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Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa,
Jordi Turull i Carme Forcadell.
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Aquesta publicació ha estat possible gràcies a: Martí Espigulé, Nicolau Serra, Bonaventura Mir, Núria

Paradeda, Anna Casadevall 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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RECOLLIDA PORTA A PORTA
Durant el mes de març s'ha iniciat la recollida porta a porta a la zona de la benzinera, així que
actualment tenim dues zones on es du a terme la recollida, nucli d'Espinavessa i zona benzinera. A
finals del 2018 hi havien 10 habitatges actius del nucli d'espinavessa que col·laboraven amb la
recollida.
Durant el passat exercici s'han recollit un total de 695 kg d'orgànica, amb la següent evolució
mensual:

Es pot consultar informació mensualment actualitzada de les dades de la recollida porta a porta a
la següent adreça electrònica: https://sites.google.com/view/compostcomunitari/inici
S'ha habilitat ja un segon compostador comunitari ja que el primer és ple i està madurant, creiem
que en breu es podrà tenir compost a disposició de qui ho desitgi, ja anirem informant.

ESLLAVISSADA D'ESPINAVESSA
Aquest més de març es va acabar l'arranjament de l'esllavissada de l'entrada d'Espinavessa. Una
vegada es va assecar del tot el terreny es va poder entrar a treballar i en poques setmanes s'ha
pogut fer l'obra. Paral·lelament a l'obra s'ha fet una petita modificació al desaigua del dipòsit per tal
que no pugui tornar passar el mateix que va ocasionar la esllavissada.
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Agraïm molt la paciència dels veïns durant aquests mesos que hi ha hagut l'esllavissada oberta
així com la feina i l'esforç dels serveis tècnics municipals per a la realització de l'obra.

S’han aprofitat les obres per instal·lar una banda reductora de volocitat

CAMPANYA D'ESTERILITZACIÓ I IDENTIFICACIÓ D'ANIMALS
Soc Responsable, 8ª Campanya d'esterilització i identificació d'animals de companyia à preus
promocionals
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, però com a resultat es
produeixen moltes cadellades no
desitjades.
També que la identificació tampoc no és
necessària, especialment quan es tracta
de gats, i la realitat és que molts animals
que arriben als centres d'acollida no són
abandonaments sinó pèrdues que es
produeixen per accident.
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Per això FAADA (Fundació per l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals)
Campanya d'Identificació i Esterilització a preus promocionals, anualment.

crea la

Per participar a la campanya cal que us poseu en contacta amb la fundació FADA. El termini acaba
el dia 3 de maig de 2019.

CAMPANYA DE CONSERVACIÓ DE FERMS
Dins la campanya de conservació de ferms per al 2019 de la Diputació de Girona hi ha previstos o
s'han executat les següents obres:
a. Durant la segona quinzena de març la Diputació de Girona va dur a terme obres per a la

millora de la carretera GIP-5237 a Sant Martí Sesserres (asfaltat). (E19-217)
b. Està previst actuar aproximadament del

27 de maig al 4 de juny a la carretera
GIV-5238, de l'N-260 a Lladó per
Cabanelles. Aquesta actuació consistirà
en la rehabilitació superficial del ferm i
suposarà, a més d'algunes interrupcions
temporals de trànsit durant les obres,
una limitació de velocitat pel risc de
lliscament durant uns 15 dies després de
la realització dels treballs. (RE19-236)
Tram de la carretera GIV-5238 al seu pas pel nucli de Cabanelles

ROBA AMIGA
La cooperativa Roba Amiga ens informa
periòdicament de la roba que recull al contenidor que
tenim situat a la benzinera. Durant l'exercici 2018
s'han recollit 256 kg de roba, igual que a l'exercici
anterior.

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Des del dia 11 de març l'horari d'atenció al públic de l'ajuntament és el següent:
-

Matins de dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 10 a 13h.
Tardes de dimarts i dijous de 16:30 a 19h.
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ADF INFORMA
Les Agrupacions de Defensa Forestal estan obertes a tothom qui hi vulgui col·laborar i aportar
coneixement i treball, i són una bona opció per a conèixer el nostre territori.
Properes actuacions
Tenim previst netejar i ampliar el camí que uneix Sant Martí Sesserres amb la pista que puja de
Lladó.
També està previst fer les franges de protecció de Sant Martí Sesserres i de Solà de Badós,
seguint el Pla de Prevenció d'Incendis actual.
Jornada de formació
Aquest any el simulacre provincial que es fa conjuntament amb Bombers serà el dissabte 8 de
juny, encara per determinar el lloc.
Des del passat dia 15 de març i fins a mitjans d'octubre està prohibit fer foc.
Comentari
En l'anterior número acabàvem dient que, 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.
Idea similar que trobem en els Bombers Voluntaris. Són uns 2.000, poc menys de la meitat del total
de bombers. Tenen la mateixa formació que els funcionaris i estan integrats en una mateixa
estructura d'organització. Però no perceben un salari fix, sinó una compensació per hores de
guàrdia o per actuació. Creiem que el model de Bombers ha d'evolucionar.
Actualment, la figura del Bomber Voluntari s'utilitza bàsicament de pont per arribar a ser funcionari
passat un temps. I el fet que això sigui possible fa aparèixer tot un seguit de voluntaris interessats
amb força més interès que voluntat. Per això cal diferenciar les dues figures i trencar amb l'actual
promoció interna.
Calen inversions a bombers. Això és evident. En vehicles, formació i instal·lacions. I també falta
personal. El que potser no cal és ampliar el nombre dels que són funcionaris. Creiem que un model
útil i sostenible pel territori ha de passar per potenciar els parcs de bombers voluntaris, on els seus
integrants viuen i treballen a prop dels mateixos, amb el grau d'implicació que aporta aquest lligam
directe amb l'entorn.
Si del que es tracta és d'aconseguir recursos per tal d'afavorir la compra i renovació de material o
equipaments, aquesta pot ser una bona mesura. L'estalvi en salaris no busca anar en contra de
ningú, ja que una part de bombers funcionaris sempre hi haurà de ser, almenys a les capitals de
comarca i a les sales de control.
Però si davant d'una emergència tothom vol ajudar, perquè posar límits a aquesta realitat, en
comptes de regular-la correctament?
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Els veïns del nord
A França, el nombre de bombers és de 244.900. Un 79% (192.300) voluntaris, el 16%,
professionals civils, i el 5% militars (dades de 2015). Aquesta majoria que presten el servei sense
cobrar, reben, a més de les compensacions per hora treballada que ja hem comentat (i que no
tributen), un seguit d'avantatges fiscals, com descomptes en assegurances contra incendis,
reduccions en l'IRPF, o compensacions per les hores de treball que la seva empresa els ha
descomptat per haver assistit a formacions.
A partir dels 20 anys de servei com a bomber voluntari, tenen dret a una pensió, o a un complement
de la seva prestació de jubilació, si en tenen més de 55. Aquesta pensió anual, de 450 a 1800€, és
lliure d'impostos i compatible amb altres prestacions. Totes les mesures van encaminades a
compensar els riscos a que s'enfronten, o com a agraïment pels serveis prestats, i no cal entendreles com un salari.
Una bona part dels bombers voluntaris francesos són joves estudiants, aturats, o fins hi tot,
funcionaris d'altres àmbits. Quan assumeixen càrregues familiars, molts deixen el cos i cedeixen
el pas a la següent generació.

Anunci que crida a unir-se als bombers voluntaris francesos

El cas francès, evidentment també té les seves particularitats i problemes, però a petita escala,
podria servir d'exemple per a casa nostra. Sense perdre qualitat ni temps de resposta en els
serveis que es presten, s'hauria de fer una aposta en aquesta línia.
A l'estil de les ADF's, però per tot tipus d'actuacions, i no només en els incendis forestals. I amb un
sistema de compensacions adequat, que nosaltres ni cobrem ni demanem.
Seria tot un orgull que el sistema de Bombers català funcionés amb una àmplia majoria de
voluntaris de veritat. La cultura de país ja la tenim. Queda fer el pas i evolucionar decididament cap
a aquest model, clarament instaurat en altres països europeus.
Les administracions han de promocionar sense por la figura del Bomber Voluntari, i fer-la atractiva,
sobretot entre els més joves. I deixar clar, a qui tingui vocació de funcionari, que vagi per una altra
branca, que d'alternatives ja n'hi ha.
Els recursos són escassos, i cal administrar-los amb els números a la mà. A tal efecte, el que convé
és gent compromesa, treballadora i generosa, almenys en aquest servei públic tan essencial per a
tots.
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DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Un any més, i coincidint amb el dia de la dona treballadora, el divendres 8 de març les dones del
nostre municipi varen celebrar aquesta diada amb una sortida plena d'activitats.
A les 9 del matí varen sortir de Cabanelles direcció Berga per fer una visita Guiada a la Colònia
Vidal de Puig Reig, un museu que explica com era la vida i el treball en una colònia tèxtil als inicis
del segle XX. Seguidament varen dinar en un restaurant situat a Sant Eugènia de Berga.
Desprès de dinar varen anar a visitar el Màgic Món del Tren, una instal·lació dedicada al
col·leccionisme i modelisme del tren en miniatura.

Imatge del grup de dones que varen fer la sortida
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FESTA DEL MUNICIPI
Dies 27 i 28 d'abril de 2018
Dissabte 27
A les 2 del migdia DINAR POPULAR.
- Empadronats: el dinar serà gratuït
- No empadronats: 10 €
(Es poden recollir els tiquets a l'Ajuntament fins el dia 23 d'abril)
A les 5 de la tarda, VIII 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 i es podrà visitar l'exposició “Atrapa
l'Energia” cedida pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, sobre com es distribueixen els
consums energètics a la llar i quines accions poden portar a terme per disminuir-los.
Diumenge 28
A les 11 del matí, a l'església parroquial, OFICI SOLEMNE
Tot seguit a la plaça de Cabanelles, sardanes a càrrec de la cobla LA PRINCIPAL D'OLOT

ROMERIA DE LA MARE DE DEU DEL MONT
El diumenge 2 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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TOT MAL PENSANT
Les eleccions que venen és de suposar que seran com totes, moltes promeses durant la
campanya propagandística i després molt d'incompliment.
Ho va explicar molt bé el gran polític Winston Churchill, també gran fumador
de cigars i gran bevedor de whisky. D'ell hi ha una anècdota en una festa de la
flor i nata de Londres, de la qual en sorgí aquesta conversa amb una senyora:
-

Vostè senyora és molt lletja!
I vostè va completament borratxo!
Si, però jo demà al matí estaré del tot serè!

Però referent a les eleccions Churchill deia que, en un període electoral, un
bon polític té que saber explicar als seus electors amb tot detall, tot el seu
W. Churchill
programa de govern, però una vegada s'acabi la legislatura, té que saber
explicar encara més bé el perquè no s'han fet la majoria d'aquelles coses que havia promès al
principi, del contrari no podria optar a la reelecció.
Es possible que els anys (ja 77!) em facin ser mal pensat, però crec que aquest avançament
electoral es deu precisament per no poder complir les expectatives donades anteriorment.
Tant Pedro Sánchez com el bloc independentista de Catalunya al congrés, tenien més interès en
no aprovar el pressuposto general de l'Estat, que no pas en aprovar-lo.
Explico el que mal penso: El govern havia fet uns pressupostos molt bonics, augmentava
l'aportació a Catalunya considerablement, però també a les altres comunitats. En despesa social
una gran remuntada, no vista feia anys, i segur que era necessària, però tot això es paga amb
diners, diners que no són ni es fan al govern. Són diners que tots els espanyols hem d'aportar a les
arques de l'estat, però resulta que els espanyols tenim les butxaques buides.
Resultat, que al final consideraren que era una missió impossible. Solució, no aprovar els
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pressupostos i avançar les eleccions. Però per això es necessitava la col·laboració dels
independentistes, per a ells també és una bona sortida perquè no saben com sortir del vesper on
s'han posat i això els dona una sortida més o menys honrosa davant els dos milions que els varem
votar.
Pedro Sánchez pot culpar els catalans de no donar-li suport als pressupostos i els catalans poden
culpar Pedro Sánchez de no moure fitxa envers els presos polítics. Tots tenen raó o tots ens
enganyen?
Ja sé que no hauria de ser tant mal pensat, però de petit hauria sentit a dir moltes vegades als
grans: pensa malament i no erraràs, i va quedar-me ben gravat.
Ara sembla que els catalans perdrem a Doña Inés, no la del Juan Tenorio, si no la de Jaen, doña
Inés Arrimadas. Juan Tenorio li diu a Doña Inés:
-

Oh! ¿No es cierto ángel de amor que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla i se
respira mejor?

A l'inversa que a l'obra de Zorrilla, possiblement serem nosaltres els catalans favorables a l'1-O
que respirem millor tenint a Doña Inés apartada en la otra orilla y cuanto más lejos mejor!
Així com a Jaume I el coneixem per el sobre nom del Conqueridor, a aquell
noi, en Casado (que no sé si està casado o soltero), tindrem que donar-li el
sobrenom de El noi del 155 o CLV, que potser amb xifres romanes
s'agermanaria més bé al nom llatí del seus socis de VOX a Andalusia.
Cada vegada que aquest senyor surt a la televisió, les primeres paraules que
diu són les de l'aplicació del 155. A la llarga els independentistes tindran que
demanar-li el 3% de comissió per facilitar-li el programa electoral, ja que de no
ser per ells, pobret, que diria? El dia que es va decidir a parlar d'una altre cosa,
va dir que rebaixaria els impostos, immediatament vaig pensar: mira aquest
pobre noi, al final resultarà ser tant bona persona i tant patriota que segur que
ell sol i, de la seva pròpia butxaca, finançarà el deute públic que és del 100%
del PIB. Només finançar-lo perquè pagar-lo no es podrà pagar mai.
Als dirigents de la dreta i de l'ultra dreta, si és que no tots ultres, se'ls podria aplicar aquella dita que
diu: Aquell noi es feliç perquè és infeliç.
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L'últim esca i mat protagonitzat per Casado ha estat l'aplicació del 155 als dirigents del PP català,
imposant-los a la madrilenya Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casa Fuerte, que per el
que sembla, tira muy, muy fuerte. Casado demostra així la poca confiança que l'hi mereixen els
catalans.
Torra també podria haver fet el seu escac i mat a la Junta Electoral Central amb l'afer de les
pancartes, estelades i llaços grocs, obligant-los a recórrer als Mossos d'Esquadra i així aquests
haurien pogut demostrar que sempre obeeixen les ordres judicials. Cosa que feia molta falta
perquè els ha passat allò de: Eren dos que es barallaven i el que va fer tres va rebre.
Pobrets han tingut que conformar-se amb el paper de trista figura, fent esborrar dibuixos que
havien fet nens i nenes de les escoles. Possiblement aquests nens i nenes no entendran el
perquè, però és de suposar que seran els futurs independentistes.
A la llarga els nacionalistes espanyols hauran de recapacitar perquè tot se'ls gira en contra. En el
judici del procés, l'acusació els fa aigües, Catalunya els guanya, i per molt, en industria, comerç,
turisme i en noves tecnologies. Tenim fantàstics ports mediterranis, tant comercials com esportius,
amb marines com Empuriabrava que és la millor d'Europa. Magnifiques pistes d'esquí al Pirineu,
fronteres directes amb Europa i per últim els nostres magnífics futbolistes els atonyinen avui si i
demà també.
El més recomanable seria que ens deixessin implantar la nostra
República i, aleshores per no trancar Espanya, que també seria
una llàstima, el que podrien fer seria que la resta de l'estat espanyol
s'integrés a la nova i brillant REPÚBLICA CATALANA.
Amb aquest acudit pregunto, podria presentar-me com a candidat
al premi Nobel de la Pau? Suposo que abans que Trump, Abascal,
Casado i Rivera si.
Últim mal pensament, suposo que els mossos n'estan dels polítics
fins...
Bonaventura Mir

