60
Octubre de 2018

Editorial

2

L’Ajuntament us informa
Esllavissada carretera Espinavessa
Obres pavimentació Espinavessa
Obres de la N260 a Quiexàs
Calendari 2019

3
4
4
5

ADF Cabanelles
ADF informa

6

Les nostres festes
Festa major d’Espinavessa
Festa major de Quiexàs
Festa de Sant Roc
Taller de plantes remeires

7
8
8
9

Activitats
Festa major de Cabanelles
Diada d’homenatge a la gent gran

10
10

Col·laboració
L’historia es repeteix

12

La contraportada
Naixements

16

`_Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol
Junqueras, Joaquim Forn, Raül
Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa,
Jordi Turull i Carme Forcadell.

Bbutlleti_aj@hotmail.com

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a: Martí Espigulé, Nicolau Serra, Bonaventura Mir, Núria
Paradeda, Anna Casadevall, 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
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Amb la col·laboració de:
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ESLLAVISSADA CARRETERA D'ESPINAVESSA
El dia 20 de setembre vam tenir un bon ensurt a Espinavessa. Alertats per l'agutzil i pels veïns,
veiem que la carretera s'esquerdava just davant les antigues escoles. En aquest punt, passa el tub
que puja l'aigua del pou al dipòsit municipal i és també per on passa el tub de desaigua del dipòsit.
Analitzat el problema vam veure que el marge s'esllavissava i s'enduia una part de la carretera
degut a una fuita d'aigua que tenia el dipòsit, cosa que va fer que s'hagués d'interrompre el
subministrament d'aigua.
Després d'haver tallat el carrer i dels treballs de la maquinaria per buscar el problema, es va trobar
que el tub del desaigua s'havia trencat (i devia fer dies) i el dipòsit anava vessant a poc a poc tot
impregnant tota la massa de terra que tenia davant. Quan aquesta terra ha estat xopa s'ha
esllavissat de cop.
Aquesta esllavissada també s'ha endut la instal·lació elèctrica de les faroles d'entrada a
Espinavessa que han quedat fora de servei.
Per sort l'esllavissada tot i el forat tan aparatós que ha deixat no ha estat tan greu com pensàvem
inicialment. El mateix dia 20 a altes hores de la nit es va poder restablir l'abastament d'aigua.
Ara l'entrada a Espinavessa pel padró està tallada i ho estarà força dies, cal esperar que el terreny
s'assequi, una vegada sigui sec, caldrà reomplir el forat que ha deixat l'esllavissada i restablir
l'enllumenat de les faroles d'entrada al poble.
No hi un termini establert ja que segons la pluviometria d'aquesta tardor es pot allargar més o
menys.

Imatge de l’esllavissada a l’entrada del nucli d’Espinavessa
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OBRES DE PAVIMENTACIÓ D' ESPINAVESSA
El més de juliol, més tard del que esperàvem s'ha executat l'obra de pavimentació de la zona del
padró d'Espinavessa.
Aquesta obra culmina la pavimentació de tots els carrers del nucli d'Espinavessa uns anys
després de la pavimentació i soterrament de serveis de la major part del poble.

Amb aquestes obres s’ha deixat el paviment de tot el nucli totalment acabat

OBRES DE LA N260 A QUEIXÀS
En el butlletí de la primavera passada informàvem que Foment tenia previstes unes obres de
consolidació del terraplè de la carretera N260 al seu pas per Queixàs i que l'inici de les obres era
imminent.
Foment va asfaltar de nou l'antiga N260 per permetre desviar el transit i poca cosa més s'ha vist
fer.
Aquest mes de setembre Foment ens va informar que es modificava el projecte de les obres
previstes i que en lloc de consolidar el terraplè tal i com és actualment, el rebaixaran així el
consolidaran d'una manera més senzilla i els tràmits administratius que necessiten seran menors.
Aquest rebaix anirà des del trencant de la Cadavall fins passat l'encreuament de Queixàs (en
direcció Figueres). El fet de fer el rebaix comportarà que el pas que hi ha actualment per sota la
carretera per sortir o entrar a Queixàs no sigui transitable i es farà un nou encreuament amb un
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pont per sobre la carretera amb els seus corresponents carrils de sortida i entrada a Queixàs
paral·lels a la carretera existent.
Aquesta modificació del projecte comportarà el desviament per la antiga N260 de tot el transit i no
només el d'un dels dos sentits tal com estava previst inicialment.
Per desviar tot el transit per la N260, han previst eixamplar una mica el revolt de sota cal Cucut ja
que en aquest punt si s'hi troben 2 tràilers no passarien.
Per totes aquestes modificacions de les obres i expropiacions que caldrà fer ja s'aniran posant en
contacte amb els diferents propietaris.

Amb les obres de la N260 l’actual accés a Quiexàs serà substituït per un pont per sobre la carretera

CALENDARI 2019
En l'anterior butlletí vam anunciar que qui ho desitges enviés fotos del municipi (de qualsevol
temàtica) a l'Ajuntament per ser candidates a ser la foto del calendari de l'any que ve. El termini
màxim per enviar les fotos serà el 15 de novembre.
Us animem a que ens feu arribar les vostres
fotos a través del correu electrònic
ajuntament@cabanelles.cat o a les oficines de
l'Ajuntament.
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ADF INFORMA
Estiu tranquil pel que fa a incendis, malgrat la calorada que ens ha fet.
Durant aquests mesos no hem realitzat treballs els dissabtes, però si s'han desbrossat els camins
de la Cadena i de Sant Benet, que també s'arranjaran.
Quan celebrem la propera assemblea decidirem en quines pistes actuarem aquesta tardor.
Com cada any, el tercer diumenge d'agost, vam anar a Lliurona portant la taula i cadires de
Cabanelles, que muntem els voluntaris.
Carnet verd
Per aquells voluntaris de més edat, hi ha l'opció de seguir renovant el carnet verd fins als 80. Fins
ara, es renovava només fins als 70. Aquest carnet permet realitzar treballs de prevenció d'incendis
en l'àmbit d'una ADF amb cobertura d'assegurança en cas d'accident.
Període per a fer foc
A partir del 16 d'octubre ja es poden fer cremes amb permís de l'ajuntament.
Bona tardor a tots!
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FEM CRÉIXER LA FESTA D'ESPINAVESSA
Un any més les veïnes i els veïns d'Espinavessa l'hem feta grossa per celebrar les festes de Sant
Llorenç. Van ser tres dies de celebració i germanor que van reunir els habitants del poble i tots
aquells qui van voler unir-se a la nostra festa.
El primer dia vam tenir una vetllada a la fresca farcida de tapes i montaditos. Ha estat el primer any
que hem fet aquest concurs que volem, que a partir d'ara, creixi cada any en participació. Tot el
poble va engrescar-se a elaborar aquestes tapes que vam acabar degustant entre tots.
Dissabte, la festa també va ser pels més
menuts, amb una sessió ben refrescant
d'escuma que els va ajudar a passar la
calorada. No va faltar tampoc el tradicional
sopar popular, seguit del ball, enguany a càrrec
d'un trio musical que ens va fer moure l'esquelet
fins ben entrada la matinada.
Les festes d'enguany es van tancar diumenge
que, tot i ser plujós, no va impedir que
poguéssim gaudir de la darrera jornada de
celebracions al matí, amb la missa tradicional, i
a la tarda, a cop de violins i percussió amb
música tradicional i corrandes.
Petits i grans varen gaudir d’allò més a la festa de l’escuma

La festa ha tornat a ser un èxit gràcies a la implicació de tots els habitants d'Espinavessa. Per això,
us animem a formar part de l'Associació de veïns i veïnes del poble, perquè cada any puguem
decidir junts les activitats que formaran part d'aquesta celebració que no deixarem de fer any rere
any. Fem-la grossa i fem créixer les festes d'Espinavessa!
A.V.V Espinavessa

El dissabte a la nit també s’hi va aplegar una
bona quantitat de gent a la plaça
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FESTA MAJOR DE QUEIXÀS
El diumenge 12 d'agost es va celebrar la festa major del municipi de Queixàs, com sempre en el
bonic entorn de l'església de Sant Martí.
Igual que ens els anys anteriors els actes es
van concentrar tots el diumenge al migdia, es
varen iniciar amb l'Ofici Solemne acompanyat
de la cobla LA PRINCIPAL DE PORQUERES
qui tot seguit va oferir als assistents un recital
de sardanes.
Per acabar la diada es va oferir un aperitiu als
assistents tot emplaçant-los a la pròxima
jornada festiva a Queixàs que serà la
celebració del Nadal.
Les sardanes es ballen al costat de l’església de Sant Martí

FESTA DE SANT ROC
Com ja és costum i coincidint amb la diada de la
Mare de Déu d'Agost, el dimecres 15 es va
celebrar a l'església de Sant Mateu de
Vilademires la festivitat de Sant Roc.
Al migdia es va fer una missa en la qual es
beneeixen els pans que després es reparteixen
als assistents.
Finalment es va oferir, al bosc del costat de Can
Pujiula, propietat de la Maria Teresa Pons de
Can Fàbrega, un aperitiu que va posar punt i
final a la diada.
Els assistents a la sortida de la Missa
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TALLER DE PLANTES REMEIERES: ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
D'ESPINAVESSA
L'associació de veïns d'Espinavessa va organitzar, la
primavera passada, diversos tallers per conèixer les
plantes remeieres que es poden trobar als voltants
del nostre poble (la veritat és que tenim un veritable
jardí botànics només en sortir de casa).
De moment, s'han fet dues sortides de
reconeixement, ambdues en dissabte al matí. El dia
23 de juny, es va fer la tercera sortida, i com marca la
tradició, vam anar a recollir algunes de les plantes
que ja coneixíem i vam fer el primer taller pràctic,
elaborar Ratafia.
All salvatge

La primera
sortida de reconeixement va estar molt curta, només a la
baixada del camp de futbol, vàrem trobar tantes plantes que
només vam avançar uns metres. La segona, ja vam caminar
una mica més, no gaire, i també en vàrem trobar tantes que
se'ns feina difícil arribar on volíem arribar. De fet, amb les
pluges que hi ha hagut aquesta primavera, algunes plantes
estaven súper grans, ja que normalment no acostumen a
arribar a mesures tan grosses.
Hem recollit molta informació, estaria bé que aquesta tardor i
hivern seguíssim fent el taller de recollida, per escrit, de tots
els remeis que podem fer amb les plantes, per poder-les
utilitzar a casa amb l'objectiu que no quedi només en
l'experiència d'unes sortides i prou, sinó que fem servir les
plantes com a remeis tant per petites malalties com per petits
accidents.
Imatge del taller de ratafia

El nostre amic Balta Navarro, de Lliurona, que
gaudeix tant com nosaltres d'aquests passejos, està
disposat a guiar-nos en tot allò que hi faci falta. Des
d'aquí, donar-li les gràcies per la seva valuosa ajuda i
disposició en la realització del taller ja que sense ell
no l'haguéssim pogut realitzar.
Encoratgem als veïns del municipi que hi estiguin
interessats a participar-hi. Els que ja ho hem fet hem
valorat l'activitat com a molt interessant i divertida.

Plantatge
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FESTA MAJOR DE CABANELLES
Diumenge 21d'octubre
A les 12 del matí Ofici solemne
acompanyat de la cobla, LA PRINCIPAL
DE PORQUERES, tot seguit sardanes i
aperitiu per als assistents.
A les 6 de la tarda, al local polivalent, ball
a càrrec de NOVA GAMMA
Totes els actes seran gratuïts

Si el temps ho permet les sardanes es ballen a la plaça
de l’església. Imatge d’arxiu

DIADA D'HOMENATGE A LA GENT GRAN
El proper mes de novembre celebrarem un any més la diada d'homenatge a la gent gran. El migdia
es farà la Missa a l'Església de Cabanelles i a la sortida la fotografia als homenatjats.
Seguidament al local polivalent dinar de germanor, elecció de l'hereu i la pubilla i entrega de
l'obsequi de record a tots els homenatjats
La vetllada es tancarà amb una actuació musical.
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L'HISTORIA ES REPETEIX
En el butlletí del mes de juliol feia referència al “Enano del Pardo”, doncs ara comentaré alguns
dels acudits populars que es dedicaven a llavors a l'inquilí d'aquell palau de Madrid.
Comencem. Un periodista suec en arribar a Catalunya, va demanar on hi havia concentracions de
gitanos per escriure un reportatge sobre ells. L'indicaren que això ho trobaria a Sevilla en grans
quantitats. En arribar allà li digueren que la família de gitanos més rellevant la trobaria a Madrid, en
el palau de Pardo. L'informaren així:
-

Mira, allí encontrarás a Paco Medallas, Carmen Collares, el Tíode de la Vespa, el hijo sin
padre, María de la O, su hermanita y la madre que les parió.
Aclareixo, Franco anava sempre carregat de medalles i
la seva dona de collarets, al grande marquès de
Villaverde, Franco li va concedir en exclusiva la
importació de les motos Vespa per tot Espanya, amb la
qual cosa es feu multimilionari. El hijo sin padre és el net
que per voluntat del seu avi no portava el cognom
patern, si no el del avi, Francisco Franco Martinez
Bordiu són els cognoms del marquès de Villaverde.
Maria de la O i la germaneta són les altres dos netes i la
mare dels tres nets, marquesa de Villaverde i filla de
Franco, encara que deien si era adoptada.

Un gitano amb mil pessetes a la mà arribà a casa seva i tot content i ensenyant el bitllet verd a la
seva dona, iniciaren la següent conversa:
-

On l'has pispat?
No noia no! L'he guanyat honradament.
Tu? I com ha has fet?
Doncs mira, m'he trobat a tres paios que discutien a on enterrarien a Franco quan es moris,
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-

no es posaven d'acord i en preguntar-me si jo tenia alguna opinió al respecte, m'he quedat
pensant un moment i els he dit: Crec que el millor lloc seria a Jerusalem, ja que allà és on hi
ha enterrat Jesucrist. Els tres saltaven de contents i per això m'han regalat les mil
calàndries.
Seràs desgraciat! Que no recordes que Jesucrist va ressuscitar després de tres dies!

Quan Eisenhower, president dels Estats Units durant els anys
cinquanta, va visitar Espanya, van anar amb Franco a la base de
Torrejón de Ardoz, on van passar revista a les tropes americanes i
espanyoles que estaven allà concentrades. L'americà es posà
davant d'un soldat dels seus, li va disparar un tret en un peu i li
digué:
-

Soldat! Molesta el dolor del tret?
No senyor!
Per què?
Perquè sóc un soldat americà i sé resistir!

Franco va fer el mateix a un soldat espanyol i li va preguntar:
-

¿Duele soldado?
No mi general!
¿Por qué?
Porqué calzo un treintaiocho y me dieron un cuarentainueve!

Dwight David Eisenhower

Cap els anys setanta Franco va ordenar fer un referèndum on vàrem poder anar a votar, fet que la
nostra generació no ho havia pogut fer mai. Mai però, varem saber ben clarament de que es
tractava l'assumpte, d'això en sortí un acudit:
-

Tu! Saps que Franco s'ha pres aquella droga de les embarassades?
La talidomida?
Això mateix
I ara què?
Doncs resulta que ens ha parit una llei sense cap ni peus!

D'acudits i burles a Franco en sortien cada setmana de noves. Ara la gent al carrer no explica
acudits. Serà perquè ja no tenim l'odiat dictador? Perquè s'han perdut els pensaments irònics? O
és perquè la joventut canvia i ara tenen altres coses per distreure's i passar el temps?
Cada generació canvia les seves maneres de viure i escandalitzar a les anteriors. Ara es veuen
comportaments que a la nostra joventut eren impensables i que haurien estat molt criticats, però
no passar res, el món seguirà igual com sempre.
Veure a Rivera i Arrimades, dos aspirants a president, un al govern Espanyol i l'altre a la
Generalitat, rebaixant-se a treure llaços grocs acompanyats de tota una comitiva de lacayos i, que
un d'ells fins i tot es portés la bossa de plàstic per posar-los dintre, va ser tot un espectacle inèdit,
em va recordar a un pallasso de circ de fa uns seixanta anys que, després de fer amb encert
diverses pallassades, es va quedar un moment parat i, tot movent el cap d'un costat a l'altre, digué:
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-

Hay que ver lo que tiene uno que hacer para poder comer!

Vam riure però, ben pensat, potser hauríem d'haver plorat! Els pallassos són tant intel·ligents que,
basant-se amb fets reals, els distorsionen de tal manera que el públic acaba rient, però després
de dormir-hi, quan l'endemà penses amb el que ha dit el pallasso, t'hi veus retratat.
El jovent d'ara no s'assembla en res al de la nostra joventut, però hem de respectar els seus
criteris encara que creiem que no van pel bon camí.
Fixem-nos en el que vaig llegir no fa molt a la Vanguardia. Deia
Sòcrates en el segle V a. C.:
La Joventut d'avui estima el luxe, és mal educada, deprecia
l'autoritat, no respecta els grans, xafardeja en comptes de treballar,
no s'aixequen quan entra una persona gran, contradiuen els seus
pares, fanfarronegen públicament, a taula devoren el menjar,
creuen les cames i tiranitzen els seus mestre.
El seu deixeble, Plató, va escriure:
Sòcrates

Què els passa als nostres joves? No respecten els ancians, no
obeeixen els seus pares, ignoren les lleis, organitzen disturbis pels
carrers i fan manifestos inflamants de pensaments radicals, la seva moralitat decau. Què serà
d'ells?
Però dos cents anys abans, en el segle VII a. C. Hesíode feia aquestes
reflexions:
No tinc cap esperança en el futur de la nostra gent, si depenen de la
frívola joventut d'avui dia. Certament trobo que tots els joves són
salvatges més enllà de les paraules. Quan era jove ens ensenyaven a
ser discrets i respectar els grans, però els joves actuals són
excessivament ofensius i impacients a les restriccions.
Encara va més lluny una inscripció trobada en una pedra de l'imperi
Caldeu de 3.800 a. C. diu:
Hesíode
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Corren mals temps i el món s'està tornant vell i malvat, la política és cada vegada més corrupta.
Els nens ja no són respectuosos amb els seus pares.
Han passat molts segles i els grans continuen pensant i dient el mateix, però el progrés social,
moral, cultural i material ha estat constant i, sens dubte, continuarà pels segles dels segles.
El que sembla que és nou és la guerra dels màsters, títols,
tesis i plagis (plagiar en català vol dir copiar). És vergonyós
que mentre hi ha gent al llindar de la pobresa, els nostres
polítics encarregats de donar-los solucions, s'emboliquen
amb aquestes guerres brutes i ridícules. Com si els
màsters, títols i tesis arreglessin alguna cosa. Diu la dita: El
habito no hace el monge.
Les ermites i catedrals romàniques i gòtiques varen ser
aixecades per gent sense títols, eren simplement mestres
d'obres i picapedrers i encara s'aguanten. El pont de
Gènova estava calculat i revista per universitaris amb
flamants titulacions i llicenciatures i va caure. Com caurà
l'estat espanyol si els seus llicenciats no s'espavilen.
Jo, per no tenir títols, no tinc ni el certificat d'estudis primaris, però veient el que està passant, em
sento orgullós de no tenir-ne cap, de cap mena.
Bonaventura Mir
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Durant el tercer trimestre vàrem tenir un nou naixements al municipi, en Manel a qui tot seguit us
presentem.
En Manel Caminos Algaba, que va
néixer el dia 20 de setembre i és fill de
l'Anna i en Juan Pablo de Can Trullol.
Moltes felicitats als pares i família!

