENTS
V
INGRESSOS PATRIMONIALS
VI
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII
ACTIUS FINANCERS
IX
PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

2018
108.297,98
4.600,00
67.916,24
131.836,88
3.430,00
0,00
29.340,68
0,00
0,00
345.421,78

MC/1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.936,10
3.003,60
0,00
52.939,70

MC/2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84,07
0,00
84,07

DEFINITIU
108.297,98
4.600,00
67.916,24
131.836,88
3.430,00
0,00
79.276,78
3.087,67
0,00
398.445,55

MC/2
0,00
0,00
0,00
71,90
0,00
12,17
0,00
0,00
0,00
84,07

DEFINITIU
63.635,32
190.287,14
300,00
5.625,90
18.774,28
119.822,91
0,00
0,00
0,00
398.445,55

RESUM PRESSUPOST DESPESES 2018
Capitol
Concepte
I
DESPESES DE PERSONAL
II
DESPESES CORRENTS
III
DESPESES FINANCERES
IV
TRANSFERENCIES CORRENTS
V
FONS DE CONTINGÈNCIA
VI
INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII
ACTIUS FINANCERS
IX
PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

2018
63.635,32
190.287,14
300,00
5.554,00
18.774,28
66.871,04
0,00
0,00
0,00
345.421,78

MC/1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.939,70
0,00
0,00
0,00
52.939,70

INICI RECOLLIDA FORM A ESPINAVESSA
Cabanelles ha iniciat la prova pilot de recollida porta a porta de la fracció orgànica dels residus
(FORM)amb el suport del Consell Comarcal.
Aquesta prova pilot s'ha pogut iniciar gràcies a l'interès i motivació de la gent d'Espinavessa.
El divendres 2 de març va tenir lloc la reunió informativa de la recollida porta a porta del FORM a
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Espinavessa on es van donar les indicacions oportunes per saber que es pot tirar a la fracció
orgànica i què no.
Per engegar el compostador, cal que de moment només es tiri a la
fracció orgànica el que son fruites i verdures, carn i peix de moment
no se n'hi pot tirar. Això és degut a que el compostador funciona a
base de la descomposició que duen a terme una sèrie de
microorganismes els quals s'han d'establir al compostador i la
manera que s'hi estableixin és la de recollir només restes de fruita i
verdura i barrejar-les amb un substrat que en el nostre cas són
serradures. Una vegada establertes les colònies de
microorganismes ja es podrà tirar a la fracció orgànica carn i peix.
S'avisarà als veïns que participen en la prova pilot quan es pugui
començar a tirar la carn i el peix.
La recollida es fa els dilluns i dijous entre les 9 i les 11 h del matí.
El dilluns 5 de març es va iniciar la recollida i es va posar en funcionament el compostador
comunitari. De moment s'ha obtingut una bona resposta per part dels veïns que col·laboren en
aquesta iniciativa i no hi ha hagut incidències. Per tant, felicitem als veïns d'Espinavessa i
treballadors de l'ajuntament pel correcte desenvolupament de la recollida i els animem a que
segueixin pel bon camí.
Podeu consultar més informació sobre el compostatge casolà i comunitari a la web de
l'ajuntament: www.cabanelles.cat.
Degut a la pressió creixent dels costos de dur els residus a l'abocador de Pedret i Marzà i de la
conscienciació que hem de prendre de respectar el medi ambient, esperem que aquesta prova
pilot pugui anar creixent i arribar a la màxima gent possible del nostre municipi. Sabem que no a tot
arreu és possible una recollida porta a porta i que fins i tot potser no cal a tot arreu ja que hi ha gent
que pot tenir compostador propi, pot tenir un femer on aboca les restes orgàniques, etc, però
anirem veient què cal a cada zona del municipi per fer créixer aquesta prova pilot i que deixi de ser
una prova per ser un projecte consolidat.

SERVEI COBRAMENT PER FINESTRETA DE TRIBUTS A CAIXABANK
Informem que CaixaBank (entitat col·laboradora de XALOC del
cobrament dels ingressos de dret públic), ha comunicat que deixarà de
prestar en les seves oficines de la demarcació de Girona el servei de
cobrament per finestreta de tributs municipals, a partir del 01/01/2018.
Per tant, els contribuents que s'adrecin a questa entitat, només podran
realitzar el pagament dels seus deutes mitjançant els caixers automàtics.
La resta d'entitats financeres en major o menor període de temps secundaran aquesta decisió.
Per un altra banda us informem que amb motiu de l'entrada en vigor de la normativa europea SEPA
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(Reglament UE 260/2012, de 14 de març) i per allò que fa referència als pagaments efectuats mitjançant
domiciliació bancària, US COMUNIQUEM que la informació que fins ara apareixia en els rebuts emesos
per les entitats bancàries es veurà reduïda. No obstant això i, per tal que els contribuents puguin disposar
de la mateixa informació que sortia abans en el rebut poden accedir a http://seu.xalocgirona.cat/csv i
introduir el codi CSV que apareix en aquest document.

DESVIAMENT TRÀNSIT N-260 QUEIXÀS
Segons informació rebuda del Ministeri de
Foment, per tal de dur a terme treballs de
manteniment al terraplè de la Caseta, es tallarà
la carretera N-260 en un dels sentits i es
desviarà el trànsit per l'antiga N-260 en el tram
de Queixàs a la guixera. Abans de desviar el
trànsit repararan les zones malmeses de
l'antiga N-260.
L'inici de les obres està per concretar però està
previst iniciar-les al març i tindran una durada
de 6 mesos.

Tram de la N-260 on es faran els treballs de manteniment

OBRES CONSERVACIÓ FERM CARRETERA ESPINAVESSA
Des de la Diputació de Girona ens han informat que
tenen previst actuar durant els dies 2 a 8 de maig a la
carretera GIV-5122, a Espinavessa. L'actuació
consistirà en la rehabilitació superficial del ferm que
suposarà, a més d'algunes interrupcions puntuals de
trànsit durant les obres, una limitació de velocitat pel
risc de lliscaments durant uns 15 dies. Durant
aquesta campanya es revisarà el sistema de
drenatge. Després de l'execució del tractament
superficial es tornarà a renovar la senyalització
horitzontal.
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Imatge de l’accés a la carretera d’Espinavessa

XARTIC: ALTERNATIVA A TELEFÒNICA
Degut als problemes de tots conegut amb Telefònica i el servei d'internet deficient que presta al
nostre municipi, desprès de valorar diferents alternatives, l'Ajuntament ha optat per passar tot el
que és telefonia fixa, mòbil i internet a la companyia XARTIC. És una empresa de la garrotxa que té
preus competitius i després d'uns mesos de funcionament, podem dir que és una bona alternativa.
Dona cobertura a bona part del municipi (Cabanelles, Queixàs, Vilademires i Espinavessa).
Per la telefonia fixa i internet, disposen de repetidors propis i pel que fa a la telefonia mòbil fan
servir la cobertura de Movistar.
Per zones on no arribin, es mostren oberts a posar algun tipus de
repetidor si hi ha un mínim d'usuaris interessats. Si algú està
interessat en tenir més informació, el seu telèfon de contacte és
972291037.

ROBA AMIGA
L'empresa roba amiga ens informa periòdicament de la roba que recull al
contenidor que tenim situat a la benzinera. Durant l'exercici 2017 ha
recollit 256 kg de roba.

CARPETA CIUTADANA
Què és i perquè serveix
La carpeta ciutadana és un servei en línia que habilita un canal de comunicació segur per tal de
conèixer l'estat de la vostra tramitació. Per accedir-hi, cal que primer us autentiqueu mitjançant un
certificat digital i, un cop a dins, podreu fer el següent:
-

Cercar per data i estat tots els tràmits presentats
Consultar-ne l'estat de tramitació (pendent, tramitat, denegat)
Visualitzar i descarregar la sol·licitud presentada i tots els possibles arxius adjunts
Conèixer les actuacions que l'administració ha fet sobre la vostra tramitació
Com es pot consultar en quin estat es troba un tràmit?

**Per a la consulta de l'estat d'un tràmit és indispensable disposar d'un certificat digital instal·lat al
vostre ordinador i identificar-se amb aquest certificat en fer qualsevol sol·licitud electrònica.
PAS 1
A la seu electrònica de l'ajuntament/tràmits, cliqueu sobre el botó
“Accedeix” de la Carpeta ciutadana. Us demanarà que us
identifiqueu, ja sigui amb idCAT Mòbil amb alguna altre certificat
digital.
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PAS 2
Seleccioneu el tipus de tràmit del qual voleu consultar-ne l'estat. Un cop seleccionat es desplegarà
un llistat amb els tràmits pendents i de cadascun d'ells es detallarà la següent informació:
Data de sol·licitud, número de registre, tipus de tràmit realitzat, estat de la sol·licitud.

-

A través d'aquest gestor podreu veure tots els diferents tràmits que es realitzen del vostre
expedient.
Com es pot obtenir un certificat digital?
Hi ha diferents opcions de certificat digital com ara el DNI electrònic, certificat digital persona física
(http://www.cert.fnmt.es), idcat (www.idcat.cat)....
La opció d'identificació electrònica més recomanada i pràctica és l'idCAT Mòbil, ja que només es
requereix el mòbil i DNI per poder realitzar tràmits o accedir a notificacions. Per tant, es poden fer
gestions des de qualsevol lloc mentre tingueu el mòbil amb vosaltres.
L'idCAT Mòbil . és el servei d'autenticació d'usuaris i signatura electrònica orientat al ciutadà i
basat en l'enviament de paraules de pas d'un sol ús al seu telèfon mòbil que el Consorci AOC
ofereix al Sector Públic de Catalunya com a alternativa a l'ús dels certificats digital. És un sistema
segur i gratuït que no requereix la instal·lació de cap programari ni recordar cap contrasenya.
Podeu consultar més informació sobre l'idCAT Mòbil en el següent link:
https://www.aoc.cat/knowledge-base/que-es-idcat-mobil/idservei/idcat_mobil/
El certificat digital, a part de permetre l'accés a la carpeta ciutadana també serveix per a identificarse a l'hora de fer qualsevol tràmit electrònic. Actualment, no es requereix identificació electrònica
per a realitzar tràmits electrònics a l'Ajuntament de Cabanelles, però en un futur proper tots els
tràmits requeriran d'aquesta identificació.
Com donar-nos d'alta l'idCAT Mòbil?
A continuació detallem els passos per donar d'alta el idCAT
Mòbil:
1. En el moment en què accediu a un tràmit electrònic i
aquest requereixi identificació, apareix la següent
pantalla.
-

Si no estem donats d'alts, clicar a “Dona'm d'alta”.

-

Si ja estem donats d'alta, cal introduir el vostre número
de mòbil i el DNI. Rebreu un SMS al mòbil amb un codi el
qual haureu d'introduir a la pantalla que us aparegui, i ja
podreu realitzar el tràmit.
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2. Apareixerà la següent pantalla que permetrà donar-nos d'alta amb certificat digital o sense.
Llegiu el que es requereix per a fer l'alta escolliu la opció que més convingui i feu clic a
“COMENÇA”. A partir d'aquí només cal introduir les dades que es requereixen o bé
identificar-vos amb un certificat digital, depenent de la opció que hàgiu escollit.

Ja us podeu identificar electrònicament!!
Per qualsevol dubte al respecte de l'ús d'aquest servei, us podeu adreçar a les oficines municipals
en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores, excepte els dijous, i
dimarts i dijous de 17: 00 a 20:00, on us atendran i us guiaran en l'ús d'aquest nou canal de
comunicació amb el vostre Ajuntament.
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“SÓC RESPONSABLE” - CAMPANYA D'ESTERILITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ
ANIMALS DE FAADA
Cada any més de 400 animals són abandonats a l'Alt
Empordà. La causa principal de l'abandonament és la
manca de control de la natalitat. La majoria dels animals
de Catalunya no estan esterilitzats ni identificats. Encara
hi ha molta gent que pensa que esterilitzar és perjudicial
per als animals o que, si més no, creu que no aporta cap
benefici , com a resultat és produeixen moltes cadellades
no desitjades, i que la identificació tampoc no és
necessària, especialment quan es tracta de gats, i la
realitat és que molts animales que arriben als centres
d'acollida no són abandonaments sinó pèrdues que es
produeixen per accident. Per això FAADA(*) crea la
Campanya d'Identificació i Esterilització a preus
promocionals.
Recordem que la identificació amb microxip, la xapa identificativa i el cens municipal són obligatoris a tota
Espanya.
Un dels principals objectius d'aquesta 7a edició de la campanya de FAADA, és aconseguir que s'esterilitzi
el major nombre possible de GPPs (Gossos Potencialment Perillosos) i que els propietaris deixin de
contribuir a la sobrepoblació dels refugis mitjançant una activitat que, a falta de permisos i nucli zoològic, és
il·legal.
Una altra novetat per a aquest 2018, és que a la web de la campanya s'oferiran descomptes també per a
cursos i visites privades d'educadors canins. Els problemes de comportament són una de les principals
causes d'abandonament i aquestes facilitats pretenen ajudar als ciutadans a trobar solucions en aquest
aspecte.
Com cada any, els usuaris es podran inscriure a la web www.socresponsable.org per poder intervenir als
seus animals en els centres veterinaris adherits a Catalunya.
Les persones interessades de fora de Catalunya trobaran informació sobre les campanyes actives a nivell
estatal a la nova web www.soyresponsable.org.
L'any 2017 la campanya va aconseguir dur a terme 8.439 esterilitzacions i 5.564 identificacions en tres
mesos, gràcies als 286 centres veterinaris que van participar. En total, des de la seva posada en marxa el
2012, s'han realitzat un total de 46.561 actuacions veterinàries.
A partir del dia 5 de febrer i fins el 5 de maig, a Catalunya, ja és possible inscriure's a la web
www.socresponsable.org per identificar i esterilitzar a preus promocionals a gossos, gats i fures a
través dels centres veterinaris adherits a la campanya.
(*) FAADA, Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals, és una entitat sense ànim de
lucre activa des de 2004 que treballa per a la protecció de tots els éssers vius des de l'acció en l'àmbit social,
legislatiu i educatiu.
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ADF INFORMA
Comença la primavera amb algunes pluges que tanta falta fan al nostre poble i comarca. Des de
l'ADF, seguim treballant en les pistes que tenim marcades al pla de prevenció d'incendis.
Col·laboració a Cistella i Terrades
La nostra ADF va ser present ajudant a retirar desperfectes i arbres caiguts per l'episodi de tornado
que el passat dia 7 de gener va afectar aquests pobles.
Actuacions setmanals
Aquests darrers dissabtes estem treballant al
camí de Can Camps fins a Manol. Era una
antiga pista que es trobava molt tapada de feia
anys. De moment n'hi ha la meitat d'oberta,
amb aquest canvi...
Simulacre d'incendi
El passat 17 de febrer va tenir lloc un simulacre
d'incendi a Palol de Revardit. Ho va organitzar
l'ADF de l'Estany i va consistir en exercicis
d'orientació amb els mapes de la zona i
pràctiques amb línia d'aigua. Quatre voluntaris
de la nostra ADF hi van participar, junt amb
d'altres de Girona, la Garrotxa i el Pla de
l'Estany. Un cop acabada l'activitat, se'ns va
convidar a dinar al mateix pavelló de Palol.

ADF Cabanelles és compromís amb el municipi i els seus veïns

Fa poc temps que l'ADF de l'Estany s'ha reactivat i
des d'aquí els desitgem sort I encerts.
Nova incorporació
Des de ja fa unes setmanes, tenim un nou voluntari,
en Raül, que ens ajuda. El més important es que és
jove i amb ganes de treballar. Esperem que no sigui
l'últim! Li donem la benvinguda.
Els nostres voluntaris en plena formació

Prohibició de fer foc

Com cada any, a partir del 15 de març, comença la prohibició de fer foc a menys de 500 metres de
zona forestal sense autorització expressa del departament d'Agricultura. La mesura s'estén fins al
15 d'octubre.
Bona primavera a tots!
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DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Com cada any, i coincidint amb el dia de la dona treballadora, el dijous 8 de març les dones del
nostre municipi tenien previst celebrar aquesta diada amb una sortida plena d'activitats.
En previsió de les nombroses manifestacions feministes programades en aquest dia la sortida es
va aplaçar i va tenir lloc al dia 13 de març. Aquestes manifestacions incloïen denúncies en contra
de la violència de gènere, en contra de les desigualtats entre l'home i la dona en l'àmbit laboral, en
contra dels abusos sexuals, i en nom de totes aquestes víctimes que ja no poden parlar per elles
mateixes.
Així doncs, el dia de la sortida, tot hi aplaçar-se i ser un dimarts 13 es va desenvolupar amb
normalitat i es va celebrar una diada plena d'activitats.
A les 8:30 van sortir de Cabanelles direcció Vilafranca del Penedès on van fer una visita Guiada a
la “Bodega Torres”, amb un recorregut amb trenet pels cellers, les vinyes i la bodega. Van dinar en
un restaurant de la mateixa població.
A la tarda, i per acabar el dia amb un toc dolç, tocava visita guiada a la fàbrica de “Xocolata Simon
Coll”, i com no, amb degustació inclosa!

Foto de grup davant les bodegues Torres de Vilafranca del Penedès
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FESTA DEL MUNICIPI
Dies 21 i 22 d'abril de 2018
Dissabte 21
A les 2 del migdia DINAR POPULAR
-

Empadronats: el dinar serà gratuït
No empadronats: 10 €
(Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 d'abril)

A les 5 de la tarda, VII 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
Durant tot el dia hi haurà inflables per a la mainada

Diumenge 22
A ¼ d'1 del migdia, a l'església parroquial, OFICI SOLEMNE
Tot seguit a la plaça de Cabanelles, sardanes a càrrec de la cobla LA PRINCIPAL DE
PORQUERES

ROMERIA DE LA MARE DE DEU DEL MONT
El diumenge 3 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 13h 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
l'Ajuntament. A mitjans de maig es passarà el
programa.
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MÚSICA I TEATRE EN EL TEMPS DEL REI SOL...SENSE PRESSA
MOLIÈRE, LULLY I CHARPENTIER
Cabanelles, Dissabte 30 de juny del 2018
La França de finals del segle XVI necessitava restablir l'ordre social enfront de la fam, les pestes i
les guerres; i la forma política de la monarquia absoluta va ser acceptada com una solució
moderna als problemes d'inestabilitat social. Lluis XIV amb un dels regnats més llargs de la
història, va saber apartar la noblesa dels seus cercles d'influència substituint-la per una burgesia
ennoblida alhora que anava acumulant cada cop més poder. L'absolutisme implicava una
intervenció de l'estat en la vida pública cada cop més important. És el gran moment de les
Acadèmies i les seves normes en el procés creatiu. França marca tendència, Versalles enlluerna
Europa i en aquest context apareixen grans noms com Molière, Lully o Charpentier.
Viure i treballar sota la tutela del Rei Sol no devia ser fàcil, i la relació entre Molière, Lully i MarcAntoine Charpentier n'és una mostra. Tots ells van haver de trobar l'equilibri entre el gust propi i el
reial sense ofendre mai sa majestat. Cada nova obra, cada nou espectacle era en realitat una
aposta de futur, una mena de renovació contractual: s'ofendrà el rei?... riurà?
En aquesta jornada “sense pressa” anirem redescobrint la relativament poc coneguda producció
conjunta d'aquests autors que van haver de col·laborar, tant si com no, per tal de complaure el
desig del rei que volia gaudir d'espectacles de text amb música. De la mà de Joan Vives anirem
seguint les passes d'un Lully ambiciós i expansiu, i descobrirem com i per què Molière va acabar
treballant amb el seu opositor, Marc-Antoine Charpentier. Recordarem també Couperin,
contemporani del final del regnat del rei Sol aprofitant que aquest any celebrem el 350è aniversari
del seu naixement. Amb el professor Lluís Quintana aprofundirem en l'obra de Molière des d'una
vessant literària sense deixar de banda l'interessantíssim context cultural i històric que l'envolta.
Un temps ric en experiències estètiques i culturals, un temps per redescobrir a Can Trullol el 30 de
juny d'enguany.
El Grand Siècle us espera!

13

Programa Provisional
Matí
·

Xerrada. “De Lully, Charpentier...a Couperin. El so de Versailles” a càrrec de Joan
Vives, músic i locutor-redactor de Catalunya Música.

·

Concert per clave, “Els clavecinistes del Rei Sol “ a càrrec de Mireia Ruiz.
Dinar en un restaurant de la zona.

Tarda
·

Xerrada. “Molière: el teatre de la cort i la cort com a teatre”, a càrrec de Lluís Quintana,
professor de literatura a la Universitat Autònoma de Barcelona.

·

“Harpagó, Argan, Jourdain, Molière”. Espectacle teatralitzat amb música en directe i
amb la col·laboració del Dr. F. Algaba, el Grup de Teatre La Boia i el Trio Barroc del
Cafè

Més informació:
acabanelles@gmail.com o als tel. 609 890 756 (Marta Trias), 609 762 793 (Isabel Trias), 600 470
077 (Conxita Vera)
Preus:
95 € inclou autocar des de Barcelona, dinar i totes les
activitats.
85€ (sense autocar) inclou dinar i totes les activitats.
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COMPARACIONS
.
A principis dels anys seixanta del passat segle vaig fer uns cursos de francès L'últim professor que vaig tenir
era un home de gran cultura i de tarannà molt democràtic, cosa molt agraïda en aquells moments de fèria
dictadura i de domini de la falange espanyola tradicionalista i de les JONS. Aquell senyor era mestre
d'escola i, com que tenia família a França, va estudiar per professor de francès. En acabar els estudis i
esclatar la guerra civil del 36, ell se'n va anar a França perquè li reconegueren els títols i així va poder exercir
allà de mestre d'escola interí durant uns quaranta anys.
Acabades les classes sempre ens explicava aventures que ell havia viscut allà en el país veí, com per
exemple que el primer dia en arribar a Perpinyà, se'n va anar a esmorzar a un bar i creient que ell parlava un
francès magnífic, va fer la comanda en aquell idioma i li surt el cafeter que tot rient li diu:
- Sabeu què? Parleu-me en català que ens entendrem millor!
També ens explicava que de tot el sistema d'ensenyament francès, el que més li va capgirar el cervell va ser
l'història. L'història francesa no parla de derrotes, allà tot són grans victòries, les derrotes de Napoleó no
existeixen. De Rússia en va marxar perquè va considerar que allà ja hi havia fet tot el que volia fer,
d'Espanya les seves tropes simplement van passar-hi per anar a Portugal i una vegada complert el seu
objectiu s'entornaren cap a casa tranquil·lament. Això és la Grandeur Francaise. Més o menys és el que
varen fer els antiabalots espanyols aquí a Catalunya l'1 d'octubre, feta la feina,.. i cap a casa! Com diuen els
antics jornalers.
El professor un cap de setmana va anar a Perpinyà a visitar la seva família, per
aquelles èpoques el president de la República Francesa era el general De Gaulle,
heroi de la segona guerra mundial i descolonitzador d'Algèria. A la tarda va entrar a un
cinema que passaven dos pel·lícules que va creure interessants. Acabada la primera
posaren un documental a l'estil del NODO espanyol i, com aquí sempre hi sortia en
Franco inaugurant pantans, a França i sortia el president de la República.
Dins el cinema, tot en gran silenci, en sortir a la pantalla la figura del general De Gaulle,
s'aixecà un espectador que amb veu potent crida varies vegades:
- Assassí! Assassí!...
General De Gaulle
Un altre espectador enfadat s'apropà al cridaner i li va plantar dos bufetades. El que
havia cridat no va tornar-li l'agressió si no que va sortir de la sala i al cap de poc va tornar amb un policia i va
assenyalar:
- Aquest senyor és el que m'ha pagat.
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L'Acusat va replicar:
- Si, però es que ell ha insultat al president dient-li assassí!
El policia contestà:
- I vos no sabeu que els ostres avantpassats, fa dos-cents anys, varen fer la revolució precisament perquè
nosaltres poguéssim dir en públic tot el que sentim i creiem oportú?
L'agent s'endugué detingut a l'agressor i el suposat insultador es va quedar molt tranquil i sentadet mirant la
segona pel·lícula. El professor ens deia: Vaig quedar meravellat de l'actuació tant contundent i a la vegada
encertada d'aquell guàrdia de l'ordre.
En aquells moments aquí a Espanya, potser amb més raó per dir-li en Franco del
NODO, quelcom semblant possiblement s'hauria acabat fent la mateixa fi que el
pobre Puig Antich. Però el que m'ha fet recordar aquest últim episodi, ha estat la
noticia que un cantant de rap ha estat condemnat a tres anys i mig de presó per
enaltiment del terrorisme i per injúries al rei. No m'agraden aquests cantants de rap
però molt menys el veredicte i la pena imposades.
Ja el meu pare, que coneixia el sud de França de quan els anys vint del segle
passat anaven a la verema, sempre em deia que Espanya anava cinquanta anys
enrere en comparació amb França. Amb la comparació del cridaner, de fa més de
cinquanta anys, del cinema de Perpinyà amb l'actual cantant de rap balear, es posa
de manifest que aquí anem un segle endarrerits dels francesos i que amb la marxa
que portem, ni fent una revolució els atraparem.

Salvador Puig Antich

Quan el rei Joan Carles va accedir al tron va fer un discurs en el qual va dir:
En España no habrá prebendas.
I pel que sembla “Tampoco hay libertad de expresión.”
Potser seria bo que els legisladors espanyols fessin un màster de “Sentit de la democràcia i aplicació de
llibertats i deures” a les universitats del nostre país veí, així es posarien al dia i aprendrien a legislar lleis més
en consonància amb el segle XXI i els jutges podrien fer millor la seva feina. Perquè ara el mal nom se
l'emporten els jutges que són els que apliquen les lleis però qui fa aquestes lleis són els polítics que
nosaltres votem.
En aquest cas i cau bé aquella dita: “La culpa sempre és del marxaire”. Això fa referència als ferrers que
quan escalfaven un ferro a la fornal i, per un descuit del ferrer que n'era el responsable, el ferro bullia i es
cremava, sempre se li carregava al xerric o aprenent que era el que marxava i el que menys culpa tenia.
També s'ha de dir que hi ha jutges que fan interpretacions de les lleis que s'acosten al surrealisme.
Bonaventura Mir

