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Començarem desitjant-vos un feliç any
`_
2016! Només de llegir aquesta primera
frase ja ens adonem que els dies passen
volant, la sensació que tenim actualment
és que anem del Nadal a l'estiu i
viceversa.
Gairebé ja no tenim estacions, passem
del fred a la calor d'un dia per altre i si a
això hi sumem l'estrès que ens envolta fa
que passin els dies com si fossin hores.
Per si amb això no n'hi ha prou us direm
que enguany arribem als dotze anys del
butlletí, una altra mostra de que el temps
passar ràpid.
Per sort hi ha moments que si mirem
enrere veiem les coses molt enllà, però
després de moure'ns una estona pels
records sempre ens surt aquella frase...
SEMBLA QUE FOS AHIR!
Sigui com sigui i si podeu sense pressa,
gaudiu d'aquest any nou, nosaltres
esperem poder continuar oferint-vos la
informació del municipi i rodalies per
molts anys més.
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Bbutlleti_aj@hotmail.com

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a: Bonaventura Mir, Nicolau Serra, Moisès Planas, Anna
Casadevall, Núria Caulas, 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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CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE GOVERN MUNICIPAL
L'Ajuntament va considerar la necessitat de comptar amb un òrgan col·legiat de govern per sota la
presidència de l'Alcalde que garantís la coordinació de l'activitat dels regidors
Per tal d'aconseguir aquests objectius és va creure convenient crear un òrgan complementari a
l'organització municipal al qual se li atribueixen com a funcions principals la posada en comú de la
gestió i direcció de les àrees i tasques assignades a cada regidor, així com l'establiment de la
coordinació entre les diferents funcions realitzades al municipi.
En el Ple del mes de setembre es va acordar la constitució d'aquest òrgan que s'ha anomenat
CONSELL DE GOVERN MUNICIPAL el qual tindrà les funcions concretes següents:
-

Coordinació de l'activitat dels regidors amb competències delegades.
Vetllar per l'eficàcia i l'eficiència en l'acció de govern i l'administració municipal.
Seguiment de l'actuació de l'Alcalde i de les regidories amb competències delegades.

El Consell de Govern Municipal es reunirà amb caràcter ordinari cada mes i amb caràcter
extraordinari sempre que el President el convoqui amb una antelació mínima de 24 hores i les
decisions del Consell, en cap cas tindran caràcter resolutori, sinó únicament caràcter informatiu o
consultiu.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES ORDENANCES MUNICIPALS
Aquest Ajuntament ha tingut la necessitat d'aprovar per a aquest exercici de 2016 la modificació
d'algunes de les ordenances fiscals que regeixen en el nostre municipi.
Per la qual cosa en el Ple del dia 3 de novembre es va acordar aprovar provisionalment per a
l'exercici de 2016 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es
relacionen:
Ø Ordenança Fiscal núm. F-1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.
Ø Ordenança núm. TP-6, reguladora de la taxa per la realització d'activitats jurídicoadministratives de competència local – Expedició de documents.
Ø Ordenança núm. TP-7, reguladora de la taxa per subministrament d'aigua potable.
Ø Ordenança núm. TP-12, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic
local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.
També es va acordar derogar i deixar sense efecte les Ordenances fiscals que a continuació es
relacionen:
Ø Ordenança núm. TP-8, reguladora de la taxa per atorgament de llicències de primera
ocupació.
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Aquest acord provisional es va exposar al públic durant un període de trenta dies, al no presentarse al·legacions aquest es va elevar a definitiu i s'ha exposat, junt amb el text íntegre de les
ordenances, al Butlletí Oficial de la Província, moment en que han entrat en vigor.

D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE PREVENCIÓ
DELS INCENDIS FORESTALS
Tal i com us informàvem en l'anterior butlletí, la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals, obliga als Ajuntaments a redactar i aprovar del plànol de
delimitació de prevenció dels incendis forestals (PPI).
El PPI del municipi de Cabanelles va ser redactat
pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà i aprovat inicialment en el Ple del dia 7 de
juliol.
Un cop transcorregut el termini d'exposició publica,
en el Ple del 3 de novembre es va aprovar
definitivament el Plànol de delimitació de prevenció
dels incendis forestals del municipi de Cabanelles.

SOL·LICITUD A L'ACA DE LA RENOVACIÓ D'AUTORITZACIÓ DE LA NETEJA
I MANTENIMENT DELS GUALS I PASSALLISOS
Dins el nostre terme municipal, tenim diversos camins que donen accés als veïnats del municipi i
son molts els que creuen algun rec o riera mitjançant passallisos o guals, motiu per el qual
l'Ajuntament cada any ha de dur a terme diverses actuacions de neteja, retirada de restes vegetals
i sediments, per mantenir en condicions les zones d'influència dels guals, per el pas de vehicles i/o
vianants.
Aquestes actuacions es duen a terme al llarg de
l'any, segons les necessitats i depenent
bàsicament, de les circumstàncies
meteorològiques, per aquest motiu en el Ple del
3 de novembre es va acordar sol·licitar a
l'Agència Catalana de l'Aigua, la renovació de
l'autorització concedida el desembre de 2013,
per dur a terme en el moment que es consideri
necessari, les actuacions de neteja,
manteniment i condicionament de els guals
existents al nostre municipi, ubicats en zones
de domini públic hidràulic
El pas de la riera de Sant Jaume d’Espinavessa és un dels que es
realitzarà l’actuació
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT
EMPORDÀ, L'AJUNTAMENT DE CABANELLES i L'ASSOCIACIÓ ADRINOC
PER AL FINANÇAMENT DE L'ASSOCIACIÓ ADRINOC PER DUR A TERME
EL PROGRAMA LEADER PEL PERÍODE 2014-2020
El programa LEADER és una iniciativa de la Unió Europea per donar suport financer a projectes de
desenvolupament rural a nivell local amb l'objectiu de revitalitzar i desenvolupar de manera
integral les zones rurals amb la participació i consens dels agents locals.
A la comarca de l'Alt Empordà la gestió del programa LEADER la du a terme l'Associació per al
Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC)
Per poder considerar els territoris dels municipis integrats i adherits al grup d'acció local, era
necessari que els ajuntaments manifestessin la seva adhesió, és per la qual cosa i tal i com us
informàvem en el butlletí del mes d'abril, l'Ajuntament de Cabanelles en la seva sessió de Ple del
dia 27 de gener de 2015 va acordar adherir-se al grup d'acció local, ADRINOC.
Un cop transcorregut el tràmit esmentat el Consell Comarcal de l'Alt Empordà va enviar a
l'ajuntament el “Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà,
l'Ajuntament de Cabanelles i l'Associació ADRINOC per al finançament de l'Associació ADRINOC
per dur a terme el programa Leader pel període 2014-2020, conveni que fou aprovat en el Ple del
dia 3 de novembre.

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I PLANTILLA DE
PERSONAL PER A L'EXERCICI 2016
En el Ple del dia 15 de desembre l'ajuntament va acordar aprovar inicialment el pressupost
municipal per al present exercici de 2016, juntament amb la corresponent plantilla de personal.
A continuació us adjuntem els imports que formen el pressupost d'ingressos i despeses per
capítols.

INGRESSOS
PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS
IMPOSTOS DIRECTES
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II IMPOSTOS INDIRECTES
CAPÍTOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS
CAPÍTOL
TRANSFERENCIES CORRENTS
IV
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VII
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS
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88.779,82
4.600,00
67.616,24
106.079,27
2.275,00
45.683,80
315.034,13

DESPESES
PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL
IV
CAPÍTOL
VI
CAPÍTOL
IX

DESPESES DE PERSONAL
DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS

53.451,41
186.582,72
0,00
7.000,00

INVERSIONS REALS

68.000,00
PASIUS FINANCERS

0,00

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

315.034,13

DELEGACIÓ A XALOC DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ,
RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS
Per tal d'assegurar una millor gestió econòmica de la taxa de clavegueram del municipi,
l'ajuntament ha vist necessari delegar aquesta gestió a la Xarxa Local de Municipis de la Diputació
de Girona (XALOC), la qual es farà càrrec de la recaptació d'aquesta taxa tant en voluntària com en
executiva.
Per la qual cosa en el Ple del dia 15 de desembre es va acordar facultar a XALOC la gestió de la
recaptació de la taxa de clavegueram del municipi de Cabanelles per un període de quatre anys
comptats a partir del dia 1 de gener de 2016.

ZONA POSTERIOR CASA DE LA VILA
En l'anterior butlletí us informàvem que es va sol·licitar a la Diputació de Girona, la subvenció del
Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS 2015) amb l'objectiu de destinar-la als treballs
d'adequació de la part posterior de l'ajuntament i convertir-lo en zona enjardinada.
A finals d'aquest any passat s'han fet els esmentats treballs deixant així totes les obres de
condicionament de la casa de la vila totalment acabades.
Les obres s’han pogut realitzar gràcies a la col·laboració
de la Diputació de Girona amb una aportació de 10411,74
€ del Pla Especial d’Inversions Sostenibles –PEIS- 2015
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OBRES PLANTA BAIXA ESCOLES ESPINAVESSA
Durant els mesos de novembre i desembre de 2015 s'han realitzat les obres d'adequació de la
planta baixa de les antigues escoles d'Espinavessa per a ús públic, que es trobaven incloses dins
el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
Les obres s'han pogut realitzar gràcies a la col·laboració de la Diputació de Girona, amb un
aportació de 35.000 € I del Pla Únic d'obres i Serveis de Catalunya.

Amb les obres d’adequació aquest espai es podrà destinar a ús públic.
Imatge d’arxiu.

APP FESCAT
La aplicació per a mòbils FesCAT ofereix als seus usuari informació de les diverses festes
populars que es fan arreu de Catalunya.
Inclou una xarxa social per a aquelles persones que desitgen
estar informades sobre els programes d'esdeveniments de les
festes populars de Catalunya. Podreu pujar fotos, xatejar,
conèixer gent i molt més!
Podreu pujar fotografies a l'Aplicació, les quals sortiran al "mur"
i seran visibles per tothom que sigui part d'aquesta nova xarxa
social. Podreu veure i comentar les fotos
Podreu veure el programa de totes les festes populars a l'APP
amb ubicació a un mapa incloent guia GPS. Podreu filtrar-los per
província i població
Podreu subscriure-us als ajuntaments de qualsevol municipi, i
rebre'n alertes, notificacions i notícies com ara talls de llum,
informació important, etc. de forma completament gratuïta.
Trobareu més informació i les instruccions per descarregar-vos
l'aplicació a la següent pàgina web: http://www.fescat.cat
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CONTRACTE LOCAL POLIVALENT
El gener de 2015, va finalitzar el contracte que s'havia subscrit amb Dolores Pérez per a
l'explotació del bar i sala del local polivalent, es va acordar amb ella, i així es va fer constat al ple
corresponent, que es prorrogava aquest contracte fins al mes de juliol de 2015. Acabat aquest
últim període, es va decidir, "de facto" de prorrogar el contracte el qual el dia 6 de gener de 2016
s'ha posat fi.
Les raons de la finalització d'aquest contracte són diverses i amb diferent pes específic.
L'estiu passat, es van haver d'allotjar una nit un conjunt de nois escoltes als quals els va
sorprendre la pluja, se'ls va aixoplugar i donar sopar, però atès que aquell dia hi havia ball al local
polivalent, l'entesa entre l'Ajuntament i la Lola per allotjar aquesta mainada no va ser del gust de
cap de les dues parts.
El dia de la festa de Cabanelles, el passat 18 d'octubre, durant el ball, hi va haver algun mal entès
amb els assistents el qual era de difícil solució.
El contracte, estava caducat i pel tipus de contracte que s'havia subscrit, no es podia prorrogar, ja
que es tractava d'un contracte menor el qual ha de tenir una durada de menys d'un any. Per altra
part, en tractar-se d'un local públic, s'ha de fer una licitació per concurs obert amb unes bases i uns
criteris de valoració preestablerts.

Per acabar, dir nomes que l'Ajuntament, vetlla amb mes o menys encert perquè el servei públic del
local polivalent prevalgui sobre altres interessos, entenent que han de conviure l'interès públic
amb el privat en un local d'aquestes característiques.
Els propers mesos, es prepararan les bases i es convocarà concurs públic per adjudicar aquest
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FESTA MAJOR DE CABANELLES
El passat mes d'octubre es va celebrar la
festa major de Cabanelles, els actes de la
qual es van concentrar tots durant el
diumenge dia 18.
El 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 ball de fi
de festa a càrrec del grup LA
FARANDULA.
Les sardanes és l’acte que més veïns del municipi aplega

DINAR DE LES DONES DE CABANELLES
Com ja és tradició i coincidint amb les festes Nadalenques el grup de dones de Cabanelles van
organitzar un dinar per celebrar aquestes diades tan senyalades.
Aquest any ho varen celebrar el dissabte 19 de desembre al restaurant les Oliveres de Besalú.
Aquestes trobades apleguen un bon nombre de dones, la majoria de Cabanelles i algunes de
pobles veïns.
Al tractar-se d'actes on
cada una es paga el dinar
fa que estigui obert a totes
les dones qui hi vulguin
assistir.

Una bonica imatge del grupo de
dones durant el dinar a les Oliveres
de Besalú
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NADAL A QUEIXÀS
En primer lloc, gràcies per l'espai que em doneu per expressar la vivència d'aquestes festes i
aprofito per desitjar-vos que les gaudiu en família i tingueu un bon any 2016. També agraeixo
moltíssim a totes les persones que durant 15 anys, des dels inicis de la proposta de celebrar el
Nadal, han col·laborat fent un pessebre i una Celebració de la Paraula, trobant-nos a la Parròquia
com a lloc que representa per a tots els cristians que formem una sola família de Déu i que es fa
present en nosaltres.
Aquest any agraeixo de manera molt
especial a les persones que us heu atrevit
a disfressar-vos per tal de representar el
passatge de l'Evangeli de
l'empadronament i posterior naixement de
Jesús a Betlem. Ha resultat fantàstic i més
tenint en compte que no heu pogut
assajar-ho.
Felicitats per l'atreviment de representar i
parlar com els personatges: Lluc, el
r e p r e s e n t a n t d e l ' E m p e r a d o r,
l'hostatgera, Josep, Maria, els Pastors i
els Àngels, acabant amb el cant de l'Àngel
que ens convida a anar a la cova de
Betlem on ja Maria havia tingut el fill.
Durant la celebració del Nadal es va representar el naixement de Jesús

Realment és un motiu per agrair la col·laboració de tothom que d'alguna manera s'hi implica en la
preparació d'aquesta trobada de Nadal. Ha estat molt vivencial i emotiu, tant pels que heu fet
d'actors, com els que heu estat espectadors. Això ho hem fet com a novetat amb motiu dels 15
anys que portem fent aquesta Celebració.
Somiem tots junts! I amb Tu, la novetat. Ha estat l'eslògan d'aquest any, que ja vàrem posar en
els cartells que convidaven a la trobada familiar d'Església.
En aquest 15è aniversari que ens reunim el dia de Nadal, tota la gent que vol compartir el que ens
porta Jesús, l'enviat de Déu que ens ofereix l'oportunitat de construir un món basat en el Projecte
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de Déu: “Fer un món feliç i en harmonia, on tot el que ha estat creat pugui viure en Plenitud”.
Moltes vegades els humans no portem el món com Déu voldria i tal com ho tenia projectat al ser el
Creador, és per això que ens envia el seu Fill, fent-se Home com nosaltres, per indicar-nos com
hem de fer les coses i viure aquest Projecte de Déu. Tot es fonamenta en l'AMOR. Si hi ha amor, no
hi han guerres, ni conflictes, ni famílies desavingudes… i que tots actuem per a construir, per
portar felicitat i harmonia a tothom.
Els dies de Nadal són dies molts significatiu per les decoracions, llums als carrers, regals,
trobades familiars,... tot ajuda a recordar i convida a viure aquest moment especial, ara, el que no
podem fer, és eliminar el sentit religiós que contè.
Nadal és l'aniversari de Jesús, ja que
celebrem el seu naixement. Però la
societat ens proposa altres figures, altres
models i altres tradicions que guanyen el
terreny al que és central: Jesús. Això crea
confusió en la societat i podem perdre
aquest sentit fort que vol donar Déu al
món.
Cada any, el fet de celebrar el Nadal, ens
ha de fer recordar la manera de com hem
d'actuar en el nostre voltant per
aconseguir l'objectiu de Déu Pare, fentnos oberts, col·laboradors i propers a les
persones evitant actituds egoistes.
Cal ser sembradors d'amor en tot el que
fem, som i toquem. Per això agraeixo molt a les famílies que vàreu participar en aquesta trobada –
celebració de Nadal, perquè són moments adients per carregar piles i poder compartir, fent família,
i fent municipi.
Fent referència al lema i missatge del cartell d'aquest any: “Amb Tu, la novetat”, voldria també
comentar el missatge de la carta que el Papa Francesc ens ha fet per Nadal. Ens diu que Nadal, ets
tu, quan decideixes néixer de nou cada dia i deixes entrar Déu en la teva persona i en la teva
manera d'actuar en la societat. Cadascun de nosaltres és llum, i no foscor pels altres. La llum de
Nadal ets tu, quan il·lumines amb la teva vida el camí dels altres amb bondat, paciència, alegria i
generositat. La música de Nadal ets tu, quan conquereixes l'harmonia dintre teu. El regal de
Nadal ets tu, quan ets de veritat amic i germà de tot ésser humà. La felicitació de Nadal ets tu,
quan perdones i restableixes la pau, tot i que hi pateixis.
Se'ns convida a obrir els ulls, i amb el que veiem, activar la ment per pensar, i fer actuar el cor i les
mans detectant el que passa en el nostre entorn i millorar la societat, el municipi, la família i la
pròpia persona.
Aquest és el meu desig per a tothom, i en especial per tot el municipi, per tal que fem família i ens
ajudem per poder millorar tothom, sense fer mal, amb il·lusió en el dia a dia. Somiem tots junts i que
puguem dir amb tota confiança “amb tu la novetat” i aquesta novetat sigui com el Nadal de Jesús,
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portant a tothom Pau i Felicitat.
Podeu veure al vídeo d'aquesta bonica diada al següent enllaç: https://youtu.be/q1Ar5fNc4e4 o bé
buscant “Nadal 2015 Queixas” a la plataforma YouTube.
Per últim us dic que no puc acabar el tema sense seguir la tradició de
com els pagesos pronosticaven el calendari del temps. Això és un
pronòstic i és una tradició de molts anys que feien ja els nostres
abans passats seguint el que indicaven els 12 clofolls de les seves
amb una cullerada de sal que representaven els dotze mesos de
l'any.
Aquest sistema de previsió no és científica, però els resultats
orientaven als pagesos a l'hora d'actuar. Això no s'ha fet només a
l'Empordà, sinó a la Garrotxa, Gironès, Berguedà Ripollès, Aragó – Pirineu, País Basc, Alemanya i
molts altres llocs. Eren maneres orientatives de preveure el temps.
Aquesta tradició la segueix en Jaume i la Pilar de Cal Cucut. Esperem que aquest any l'encertin
com l'any passat, cosa que el pronòstic tal com està el canvi climàtic pot donar-nos sorpreses no
esperades i desagradables amb un món que físicament i naturalment també s'està transformant.
Resultats : Queixàs= Queix. Figueres= Figue. (resultat Nadal)
2016
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Esperem que aquest món no es perdi de forma física ni humana. Agafem-nos fortament al
missatge de Jesús i siguem construint el món entre tots.
Felicitats per la trobada i vivència del Nadal i Bon any 2016
Moisès Planas
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ADF INFORMA
Actuacions previstes.
Aquest gener, un any més, reprenem l'activitat amb alguns camins per a netejar. Els que tenim
previstos son el de Manol a la bassa de Montcanut, el de can Jaume al Verdaguer i també la neteja
dels voltants d'Espinavessa.
També tenim a l'agenda reforçar el dipòsit d'aigua per helicòpters de can Serra.
Com sempre es pot afegir alguna altra feina en funció de com s'avanci.
Assemblea General
El passat 14 de novembre es va celebrar l'Assemblea General Ordinària, per exposar quina ha
estat la nostra activitat en l'últim any, amb el següent ordre del dia:
·
·
·
·

Lectura i aprovació de l'acta anterior
Presentació de comptes de l'entitat
Informe del president
Precs i preguntes.

Al finalitzar, propietaris i voluntaris van intercanviar impressions en un refrigeri.
Recordem que des del passat 16 d'octubre i fins al 15 de març poden realitzar-se cremes agrícoles
amb permís de l'ajuntament. Cal tenir en compte però que algunes comarques catalanes, entre
elles la nostra veïna Garrotxa, es troben en risc molt elevat d'incendi degut a la manca de pluges
d'aquest últims mesos.
Bona entrada d'any a tothom!!
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VELLES SEMBLANCES
A Catalunya tenim nous partits que, com durant l'autonomia dels anys trenta, un mira molt cap a la
dreta i a Madrid i l'altre molt cap a l'esquerra i a Barcelona. La diferència d'abans i d'ara és que
actualment tenen per protagonistes dues noies joves i guapes, una molt seria i estirada mentre
que l'altre és de rialla sorneguera i despenjada.
El problema és però que així a simple vista, ni l'una ni l'altra semblen massa de
fiar, políticament parlant vull dir. Per què? Doncs perquè les dues son massa
exaltades.
Considero que per estar en política s'ha de ser més diplomàtic i evitar en lo
possible el si i el no rotund i canviar-ho per: és possible, potser, ho mirarem, ho
tenim en estudi, etc,.
Tenim també un nou parlamentari de gran alçaria, amb pinta de jugador de
basquet, si hagués fet el servei militar quan jo el feia, de ben segur que
l'haurien nombrat caporal de Gastadors.
La noia seriosa i el noi súper llarg militen en partits diferents però d'ideologia semblant, a més
tenen una altra cosa en comú que m'ha cridat l'atenció, és que en el Parlament quan tenen que
recriminar alguna cosa, que són moltes, per no dir totes, al Govern en funcions
i sobretot a l'honorable President, sempre parlen en castellà. La veritat és que
ho trobo tant ridícul com quan algun diputat dels nostres s'arria a parlar en
català al Congrés dels Diputats a Madrid.
Algú s'imagina a en Manuel Valls, per més arrels espanyoles i catalanes que
tingui, fent un discurs amb espanyol o català en el Congres de França?
Existeix una dita aplicada a un acudit verd no publicable que diu: Cada cosa
en el seu lloc i en el seu moment.
El comportament d'aquesta parella de parlamentaris, el gosaria avaluar de
manca d'ètica, paraula aquesta que avui en dia la trobem a faltar a l'escudella
Manuel Valls i Galfetti
i que la majoria no sabem massa bé el que significa. Això m'ha fet recordar un
fet que a les primeries dels anys seixanta del segle passat em va explicar l'Antoni Martínez,
conegut per en Toni de les motos.
En Toni va néixer ara fa uns cent anys i de molt jove s'entusiasmà per les motos, ell va aprendre
l'ofici de mecànic amb aquelles primeres motocicletes que els nostres pares i avis veieren corre
per les carreteres de l'època i que només podien posseir la gent molt adinerada. Quan ell
considera que ja estava prou preparat es va establir per el seu compte i, durant molts d'anys,
tingué el taller al carrer de la Rutlla.
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Passaren els anys i la fabrica de bicicletes
Riera i la família Juanola, tractants d'olis,
s'ajuntaren per fabricar motocicletes, amb
aquesta societat sorgí la marca Rieju encara
existent. En tenir la fàbrica en marxa, com que
els feia falta un mecànic experimentat per
posar a punt i provar les motos, pensaren amb
l'Antoni Martínez. Així va ser com el popular
Toni es convertí en el provador oficial de les
motos Rieju.
El sempre rialler Toni, en un mal moment va
patir un accident de treball i no conduint motos,
si no muntant una roda a una moto nova dintre Imatge d’una de les primeres motos que va fabricar Rieju
la fàbrica. A conseqüència d'aquell fet va perdre
gairebé una quaranta per cent de rendiment en el treball i la mútua d'accidents tenia que
indemnitzar-lo.
Tots sabem que les assegurances sempre procuren per les seves arques i per tant intenten pagar
el mínim possible. Per aconseguir-ho li enviaren el seu representant o
inspector a fi de negociar un preu raonable per els seus interessos, però no pels interessos d'en
Toni.
Recordo que en Toni tot rient m'ho explicava així:
-

Tu nen, se'm va presentar un dia aquell paio i va començar a recitar-me lleis i articles,
apartats i número, drets i no drets que feia fredat i sempre parlant-me en castellà. Al final ja em
va pujar la mosca al nas i li vaig dir: Escolteu mestre, i vos perquè em parleu en castellà? Que
creieu que així m'espantareu? Com voleu que m'espanti si el meu pare era guàrdia civil!
Al final en Toni va cobrar integrament tot el que demanava.
Això mateix podríem dir-los-hi a aquella parella de parlamentaris ja que
sembla que pateixin d'un complex d'inferioritat i que parlant en castellà es
sentin més crescuts o més segurs.
Creieu que parlant en castellà espantareu els independentistes? Si ho creieu
així tinc el presentiment de que aneu molt equivocats.
I deixant enrere l'any vell i els polítics, desitjo a tota la gent del municipi feliz
año nuevo, que és el mateix que dir BON ANY NOU!
Bonaventura Mir
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A finals del passat 2015 vàrem tenir un nou naixement al municipi, l'Ayur que tot seguit us
presentem.
L'Ayur Mazghari Labrador que va néixer el dia 6 de novembre i és fill de la Mar i en Abdelaziz
d'Espinavessa.
Moltes felicitats al pares i familiars!

