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Aquesta publicació ha estat possible gràcies a: Martí Espigulé, Nicolau Serra, Bonaventura Mir, Núria
Paradeda, Gerard Gummà, Mar Rodriguez i Xavi Casadevall.
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 PAVIMENTACIÓ QUEIXÀS
A principis d'abril es van dur a terme les obres de
Pavimentació del camí d'accés al Nucli de Queixàs,
amb el suport de la Diputació de Girona a través de la
subvenció atorgada pel PUOSC 2013-2017.

El nou paviment ha millorat molt l’accés al nucli de Queixàs

OBRES PAVIMENTACIÓ ESPINAVESSA
Pel mes de juliol està previst que es duguin a
terme les obres de Pavimentació de la zona
d'accés al nucli urbà d'Espinavessa, al “Padró”,
amb el suport de la Diputació de Girona a través
de la subvenció atorgada pel PUOSC 20132017.

Durant aquest mes s’iniciaran els treballs de pavimentació

AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA A VILADEMIRES
Durant el segon semestre de l'exercici en curs es duran a terme les obres d'ampliació de la Xarxa
d'aigua de Vilademires corresponents a la primera fase del projecte: des de Can Fàbrega al Revolt
de Cal Gall.
S'aconseguirà que el subministrament d'aigua arribi a diverses masies del nucli de Vilademires
(Can Comalat i Cal Gall), que actualment no es troben connectades a la xarxa de distribució
d'aigua municipal, així com millorar la xarxa d'hidrants amb la instal·lació de dos de nous, pel seu
ús per part dels camions dels Serveis de prevenció d'incendis i de l'ADF.
La segona fase encara per adjudicar consistirà en l'ampliació de la xarxa de subministrament
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d'aigua des del revolt de Cal Gall fins a tocar de Can Cortada, per tal d'alimentar can Coromines,
Can Cortada i Can Jaume.

APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA, L'AJUNTAMENT I LA PROPIETAT DEL TERRENY DEL DIPOSIT
PER EXTINCIÓ D'INCENDIS DE CAN SERRA
El ple del dia 9 de maig va aprovar el conveni entre la Diputació de Girona l'Ajuntement de
Cabanelles i la propietat dels terrenys on s'ubica el dipòsit d'aigua per extinció d'incendis de Can
Serra.
Aquest conveni permetrà que la Diputació formigoni
l'esmentat dipòsit per tal que sigui operatiu ja que en la
actualitat es troba molt deteriorat i està inservible. Aquest
dipòsit és estratègic per a bombers ja que és l'únic punt
d'aigua de la zona i és molt necessària la seva recuperació.
Des de l'Ajuntament volem agrair les facilitats que ha donat
la propietat per la signatura del conveni així com l'interès de
la Diputació en recuperar aquest dipòsit.
Vista aèria del dipòsit de Can Serra

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 5 DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC
En el ple del dia 9 de maig es va aprovar inicialment la modificació puntual número 5 de les Normes
Subsidiàries
S'ha considerat necessària la modificació de la normativa urbanística municipal pel que fa a la
“Regulació i Desenvolupament del sòl Urbà”, secció 2, concretament pels articles 70 i 73.
L'objectiu de la modificació és clarificar el redactat ja que part dels articles esmentats són
confusos.
Actualment s'està treballant amb Urbanisme per tal de tirar endavant aquesta modificació. Si algú
té interès en conèixer el contingut específic de la modificació es pot adreçar a l'Ajuntament.

REDISTRIBUCIÓ DELS CONTENIDORS DEL NUCLI DE CABANELLES
Les ultimes setmanes s'han redistribuït els contenidors de rebuig del nucli de Cabanelles.
S'ha col·locat un contenidor a mitja baixada del carrer de Lladó i un per a Làctics Tramuntana.
Això respon a la voluntat de que qui aboqui les deixalles sigui la gent del poble i evitar d'aquesta
manera l'anomenat “turisme d'escombraries”.
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Com s'ha explicat en anteriors butlletins, el nostre municipi recull moltes tones de rebuig la qual
cosa fa que el rebut de les escombraries cobreixi només la meitat del cost de tota la gestió de les
escombraries. Pensem que això és degut,
principalment, a que en ser municipi de pas
tenim molta gent de fora que aboca als
contenidors del municipi i que el reciclatge en
ser un municipi disseminat esdevé feixuc i de
vegades costa.
Per anar millorant tot això, amb la prova pilot de
recollida d'orgànica porta a porta a
Espinavessa, que de funciona molt bé (i que
esperem poder estendre) i amb la redistribució
d'alguns punts de contenidors com el de
Cabanelles, esperem anar reduint les tones de
rebuig que es recullen i poder reduir les tones
que aportem a l'abocador comarcal.

Imatge d’alguns dels contenidors que s’han redistribuït

MOCIÓ EN DEFENSA DE L'ESCOLA CATALANA I DEL MODEL D'IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA
En el ple del 14 de març es va aprovar la moció en defensa de l'escola catalana i el model
d'immersió lingüística. Creiem que els atacs que ha sofert i sofreix el model educatiu i el
professorat des de la passada tardor, fan necessàries totes les mostres de suport de totes les
administracions en la mesura que puguem.

FOTO CALENDARI 2019
Com cada any, i ja en fa un grapat, amb l'arribada del nou any repartirem calendaris a la gent del
municipi.
Des de l'Ajuntament cada any hem posat una foto que ens ha semblat adient de diferents
temàtiques. El primer calendari portava un arbre amb tantes fulles com dies te l'any i es proposava
que es pintes cada fulla segons el dia que havia fet (groc si era assolellat, blau si plovia, etc) en un
parell d'ocasions es va posar una foto antiga en comparació amb una d'actual, diverses vegades
les nostres festes han estat protagonistes del calendari i aquest any hi apareix l'Església de Sant
Martí Sesserres.
Proposem que tothom qui vulgui, envií fotos a l'Ajuntament a través del correu electrònic
(ajuntament@cabanelles.cat) de la temàtica que vulgui i que tinguin relació amb el poble.
Des del consistori en farem una selecció i la que en resulti guanyadora serà la foto del calendari
2019.
Us animem a que ens envieu fotos relacionades amb el municipi ja que tots tenim algun racó,
algun detall, algun paisatge, etc que altres potser no coneixen i ens agradaria compartir.
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ADF INFORMA
Ja som a l'estiu, l'època de més calor i major risc d'incendi. A l'ADF aturem les actuacions dels
dissabtes i estem atents a qualsevol emergència.
Actuacions realitzades
Hem acabat finalment la carretera de Can Camps. Estava molt
embardissada i ens ha portat més feina de la prevista, però ja
l'hem obert de cap a cap.
Per baix connecta amb la pista de la Cirera al Solà de Badós,
que ja es va arreglar fa uns mesos.
A partir d'ara plantejarem les diferents opcions i propostes de
feina per la temporada vinent.
Manteniment
L'aspecte de la pista ha canviat completament
després dels treballs de l'ADF

Durant l'estiu haurem d'arreglar el plàstic de l'hangar on
guardem les eines, ja que amb el vent s'ha estripat.

Formació pràctica

Voluntaris el dia 2, durant la xerrada i els exercicis

El dia 12 de maig es va organitzar un simulacre d'incendi davant del parc de bombers de Llançà. Hi
vam participar amb dos voluntaris.
Per altra banda, el passat 2 de juny, vam ser presents amb tres voluntaris al simulacre d'incendi
que cada any es realitza conjuntament amb bombers.
Es va fer a Vilamaniscle i s'hi van aplegar una setantena d'ADF's de la província i una vintena de
bombers de diferents parcs.
Pujada al Mont
Aquest any, degut a la previsió de mal temps no vam pujar amb el vehicle el dia de la romeria del
municipi. El dinar es va fer al local polivalent.
Si que esperem poder anar a la festa del Roser de Lliurona com cada mes d'agost.
Recordem per acabar que fins a l'octubre està prohibit fer foc. Si veieu fum al poble, truqueu al 112 i
aviseu al voluntari ADF que conegueu.
Bon estiu a tots!
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RECORD AGRAÏT
És gairebé una obligació tenir unes paraules de record i agraïment per un bon veí, una bona
persona, un home bo en definitiva, en Joan de la Casa Nova de Mas Riera.
Joan Planella i Roura:
Ens vas deixar el passat dia 4 de juny, i volem dir-te que has sigut l'exemple perfecte de
persona senzilla, de tracte amable i que es fa estimar.
Tu has representat com ningú valors no sempre fàcils de trobar en una persona, com
amistat, humilitat, generositat, altruisme. I ho has fet treballant amb nosaltres, més de 12
anys, els dissabtes al matí.
Ens vas ajudar a estassar fins que el genoll et va dir prou, sempre amb la gorra al cap i el
podall a la mà i sempre puntual.
Tots els camins d'aquest poble que tant t'estimaves, i que tant t'estima, t'han vist amb afany,
com una formiga incansable, ocupat i fent feina, amb una branca a la mà i el podall a l'altra.
De jove fent de pagès, també de paleta i una colla d'anys fent pous. De gran cuidant l'hort i al
bosc els dissabtes. Gràcies per haver-nos ensenyat els valors de l'esforç i del treball.
I de tant en tant, a menjar arròs o escudella, a Beuda, a Maià... i fer la quiniela cada setmana,
l'únic vici que tinc, com sempre deies.
Per no parlar de les tones de llenya que cremaves! No en passaves de fred no...
Trobarem a faltar les històries del servei militar, que vas fer a Girona. Com la d'aquells dies
que us van fer anar a peu fins a Argelaguer, amb acampada i maniobres incloses.
Com tot en aquesta vida, s'acaba, però una fi especialment trista en el teu cas.
Quan un es fa gran i viu sol, al final passa el que no vol ningú. Sovint no ens adonem que,
darrere d'una mirada silenciosa, d'home gran, hi ha un crit d'ajuda que no se sent. Que el teu
exemple serveixi almenys per a evitar
situacions semblants, si més no a prop nostre.
Descansa en pau Joan, allà dalt, amb els teus
pares, amb els teus, amb els homes bons. Aquí
a baix tots nosaltres et tindrem present amb
tendresa i gratitud. Perquè no sempre es
coneix algú com tu i quan passa, el record
perviu per sempre.
ADF Cabanelles, juliol de 2018
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FESTA DEL MUNICIPI 2018
Els dies 21 i 22 d'abril va tenir lloc la festa del municipi amb una gran quantitat d'actes i activitats per
a tots els públics
El dissabte vam tenir un dia molt assolellat que ens va permetre gaudir dels inflables durant tot el
dia amb la mainada i d'un bon dinar al local polivalent.
Havent dinat es va fer el concurs de
coques i pastissos, es van lliurar premis a
les 3 millors coques o pastissos i es va fer
entrega d'un obsequi a tots els
participants.
Volem donar les gràcies a tots els
assistents així com als qui van participar al
concurs de coques i pastissos i agrair
també la col·laboració als qui van fer de
jurat.
Les tres guanyadores del concurs de coques i pastissos

El diumenge vam tenir ofici solemne i tot
seguit sardanes a la plaça de Cabanelles, tot això a càrrec de LA PRINCIPAL DE
PORQUERES

SORTIDA DE LES DONES DE CABANELLES A “GIRONA TEMPS DE FLORS”
Novament i com a tradició més que arrelada, el passat mes de maig el grup de dones del nostre
municipi va fer una sortida a l'exposició “Girona, temps de flors”.
Igual que els anys anteriors, durant del matí varen visitar els diferents patis, entrades i espais amb
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decoracions florals que hi ha al llarg del barri
vell, i que es poden visitar a peu o bé amb el
tren turístic.
Al migdia varen dinar a la mateixa ciutat i a la
tarda visita lliure per diferents recons de
Girona.

Imatge del grup de dones en un dels patis de Girona

ROMERIA A LA MARE DE DÉU DEL MONT
El diumenge 3 de juny vam pujar a la mare de Deu del Mont com cada any per celebrar la Romeria
de Cabanelles.
Els més valents, van pujar a peu sortint de
Cabanelles a les 6 del matí i van arribar al
santuari sense entrebancs, però després
de la missa (i ja en van 3 de seguits) es va
posar a ploure cosa que ens va obligar a
baixar a dinar al local polivalent.
La tarda va acabar amb la actuació musical
de Andreu, music que ens acompanya per
la Romeria des de fa alguns anys.
Esperem l'any vinent tenir un millor dia i
poder fer el dinar de germanor al pla de
Sous.

La pluga va obligar a fer el dinar de la romeria al local polivalent.
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FESTA MAJOR D'ESPINAVESSA
Com cada any, ja ho tenim tot a punt per la festa major d'Espinavessa. Aquest any serà el cap de setmana
del 10, 11 i 12 d'agost i estarà ben farcit d'activitats.
Divendres 10
Al vespre donarem el tret de sortida a la festa amb un concurs de tapes i montaditos. Convidem tothom a
participar-hi. Només cal que porteu tapes o montaditos per unes 10 persones. Un jurat popular en valorarà
la qualitat i el guanyador, s'endurà un obsequi. La resta, no patiu, perquè podreu gaudir de totes les mostres
culinàries amb un tastet popular. I com és habitual cada any, quan caigui el sol, farem sessió de crispetes a
la fresca.
Dissabte 11
Aneu fent temps i gana perquè la jornada estarà ben amanida. A la tarda, actuació infantil, amb escuma
inclosa. A la nit, temps també pels més grans, amb el tradicional sopar popular seguit de ball i la marca de
la casa de cada festa major a Espinavessa... la rifa. Gairebé sempre toca! Aquest any la música la posarà
FUNK ME, un trio que ens promet una nit de rock i funk per ballar sense mesura.
Diumenge 12
Es manté la tradició de la missa matinal. I a la tarda, acomiadarem amb un programa ben ple. Farem un
taller de danses tradicionals per aprendre els passos bàsics que posarem en pràctica més tard amb el
grup "Ai el gerro!" I també tindrem sessió de les improvisades corrandes, que posaran la nota d'humor a la
jornada per tancar la festa.

FESTA MAJOR DE QUEIXÀS
Diumenge 12 d'agost
A les 12 del migdia, a l'Església de Sant Martí, Ofici Solemne i tot seguit sardanes a càrrec de la cobla LA
PRINCIPAL DE PORQUERES. S'oferirà un vermut als assistents.

FESTA DE SANT ROC
Un any més i coincidint amb la Mare de Déu d'agost, els veïns de Vilademires celebren la festa de Sant Roc
amb els actes que cada any acompanyen la diada
A les 12 del migdia, a l'Església de Sant Mateu, es farà la missa i la benedicció dels pans i tot seguit s'oferirà
un aperitiu a tots els assistents.
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LA FORÇA DE L'INDEPENDENTISME
Pocs dies abans d'incorporar-me al servei militar obligatori, el meu pare em va donar el següent consell:
Procura que els militars professionals no et coneguin mai pel nom i tu no depreciïs ni et riguis de cap
company, perquè aquell que et pugui semblar a tu el més tonto pel seu posat, resulti ser el contrari, que sigui
una eminència i que et doni cinquanta voltes. Si és el contrari i pobret és un noi curt, procura ajudar-lo en el
que puguis i faràs un bon amic.
El primer dia a l'entrar a la caixa de reclutes vaig experimentar el primer cas, un noi, el mes mal vestit i mal
calçat, esperrucat i mal afaitat, llegint un llibre gruixut com un missal, sol allà en un racó. Li va tocar fer
l'afiliació davant meu i en preguntar-li per la professió, digué que era llicenciat en dret i que feia l'últim curs
en l'especialitat de criminologia infantil. Vaig quedar acollonit!
Finalment va ser el secretari del general, sempre ens varem portar molt bé i encara m'envia una postal cada
any per Nadal.
Dels segons també en vaig conèixer i si es va escaure els vaig ajudar, mai vaig fer bromes pesades ni em
vaig riure de ningú.
El que m'ha fet recordar aquest episodi és la prepotència de l'expresident i l'exvicepresidenta del govern
espanyol, quan es tractava de parlar dels independentistes catalans. El somriure de l'exvicepresidenta en
anunciar el tancament del Diplocat dient: “Ahora es Diplocat en liquidación”. Crec que va ofendre la
sensibilitat de moltes persones. Persones que el dia 1 de juny varen celebrar la seva liquidació i no somrient
si no rient amb moltes ganes.
Ara, tant els del govern liquidat en rebaixes com els de la nova formació i que
quedi clar que tots varen anar a una per liquidar Catalunya amb el 155, hauran
de reflexionar i mesurar la força del moviment independentista des dels
diferents punts de l'estat espanyol.
El registrador de la propietat ha d'admetre que els vots de l'independentisme
van ser clau per fotre'l al carrer de la Moncloa i el senyor Pedro Sánchez ha de
remugar, ja que gràcies a ells n'és el nou inquilí.
Els dos varen menysprear i ridiculitzar els independentistes i com em va dir el
meu pare fa més de cinquanta anys... de moment els donem cinquanta voltes a
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cadascun d'ells.
Ara uns ja els tenim endreçats i als altres es tracta d'anar-los-hi donant voltes fins a tenir-los lligats del tot,
però sense que la corda apreti massa, no fos cas que els escanyes i donessin una forta estrebada, en
aquest cas podríem prendre mal, però si que els mantingui un mica més quiets que fins ara.
Per aconseguir-ho ens cal molta diplomàcia, la força bruta en aquest cas no ens serveix (ja la fan servir
ells), es tracta de fer com el caçador quan vol matar la llebre la jas, s'hi ha d'acostar molt a quetxu quetxu
com diuen ells.
Diuen que de mal agraïts l'infern n'és ple, aquí hi trobem els de Ciudadanos, que haurien de ser els primers
en donar les gràcies als independentistes, perquè de no haver existit aquestes formacions ells no existirien
i seria per la falta d'argument. Què els dirien els seus votants i simpatitzants si no poguessin criticar
ferotgement els seus perillosos enemics?
Perquè a part d'haver-se aprés de memòria la frase: “Los independentistas
quieren romper España”. Jo no els he sentit mai que exposessin un model
de govern, ni per bé ni per mal. El seu discurs és sempre el mateix, “No se
puede romper España” “Los independentistas solo gobiernan ara la mitat de
los catalanes” i no surten d'aquí.
Això si, el seu director d'orquestra quan parla per la televisió em recorda la
cara i els gestos dels líders falangistes, que havia vist actuar quan jo era molt
jovenet i passava alguns dies a casa els oncles a Figueres. Teníem que
posar la ma enlaire i cridar: “Una grande i libre” i cantar: “Cara al sol con la
camisa nueva...”. Tot i que la portàvem vella i atrotinada degut a la misèria de
l'època.
Jo, amb la meva infantesa, ho trobava molt divertit i, en explicar-ho al meu
oncle, ell se'n reia i continuava escoltant a la Dolores Ibárruri la Pasionaria i
en Jordi Solé Tura per radio Pirenaica, i reia amb ganes quan aquella dona
anomenava a Franco com a el enano del Prado.
En aquells moments aquella emissora s'escoltava amb la radio al mínim volum i amb les portes i finestres
ben tancades, perquè res del que deien sortís a l'exterior. Si anava a les oïdes de la Brigada Político Social,
les conseqüències haurien pogut ser desastroses.
Si governes el partit taronja, hauríem de tornar a tancar les portes i les finestres per poder parlar el català
dintre de casa? O ells si governarien para todos los catalanes, buenos y malos?
Bonaventura Mir

