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PORTADA D'AIGUA A VILADEMIRES
A Vilademires s'ha allargat la xarxa d'aigua potable fins a cal Gall. S'ha executat un tram de 700
metres que dona subministra d'aigua a can Rocasses, can Comalat, cal Deu i Cal Gall.
Per el 2019 s'havia previst la segona fase que arriba fins a can Cortada, però l'esllavissada
d'Espinavessa ha fa que no sigui possible i s'espera poder-ho executar el 2020.

SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT A LA ZONA DE LA GASOLINERA
S'han substituït les antigues faroles per faroles
del mateix model que s'han anat posant als
nuclis de Cabanelles i Espinavessa i, en un
tram del carrer s'han posat llums baixos
encastats a una petita paret que s'hi ha
construït, la qual resguarda el carrer del marge
que hi havia fins ara.

Un cop s’hagin acabat els treballs la il·luminació d'aquesta zona
millorarà considerablement

FRANGES PER PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
El dia 8 de novembre de 2018 va tenir lloc la xerrada sobre protecció de franges perimetrals
gràcies a la sol·licitud que l'Ajuntament de Cabanelles va fer a la Diputació de Girona del Pla de
serveis d'assistència en matèria de prevenció d'incendis que es va concedir el 29 de maig del
2018. Dins d'aquest pla de serveis es van concedir els següents serveis:
Línia 5. Direcció d'obra i Coordinació de Seguretat i Salut durant l'execució dels treballs per a
realitzar les obligacions derivades de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014.
Línia 4. Coordinació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les obligacions de la Llei
5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals modificada per la Llei
2/2014, de 27 de gener de 2014.
La sessió informativa va ser molt interessant i es van tractar tant temes de prevenció contra el foc i
la importància de les franges de protecció així com també ens van mostrar casos reals de focs on
es veia la importància de les franges de protecció: en els que incidents on no hi havia franges, el
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foc arrasava sense parar tot el que trobava, a diferència dels indrets amb franges on el foc parava
d'avançar.
Cal destacar la següent informació de la sessió informativa:
-

-

-

-

-

Existeix una aplicació pel mòbil del 112 què és molt practica ja que es pot enviar la ubicació
d'on es troba l'incident, ja sigui foc o altres incidents, i això facilita i agilitza les tasques de
l'operador/a del 112 que ens atén, el qual
normalment no es coneix la zona.
Cal mantenir franges de protecció de 25
metres al voltant dels habitatges, on els
arbres han de mantenir una distància mínima
de 6 metre entre ells, sobretot que pes
capçades no es toquin. D'aquesta maner
l'habitatge quedarà assegurat en cas
d'incendi i el més importat, la vida dels que hi
viuen i facilitarem l'accés als bombers en cas
necessari.
Esquema del detall de les franges
Si necessiteu ajuda pel manteniment de les
franges de protecció d'incendis els agents rurals de la zona de l'Alt Empordà, poden venir a
casa vostra a marcar els arbres que caldria tallar.
En cas d'incendi forestal i si per indicació dels bombers cal confinar-se a casa cal tancar
totes les finestres, omplir recipients amb aigua i salvaguardar-se en una habitació, ja que el
foc no arrasa de cop tota la casa i es pot anar trampejant la situació.
L'Ajuntament de Cabanelles es farà càrrec de la despesa per a dur a terme els treballs per
obrir les franges per protecció contra incendis als nuclis de Cabanelles i Espinavessa.

Referent a aquest últim punt, durant l'ultima quinzena de l'any, s'han dut a terme les feines de
neteja de les franges als nuclis de Cabanelles i Espinavessa. Aquestes franges, que son de gran
importància, s'hauran d'anar netejant periòdicament per tal que segueixin fent la funció per la qual
s'han obert, protegir els nuclis del poble davant possibles incendis forestals.

REPARACIÓ DE L'ESLLAVISSADA D'ESPINAVESSA
Com bé sabeu a l'entrada d'Espinavessa, just
davant de les escoles hi va haver una important
esllavissada la qual s'ha d'arreglar. No és una
obra fàcil ja que caldrà fer paret d'escullera a la
part de baix, omplir el forat amb terra i asfaltar.
S'ha sol·licitat finançament a la Diputació de
Girona i la Generalitat per dur a terme aquesta
obra, en cas que no s'atorgués, s'utilitzarien els
diners de la subvenció prevista per
l'arranjament de la carretera d'Espinavessa (de
la Casa Gran a Costa Rasa) demanant un canvi
de destí de la mateixa.

Imatge de de l’esllavissada aparageuda a finals del passat estiu
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ARRANJAMENT DE LA CARRETERA D'ESPINAVESSA
Amb el finançament de la Generalitat de Catalunya
es pretén arreglar la carretera d'Espinavessa en el
tram que va de la N260 (a l'altura del radar) fins a la
Casa Gran.
Tal i com informem en el punt anterior, el tram que
va de la Casa Gran a Costa Rasa queda pendent a
l'espera del finançament de l'esllavissada
d'Espinavessa
Inici del tram des de la N-260

REPARACIÓ DE DESAIGÜES AL LOCAL POLIVALENT
Ja fa temps tenim problemes de goteres al local
polivalent, fa un temps es va fer una reparació a les
obertures però no van solucionar tots els problemes
de goteres, s'ha consultat a alguns professionals i
estem pendents del pressupost d'aquesta reparació.
La reparació consisteix en posar un baixant més a la
canal que recull l'aigua de la part de la sala gran, cosa
gens fàcil atesa la naturalesa del local (Façana
ventilada, estructura, etc).

COL·LOCACIÓ DE CLORADOR AUTOMÀTIC AL DIPÒSIT D'AIGUA DE
QUEIXÀS
L'any 2017, es van instal·lar aparells de telecontrol als dipòsit d'aigua potable del municipi, a més a
més, als dipòsits de Cabanelles i Espinavessa s'hi van posar controladors de nivell de clor i
quedava pendent posar aquest últim aparell al dipòsit de Queixàs.
Amb el telecontrol, els controladors de nivell de clor i els comptadors d'aigua que s'han instal·lat als
pous i dipòsits es podrà controlar de manera més fàcil i eficient tan els nivells dels diferents dipòsits
així com qualsevol incidència i també serà més fàcil detectar fuites del sistema.

COMPRA D'UNA MAQUINA DE RENTAT A PRESSIÓ
Properament es comprarà una maquina de rentat de pressió destinada, principalment, a la neteja
del contenidors, embornals i carrers, però també per tot allò que es consideri necessari.
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APROVACIÓ DEL PRESSUPSOT 2018
El ple extraordinari del dia 12 de desembre de 2018 es va aprovar inicialment el pressupost
municipal per al l'exercici 2019, a continuació es presenta el resum:
INGRESSOS

2019
109.576,44

CAPÍTOL I

IMPOSTOS DIRECTES

CAPÍTOL II

IMPOSTOS INDIRECTES

CAPÍTOL III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

CAPÍTOL IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

CAPÍTOL V

INGRESSOS PATRIMONIALS

CAPÍTOL VII

2.600,00

TOTAL ORDINARI
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

66.585,00
117.444,84
500,00
296.706,28
144.015,11
440.721,39

DESPESES

2019
67.403,64

CAPÍTOL I

DESPESES DE PERSONAL

CAPÍTOL II

DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

CAPÍTOL III

DESPESES FINANCERES

CAPÍTOL IV

TRANSFERENCIES CORRENTS

CAPÍTOL V

FONS DE CONTINGÈNCIA

CAPÍTOL VI

INVERSIONS REALS

CAPÍTOL VII

TRANSFERÈNCEIS DE CAPITAL

CAPÍTOL IX

PASIUS FINANCERS

183.747,41
400,00
7.619,00
0,00

TOTAL ORDINARI

259.170,05
133.393,34
48.158,00
0,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

440.721,39

RENOVACIO DE CONVENIS DE DELEGACIÓ DE COMPTÈNCIES AL CCAE
Per tal de complir amb l'article 25.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim Local i de l'article 42 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora dels residus, on s'estableix que els Ajuntaments són titulars de la
competència de recollida de residus i atès a la reduïda dimensió i als límits en els recursos tant
personals com econòmics de l'Ajuntament de Cabanelles, des de fa anys, es va delegar de la
competència de la recollida de residus especials o perillosos i l'adhesió a la xarxa de deixalleries i
la competència de la recollida selectiva al Consell Comarcal de l'Alt Empordà (CCAE), subscrivint
els convenis corresponents.
Degut a que el format jurídic dels convenis actuals aquests no s'adeqüen a la legislació vigent ha
estat necessari subscriure de nou els Convenis de delegació de competències al CCAE, els quals
van ser aprovats pel ple de la corporació celebrat el 21 de novembre de 2018:
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-

Conveni de delegació de competències per a la recollida de residus especials o perillosos i
adhesió a la xarxa comarcal de deixalleries entre el CCAE i l'Ajuntament de Cabanelles.
Conveni de delegació de competències per a la recollida selectiva de les fraccions
d'envasos lleugers, paper-cartró i envasos de vidre dels residus municipals entre el Consell
Comarcal de l'Alt Empordà i l'Ajuntament de Cabanelles

CALENDARIS 2019
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.
Des de l'Ajuntament agraïm molt la participació a Francesc Nuhaan de cal Menut que ens va fer
unes excel·lents fotos de diferents punts del municipi amb dron. Va resultar guanyadora la seva
foto de Queixàs com ja haureu pogut comprovar.
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ADF INFORMA
Assemblea ADF 2018
El passat diumenge 1 de desembre va tenir lloc al local polivalent de Cabanelles, l'assemblea
general ordinària de la nostra ADF. Junt amb propietaris forestals i voluntaris es van explicar les
actuacions que s'han fet el darrer any i els camins que tenim pensats pel que ve.
Malauradament, les fortes pluges de la tardor han malmès alguns trams ja arranjats. Un dels
camins que volem arreglar uneix Sant Martí Sesserres amb la pista que puja de Lladó.
En acabar es va servir un refrigeri entre els assistents.
Col·laboració
El passat novembre vam netejar de nou un corriol que passa pel Coll d'en Serra, i que forma part
d'una cursa de muntanya per la Mare de Déu del Mont, que organitza l'entitat excursionista Gas
Mountain.
Nou voluntari
A partir d'aquest desembre comptem amb un nou voluntari que ens ve a ajudar, en Marc. Com a
tots nosaltres, li agrada el bosc i tenir cura del paisatge de Cabanelles. Li donem la benvinguda!
Comentari
Opinió sobre algunes noticies que s'han sentit les darreres setmanes i que afecten a les
Agrupacions de Defensa Forestal.
Tant Bombers com Mossos, porten dies manifestant-se i reclamant millors condicions de treball.
No ens pertoca parlar de la policia, ja que les seves funcions res tenen a veure amb les nostres. En
canvi, amb els Bombers, si que compartim alguns àmbits d'actuació, com són els incendis
forestals, les recerques de desapareguts o les emergències que afecten al territori, com nevades o
ventades.
Alguns representants sindicals de Bombers, a part de reclamar millores salarials, critiquen la feina
de les ADF's i demanen que s'aclareixin quines són les seves funcions. Les acusen d'intrusisme
professional, perquè fan tasques que, segons diuen, només els pertoquen a ells. La seva teoria és
molt senzilla, el fet que hi hagi gent que, voluntàriament, faci la mateixa feina sense cobrar,
provoca que l'Administració redueixi, o almenys no pensi en ampliar el nombre de funcionaris en
plantilla. Afirmació que pot tenir part de veritat, però que en el fons expressa la idea que el foc
forestal és un monopoli, on altres grups d'intervenció com els nostres a no hi són massa
benvinguts.
Pensant en aquells països on la manca de recursos sovint provoca desgràcies, certs comentaris
que proposen limitar els mitjans disponibles, semblen fora de lloc. Tot plegat cal enllaçar-ho amb el
model de bombers actual, i amb el que, potser, seria millor tenir.
Al cap i a la fi, el problema no l'hem de buscar en el funcionari que es queixa de la seva situació
laboral, sinó en el sistema, que ha promocionat un determinat nombre de places sense tenir
massa clars els seus costos.
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Què fan les ADF's?
Les funcions de les ADF's es centren en la prevenció i extinció d'incendis forestals. Sobretot en
millores a la xarxa de camins i franges de protecció contra el foc. Aquestes agrupacions, més de
300 en tot Catalunya, compten amb quasi 10.000 voluntaris, que no són professionals, però
tampoc aficionats.
Lligades al territori i als municipis, són impulsades per veïns, ajuntaments i propietaris forestals.
Tenen mitjans i material propi fruit de subvencions de Diputacions i Generalitat. Ajudes que, per
cert, ja fa anys que no permeten adquirir material nou.
Moltes vegades són els mateixos ajuntaments, els que cedeixen vehicles o locals a cost molt baix,
o fins hi tot cap, per la clara avantatge que suposa en cas d'emergència, tenir un grup mínimament
preparat.
No fa tants anys que cada poble o ciutat tenia els seus propis bombers, amb els mitjans que els
podien proporcionar (el cos de Bombers de la Generalitat va ser creat l'any 1986).

Algunes ADF's tenen camions, tot i no ser professionals

El sistema de voluntariat de les ADF's no fa res més que canalitzar, amb una certa organització, les
ganes de la gent d'ajudar quan fa falta, sense esperar res a canvi. I és que tallar un arbre que fa
nosa o ajudar en un incendi no pot anar en contra de ningú.
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VIII TROBADA D'EXALUMNES DE L'ESCOLA DE CABANELLES
El diumenge 14 d'octubre es va organitzar de nou una trobada dels exalumnes de l'escola de
Cabanelles. Enguany es va celebrar la vuitenta edició i com en les altres trobades la quantitat
d'assistents va ser força nombrosa.
En la trobada, a banda dels exalumnes, també hi poden assistir les parelles o acompanyants
d'aquests. En aquesta ocasió el dinar es va fer al restaurant l'Arcada de Fares de Sant Farriol.
Aquestes trobades serveixen sobretot per retrobar vells amics i coneguts.

Fotografia de grupo dels exalumnes i acompanyants

FESTA MAJOR DE CABANELLES
El diumenge 21 d'octubre vàrem celebrar la festa major de
Cabanelles
A les 12 del 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 a càrrec de NOVA
GAMMA
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DIADA D'HOMENATGE A LA GENT GRAN
El passat 18 de novembre vàrem celebrar l'onzena
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 En Martí va entregar un obsequi a la Carme i en Jaume
homenatjats i es va triar l'hereu i la pubilla que van ser
en Jaume Planas de Cal Cucut i la pubilla la Carme Montcanut de Can Pujol.
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 15 de desembre al restaurant l'Arcada de Fares de Sant
Ferriol
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.

CELEBRACIÓ DE NADAL A QUEIXÀS
Felicito a tot el municipi i els seus dirigents per
l'oportunitat que hem tingut de celebrar junts, un any
més, la festa de Nadal.
Aquesta celebració, rememora la figura del petit
Infant nascut a Betlem com el sol naixent, enviat per
Déu per renovar el món que havia creat i dir-nos com
hem de viure en la nostre societat per recuperar-la
com ho havia somniat amb harmonia, pau, amor i
felicitat. No hem tingut cap família representant a
infant, Maria i Josep. Esperem que el nou any ens
porti novetat.
Imatge de la representació del naixement
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Un cop més hem fet germanor i família amb tota la gent que vol viure el Nadal amb el sentit de la
seva originalitat: Jesús, Fill de Déu, ve a fer-se persona com nosaltres per ensenyar-nos pistes de
com hem de viure per fer un món amb harmonia i felicitat. El lema d'aquest any fa referència a la
nadala: “Ja és Nadal”. En la seva lletra ens recorda que és Nadal cada moment que aprofitem
donant calor i felicitat.
Aquestes festes són moments per exercir temps
d'Esperança i també emprendre somnis per
compartir, abraçant l'amistat, fent gestos de
generositat, de vida feliç i equilibrada com ens
mostra Jesús en els anys que va compartir la vida
amb la gent del seu poble. Fent trobades de
germanor i família segur que plegats aconseguim un
món i un entorn familiar i municipal ple de pau, calor i
felicitat. Si és així tot l'any fem Nadal, donat que
estem practicant els valors que ens va donar Jesús
fet home.
Nadal és esperança i tendresa, són moments Després de la celebració s’ofereix un aperitiu als assistents
especials per trobar-nos i seguir fent gestos d'amor i
amistat que és el que ens porta Déu a través de Jesús infant. Això també ens ajuda a sortir de la
nostre indiferència, passotisme, fredor… Sempre hi han coses per compartir o intuir les
necessitats que té la gent que viu al teu costat; sempre hauria de ser Nadal.
Què significa per cadascun de nosaltres el Nadal?, quin és el seu fons? És el trobament amb Jesús
i amb el que ens ve a transmetre a través de la seva vida. Si mirem la història, Déu sempre ha
buscat el seu poble, l'ha guiat, l'ha custodiat, ha promès que estarà sempre a prop seu per donar
pautes de com hem d'actuar i per això ens envià a Jesús.
Se'ns convida a no perdre mai l'Esperança, a no tenir por de veure un futur diferent però que
sempre tingui aquesta base d'amor, pau, calor i felicitat; es tracte d'emmotllar-nos als nous
sistemes. Déu continua convidant avui als homes i dones, de totes les condicions i cultures, a
deixar-se il·luminar per la llum que arriba des de Nadal i es va iniciar a Natzaret i Betlem.
No podem perdre aquest missatge i objectiu de Nadal donat per Déu que va crear el món hi va
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veure que cada cop faltaven més valors de l'harmonia que Ell havia creat i per això necessitàvem
un referent que ens ensenyés a viure al seu estil.
És un replantejament entendre el significat de la nostra vida a la terra. De com hem d'actuar per
donar Pau ,amor, harmonia i felicitat en el nostre entorn. Ens revela, a més, que cada persona està
cridada a una comunió de vida i amor amb Déu i amb la gent que tens al seu costat, renunciant a tot
el que és dolent, i sent protagonistes d'amor, de fraternitat, de col·laboració, d'estar atents,
descobrint i oferint-se als que necessiten ser ajudats.
Seguint com cada any la màgia de les cebes, no sé si serà un bon any pels pagesos. Pot ser un any
que entre els canvis climàtics, els pronòstics socials i altres medis també podrien anar canviant el
nostre temps.
El resultat de la nit de Nadal al Jaume i la Pilar, de Cal Cucut, els hi va sortir un pronòstic del temps
d'un any força dur: Febrer molt plujós, la resta de l'any poques pluges; jo vaig fer l'experiència a
Girona ciutat i em va sortir que plouria el mes de Maig, Agost. Fent l'experiència de cap d'any en
Jaume l'hi surt que plourà el mes de Febrer, Agost i Novembre.
.
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Sta. Llúcia

Aquest any el jovent ha experimentat una altre tradició: Sta Llúcia. Es tracta d'anotar el temps que
fa cada dia des de Santa Llúcia fins el dia de Nadal. Cada dia correspon al temps d'un mes de l'any
vinent, partint del 13 de desembre, que equival al mes de gener. Entre Sant Esteve i el dia de Reis
es torna a fer el mateix, però a la inversa. S'anota el temps resultant en els dos casos i es fa una
mitjana. Això també s'ha volgut practicar.
Les conclusions de Sta. Llúcia són: Mes de Febrer, Abril i Octubre plujós. Si desprès de totes
aquestes opcions i mogudes, recordant les tradicions, fem una mitjana pot ser que encertem el
temps que cada més ens pot fer aquest any; això pot ser màgia!
Que tinguem un bon any 2019 i que tots els pronòstics, socials, polítics, climàtics facin de la nostra
societat una vida feliç per totes les famílies, especialment pels que cuiden les nostres terres i
natura. Molts ànims i fem entre tots una vida feliç, harmònica i cordial.
Moisès Planas
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COINCIDÈNCIES
El dia que a TV3 varen emetre l'ombra i la veu distorsionada d'aquell suposat Lluís, cervell de l'operació
URNES DE L'1 D'OCTUBRE, com un llampec em va passar per l'imaginació la coincidència que hi havia
envers en Rafael Casanovas del 1714 i els seus consellers, amb el suposat Lluís i els seus dos-cents
cinquanta col·laboradors.
Casanovas i els consellers defensaren amb les armes una causa
justa i en Lluís i els seus companys pacíficament feren el mateix,
únicament canviaren les armes per les urnes, però tots actuaren
com herois.
Ells van demostrar que aquella dita castellana que diu: los
catalanes de las piedras sacan panes, es podia fer realitat i que
quan els catalans ens proposem una cosa la portem a terme peti
qui peti i que quan fotem la banya en un forat, o surt sang o podrit.
Amb aquell afer de les urnes els que varen fer un ridícul espantós
van ser els espanyolistes del PP, C's i PSOE, dient per actiu i per
passiu que no hi hauria referèndum perquè no hi havia urnes,
quan resulta que les urnes feia dies que dormien a casa nostra i
els espies del seu servei d'intel·ligència sense saber-ne res.
Potser serà que és el servei de la no intel·ligència o de la
desintel·ligència? En tot cas per la pròxima ocasió els recomanem
que reclutin el nostre estimat Lluís.
Quan la meva mare anava al col·legi, caminant des de Martís a Esponellà, amb tots els companys i
companyes plegats, solien cantar l'himne espanyol a la seva manera i que després m'ensenyà a mi. Diu
així: Arriba España, un gat amb una canya i un gos amb un bastó s'estoven de debò. Podria ser una
coincidència amb el que va passar aquell primer d'octubre de 2017?
Un gat, animal petitó i molt manyac, amb una arma ben feble, una canya que s'esquerda i es trenca amb
poca força, simbolitzaria els pobres, indefensos i estovats catalans que anaven a votar? Mentre que el gos,
animal potent, acostumat a la defensa i a l'atac, armat amb un bon bastó, simbolitzaria més als antiavalots
espanyols estovant de debò?
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L'expresident Josep Montilla va encunyar una paraula que ens era desconeguda, però
que ha pres gran rellevància, és la desafecció, paraula molt tècnica i que resumeix amb
molt poc temps el sentiment de tot un poble. Aquesta desafecció però, deu vindre de
molt lluny perquè recordo, el que també seria una coincidència, que quan jo era jovenet,
a primers dels anys cinquanta, l'Estanislao Terrades, el popular Lao, solia cantar una
cançó que devia fer referència a la coronació d'Alfons XII o XIII i que deia així: Si el rei vol
corona, corona li darem, que vingui a Barcelona i el coll li tallarem. Igual parla d'aquesta
desafecció el nostre himne, els Segadors: Endarrere aquest gent tant ufana i tant
superba.
Actualment la desafecció dels catalans votants de l'1 d'octubre envers el rei d'Espanya és total i l'estimació
al monarca ja és irrecuperable. Amb el seu discurs va perdre el respecte de la majoria de catalans per
sempre més. Dubto que al seu pare se li hagués ocorregut perquè, tot i els seus molts defectes, Joan Carles
I era políticament més intel·ligent i diplomàtic que el seu fill i, sobretot, crec que menys manipulable.
Fa dies vaig llegir a la Vanguardia que, durant la república del 1932 el aleshores director d'aquell diari que
signava amb el pseudònim de Gabriel, va escriure al president de la Generalitat una missiva en la qual hi
deia més o menys el següent: Si anéssim units de Madrid en podríem treure molt, anant desunits no
durarem ni cinc minuts. El dia 1 d'octubre nosaltres anàvem a votar tot i el risc de rebre garrotades i, ara els
nostres polítics, els quals votem i paguem, continuen anant desunits com en els anys trenta. Quina
confiança els tenim que dispensar? Malauradament tenim també la coincidència dels polítics actuals amb
els del passat.
Els líders de Ciutadans, Rivera i Arrimades, que sembla ser que tinguin al·lèrgia a tot el que fa olor de català,
els pregunto: Si els seus progenitors o els seus avis s'haguessin quedat en el seu país d'origen i no
haguessin emigrat a Catalunya, ells haurien pogut estudiar carreres universitàries i així accedir a la política i
guanyar-se la vida sense pencar, fent el mínim de feina que solament consisteix en criticar i menysprear els
independentistes? O ara estarien allà amb el seus estimats andalusos fent peonades, un amb un pal batent
olives i l'altre recollint-les? Seria bo fer un estudi per mirar de trobar alguna coincidència.
No he envejat mai res de ningú, sempre m'he conformat
amb el que m'ha tocat, però ara si que envejo la personalitat
del misteriós Lluís i la feina que va portar a bon terme.
M'hauria agradat fer-la. Va ser un veritable esport d'alt risc,
devia ser molt emocionant.
En el seu honor l'homenatjaria dedicant-li el primer bitllet del
Banc Nacional de Catalunya, en l'hipotètic cas d'esdevenir
República Independent. Espero que la iniciativa prosperi.
Bonaventura Mir
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Durant els darrers mesos del passat 2018 vàrem tenir dos nous naixements al municipi, l'Elliot i la
Mel a qui tot seguit us presentem.

L'Elliot Bort Fazioli, que va néixer el dia 5
de setembre i és fill de la Lucrezia i en Jordi
de Can Costa-Rasa.
Moltes felicitats als pares I família!

La Mel Ferrer Oltra, que va néixer el dia 28
de novembre i és filla de la Laia i l'Abdon de
Can Collell.

