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`_Només han passat quinze dies
aproximadament des de que va entrar
oficialment l'estiu, però pels dies i la
temperatura que hem aguantat fins el
moment sembla que estiguem a finals.
No sabem que ens farà aquest dos
mesos i mig que queden d'estiu però si
continuem amb aquestes temperatures
tant altes es farà llarg, molt llarg.
Segurament el sector turístic ho agraeix
i els compensarà algun dels estius
passats on cada tarda ens feia un petit
ruixat.
Suposo que el més fàcil i el més lògic es
atribuir-ho al canvi climàtic que amb
més o menys mesura ens afecta a tots.
Alguns països busquen solucions per
reduir-ne l'impacta i d'altres decideixen
passar-ne per dedicar-se a construir
murs i altres xorrades
Bon estiu a tots i guardeu-vos de la
calor

Bbutlleti_aj@hotmail.com

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a: Martí Espigulé, Nicolau Serra, Moisès Planas, Mar
Labrador, Bonaventura Mir, Anna Casadevall, Núria Paradeda, 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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OBRES PREVISTES DURANT AQUEST ANY 2017
·
·

Pavimentació de la pujada del nucli de Queixàs
Pavimentació de la zona del padró d'Espinavessa
El paviment de la pujada d'accés al nucli de Queixàs,
està molt deteriorat, i cal una actuació per a
decentar-la.
Pel que fa a la zona del padró d'Espinavessa,
després del soterrament de serveis, va quedar
aquesta zona com una segona fase de les obres que
ara es podrà executar. L'obra es basa en la
pavimentació de la zona del padró amb el mateix
format de la resta del nucli.

A part de les actuacions enumerades, hi ha també
l'obra d'ampliació de l'enllumenat d'Espinavessa que
després de diversos entrebancs burocràtics
esperem tenir-ho enllestit aviat.
A més de tot això, hi ha previstes diverses actuacions
en camins municipals per mantenir-los transitables.
Els camins que conjuntament amb l'ADF es preveu
arranjar per a la prevenció d'incendis forestals són:
·
·

Camí de Collsacreu
Camí del Solà de Badós a les Vinyes per St Miquel de la Cirera

Al mateix temps, estan previstos alguns arranjaments en altres camins municipals en funció de les
necessitats que van sorgint.

ADHESIÓ AL PROJECTE PILOT PER VALORACIÓ DE BIOMASSA IMPULSAT
PEL CONSORCI SALINES BASSEGODA
L'ajuntament s'ha adherit al projecte pilot de valoració de biomassa impulsat pel Consorci Salines
Bassegoda i amb finançament de la Diputació de Girona.
Veient que al nostre voltant tenim boscos que no es gestionen degut al poc valor comercial de la
fusta i veient també una necessitat de combustible barat, no derivat del petroli i de proximitat,
aquest projecte vol donar valor a la fusta dels nostres boscos ajudant als propietaris forestals a
aconseguir una correcte gestió dels seus boscos i valoritzant la llenya que en surti i que aquesta
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tingui un consum de proximitat, que no hagi de transformar-se en països tercers per després ser
consumida aquí o en altres països.
A més, aquesta actuació permetrà tenir boscos més
nets i fer baixar en part el risc d'incendi forestal i, si
aquests s'esdevenen, que la càrrega de combustible
sigui la menor possible.
En els pròxims mesos els propietaris forestals rebran
una carta on, se'ls convidarà a sumar-se a aquest
projecte si ho desitgen.
Per qualsevol dubte o aclariment al respecte us
podeu adreçar al Consorci Salines Bassegoda.

FI DE LA CELEBRACIÓ DE LA PARAULA AL MUNICIPI
Des de fa un temps s'han anat fent celebracions de la paraula de manera itinerant a les esglésies
del nostre municipi. Això va ser una iniciativa de Mossèn Manel que en no poder venir ell a oficiar la
missa regularment a les nostres parròquies, venien voluntaris, no capellans, a fer la celebració de
la paraula.
Atesa la poca afluència de gent, degut també a la dificultat de saber quin diumenge tocava a cada
parròquia, s'han donat per acabades aquestes celebracions.
Donem les gràcies a Mossèn Manel i els voluntaris que han fet possible aquests actes.
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ADF INFORMA
Donem per acabada la neteja de plantes de la carretera de Montcanut a Manol, que se'ns ha
allargat més del previst. Com sempre, plantegem la nostra feina setmanal en funció dels braços
disponibles.
Simulacre d'incendi
El passat dissabte 22 d'abril, el vehicle de l'ADF i dos
voluntaris van ser presents al simulacre provincial
d'incendi que va tenir lloc a Girona. Un cop a l'any els
bombers intenten programar aquest exercici teòric –
pràctic que resulta de gran utilitat per a plantejar
situacions d'emergència i ser més efectius quan hi
ha un incendi real.
En aquest cas es van aplegar un centenar de
voluntaris i una vintena de vehicles lleugers.
Cap operatiu de Bombers en la xerrada posterior

Preventiu castell de focs

El passat diumenge 7 de maig, 3 voluntaris de la nostra ADF van participar, a Figueres, en el
dispositiu previst pel castell de focs artificials de les festes de la Santa Creu. Malgrat haver-hi un
parell d'ensurts i cremar-se dues petites superfícies de rostoll, el foc no va anar a més.
Nou voluntari
Tenim un nou voluntari, en Sergi, a qui donem la benvinguda. Des de
fa unes setmanes col·labora i ens ajuda desinteressadament. Com
tots nosaltres comparteix l'estima per la natura i el paisatge del
poble.
Campanya d'estiu
Esperem passar els mesos de més calor i l'entrada de la tardor
tranquils pel que fa a focs. Com sempre si veieu fum al municipi
aviseu al 112 i al voluntari ADF que conegueu.

Voluntaris en plena actuació

Bon estiu a tots!

adfcabanelles
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FESTA DEL MUNICIPI 2017
Els dies 15 i 16 d'abril vàrem celebrar la Festa del Municipi de Cabanelles, amb una bona varietat
d'actes i activitats per a tots els públics.
Com a novetat d'aquest any en Jordi Tonietti va oferir el migdia del dissabte un divertit espectacle
de titelles per els més petits de la casa.
El migdia el dinar popular va agrupar a una
important part dels veïns del municipi i alguns
familiars i amics, fent d'aquest un acte molt festiu i
agradable.

Imatge del dinar del dissabte el migdia

Després del dinar i, amb un bon nivell de
participació i de qualitat, es va celebrar la sisena
edició del concurs de coques i pastissos
artesans. Tothom va poder provar la bonica
varietat que varen presentar el participants.

El concurs de coques i pastissos va tenir un bon nombre de
participants

Com en les edicions anteriors el jurat va valorar-ne les diferents característiques (sabor, textura,
presentació,...) i varen repartir premis a les tres millors.
També es va donar un obsequi a tots els participants com a agraïment a la seva col·laboració.
Un cop acabat el concurs en Jordi Tonietti va pujar a l'escenari i va punxar música de ball per a tots
els assistents.
Durant tot el dissabte es van instal·lar inflables per a la mainada al voltant del local polivalent,
oferint així als més petits dels poble una diada de diversió i jocs.
El diumenge al migdia les sardanes primer i l'Ofici Solemne a càrrec de LA PRINCIPAL DE
PORQUERES van tancar la festa del municipi d'enguany.
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SORTIDA DE LES DONES DE CABANELLES A “GIRONA TEMPS DE FLORS”
Un any més i seguint la tradició, el dimecres 17 de maig el grup de dones del nostre municipi va fer
una sortida a l'exposició “Girona, temps de flors”.
Durant del matí varen visitar els diferents patis, entrades i espais amb 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.
Enguany hi va haver un petit incident durant la visita, l'Anna Casadevall va patir una caiguda, motiu
pel qual es va fracturar el peu. Tot i que ha passat un bon temps amb el peu enguixat la recuperació
sembla que va per bon camí.

ROMERIA A LA MARE DE DÉU DEL MONT
El passat 4 de juny, va tenir lloc la romeria del nostre
municipi al Santuari de la mare de Déu del Mont, els
més valents a les 6 del matí van enfilar a peu cap al
santuari, aquest any van ser 11 persones que hi van
pujar, tot un èxit.
A la 1 del migdia va tenir lloc la missa i ofrenes a la
Verge al Santuari. En acabat, es va baixar al local
polivalent a fer el dinar de germanor per por de pluja,
cosa que va ser un encert perquè a mitja tarda va fer
un bon ruixat mentre la gent gaudia d'una estona de
ball ben aixoplugada dins el local.
Gracies a tothom per haver vingut i participat, l'any
vinet i tornarem i esperem tenir més sort i poder fer el
dinar de germanor al pla de Sous.

Després de la missa es va baixar al local polivalent

Moment en que els cuiners preparaven l’arròs. A l’esquerra imatge del dinar

7

FESTA MAJOR D'ESPINAVESSA
Un any més arriba la festa més gran d'Espinavessa i aquest any ho fa carregada de novetats
Els veïns i veïnes del poble no parem de barrinar per
fer que la cita cada any sigui més lluïda i tingui un
programa de festes que faci que tots els habitants del
municipi tinguin ganes de que arribi aquesta data tan
assenyalada.
Pel divendres dia 11 d'agost, el dia d'estrena de la
festa, hem previst una nova sessió de crispetes a la
fresca acompanyada d'un sucós concurs de truites.
Convidem tothom a participar-hi!
El dissabte 12 també estarà ben farcit d'activitats. El
matí estarà dedicat als més menuts amb moltes
sorpreses preparades especialment per ells. I al
vespre, el tradicional sopar popular omplirà de gom a
gom la plaça d'Espinavessa.
Aquest any també tenim novetats en les
consumicions que segur us encantaran. No hi faltarà
la música, el ball i la tradicional rifa de festa major.
Són molts els premis que us estaran esperant.
I el diumenge 13, afegim encara més activitats a la
festa. Al matí, més sorpreses per la canalla, amb una
Tot el poble preparat per la festa!
activitat d'aigua que no els deixarà indiferents. I a la
tarda, tindrem l'honor de presentar en societat uns
nous personatges que esperem que, a partir de llavors, ens acompanyin a totes les festes futures.
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També farem una cercavila i posarem el punt final amb una tarda amb més música: les corrandes i
els balls tradicionals emplenaran els carrers del poble de sons i colors.
Aprofitem l'avinentesa per fer una crida des d'aquest butlletí a que tots els habitants de Cabanelles
ens porteu fotos antigues d'Espinavessa a l'Associació de Veïns. Amb totes les fotografies que ens
dugueu volem fer una exposició molt especial per inaugurar la nostra festa.
Oi que l'11, 12 i 13 d'agost tots i totes voldreu estar amb nosaltres a Espinavessa?
Si voleu deixar-nos fotos d'Espinavessa ho podeu fer a Can Periques d'Espinavessa, gràcies!

FESTA MAJOR DE QUEIXÀS
Diumenge 13 d'agost
El 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:
El 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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UNA BREU HISTORIA
El poble d'Espinavessa que ara podem contemplar, no té res a veure amb el poble d'abans de l'any
1969. Era un poble antic, aïllat de la resta de nuclis habitats, sense electricitat ni aigua corrent, no
hi havia telèfon, tampoc carretera, era un vell camí de carros, els carrers eren plens de rocs on feia
molt mal caminar i, fins i tot, era un perill endinsar-s'hi de nit.
El primer pas endavant es va fer per Sant Llorenç de l'any 1969 quan vàrem estrenar les primeres
bombetes incandescents, a partir d'allà els veïns, des de diferents pous, varen instal·lar
motobombes elèctriques i per primera vegada poguérem rentar-nos les mans i la cara manipulant
una simple aixeta. A partir d'aquí es començaren a construir les primeres cambres de bany.
Ja amb la democràcia es posà l'aigua pública, el clavegueram, es varen pavimentar els carrers i
per fi es va fer la carretera, però això no va ser fins el 1983. La última cosa va ser el telèfon.
Quan ara veig per la televisió les curses de motos tot terreny, em recorda el que fèiem els joves
dels anys cinquanta i seixanta residents a Espinavessa, circulant de dia i de nit amb les nostres
preuades motos de sèrie per aquells camins infernals sense que en sortís mai cap campió.
Quan es va posar la llum elèctrica era l'alcalde el Sr. Gummà, però en les millores fetes ja en la
democràcia, exercia com a alcalde en Francesc Arbusà, més conegut com en Japet, nom de la
casa pairal.
Recordo que el meu pare sempre l'atiava a en Japet
perquè aconseguís la carretera. Ell ja havia vist dos o tres
cops com els enginyers de la Diputació prenien mides
sobre el terreny i tiraven els plànols, però sempre es
quedaven en simples plànols.
Un dels dies que parlaven del mal estat d'aquell maleït
camí, en Japet li digué al meu pare que mai havien estat
tan a prop d'aconseguir la nova carretera. Feia poc que
en Japet havia fet reconstruït el padró, el qual havien
desmuntat per, en el seu lloc, aixecar aquell horrorós transformador que ara fa poc temps es va
enderrocar. En això el meu pare li va dir:
-

Si aconsegueixes la carretera jo regalaré una peça de ferro forjat per un acabat més artístic
del padró.

I així quedà el repte, malauradament el meu pare no pogué gaudir de la nova carretera perquè ens
deixà per sempre a finals de 1982.
En acabar la carretera en Japet m'ho va comentar i jo li vaig dir que la proposta del meu pare jo la
mantenia, aleshores vaig dissenyar el cartell de benvinguda i quan em digueren que el veien
escaient em vaig posar mans a l'obra i allà està plantat. En muntar-lo l'any 1983 tenia com a teló de
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fons el blanc del transformador, per això el vaig pintar d'un verd fosc semblant a la fulla d'alzina, per
tant el contrast era considerable aconseguint que es llegís de molt lluny.
Quan es va enderrocar el vell transformador es va decidir
continuar les baranes de protecció al voltant de la petita
placeta, cosa que vàrem fer, muntar i pintar gratuïtament
en Joan de la Rectoria i un servidor, en Ventura del Cal
Farrer. A l'hora de pintar ens vàrem adonar que el color
fosc el sol l'havia malmès i a més en tenir com a fons les
plantes també de color verd fosc no contrastava, per això
vàrem decidir pintar-ho de verd clar, aconseguint així que
es llegissin les lletres i es divises la parella de pagesos
que les aguanten amb perfecte claredat a una distància
de cinquanta metres.
Ara però, menyspreant la nostra iniciativa, s'ha repintat
tot, no perquè la pintura estes malmesa, si no pe el simple caprici de canviar de color i sembla ser,
veient els resultats, sense reflexionar sobre l'estètica ni les degudes conseqüències.
Segons el meu parer s'ha canviat el to alegre que donava aquell verd clar a l'entrada del poble, per
aquest gris tirant a negre que dóna un aire sepulcral, aconseguint al mateix temps que no es
llegeixi cap lletra fins que ets sota mateix i, en tenir que mirar cap a munt, et trobes com a fons el
blau clar del cel.
El que si s'ha aconseguit i s'ha d'admetre, és un efecte SURREALISTA, si el col·loques a una certa
distància desapareix la figura de ferro i la única cosa que es divisa són les senyeres que per
iniciativa d'en Dani Arbusà i vaig sobreposar, encertadament no les han repintat!
Aquelles senyeres donen la sensació que floten, com si fossin un satèl·lit o un asteroide a baixa
alçada en situació de descans permanent. Si el gran Salvador Dalí ho pogués veure, ell que va ser
un gran mestre del surrealisme, és possible que ho aplaudís.
El que si recomano als inductors del fet, és que en totes les decisions que preguin en la vida, sigui
el que sigui, val la pena que abans facin com quan es jugava una partida d'escacs, que és
aconsellable pensar com a mínim cinc jugades avançades abans de moure una peça. Tot i així et
fan l'escac i mat quan menys t'ho esperes, igual com ha passat al padró, que amb la pintura han
mort el cartell, per la qual cosa ara no sabem si diu: BENVINGUTS A ESPINAVESSA o
BENMARXATS D'ESPINAVESSA.
Des de que tenim el procés en marxa no parem de veure i sentir en tots els mitjans de comunicació,
visuals i escrits, que es queixen de la falta de diàleg, vist el que ha passat amb el padró, em fa
pensar que el que fa falta són dialogants.
A més també em pregunto: Els que van decidir el canvi de color van tenir en compte l'opinió dels
conciutadans? I una altra cosa, han treballat o regalat quelcom per el seu poble? O només opinen i
demanen?
Des de l'any 1973 oficialment no sóc resident del municipi de Cabanelles, però si que he
continuïtat essent col·laborador, continuant així la tasca que sempre havia portat a terme el meu
pare.
Bonaventura Mir
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Durant aquest darrer trimestre hem tingut un nou naixement al municipi, l'Àlex, a qui tot seguit us
presentem.
L'Àlex Espeso Serrat que va néixer el dia 22 de maig i és fill d'en Magí i la Sandra de Can Trullol
Moltes felicitats als pares i família!

