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Ja hem passat un altre estiu i, encara
que sembli que volem corre molt, anem
de cap a Nadal! Quantes vegades heu
sentit a dir o heu comentat que ara
només tenim estiu i hivern?
Aquests canvis de temps fan que
passem els anys entre les vacances
d'estiu i les diades nadalenques.
Pràcticament no tenim estacions o com
a mínim no són ni molt menys marcades
com anys enrere.
Per la nostra banda però, intentem que
el butlletí surti en cada estació, amb els
seus continguts habituals, amb tota la
informació municipal i amb alguna que
altra novetat.
Esperem que continueu gaudint
d'aquestes pàgines i si tot va bé ens
tornem a trobar passat Nadal!

Bbutlleti_aj@hotmail.com

Aquesta publicació ha estat possible gràcies a: Bonaventura Mir, Nicolau Serra, Martí Ayats, Jordi
Tonietti, Mar Labrador, 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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REGULARITZACIÓ CADASTRAL
Durant el mes de setembre estan arribant, tal com s'ha informat en anteriors butlletins, les taxes
que ha de pagar la gent que ha fet modificacions substancials als seus immobles. Recordem que
aquesta taxa és per sufragar les despeses ocasionades per aquesta regularització, la feina de
camp dels tècnics.
En cas de no estar d'acord amb la nova valoració, cal pagar la
taxa i llavors fer les al·legacions pertinents adreçades a
Cadastre. Des de l'Ajuntament us podem ajudar a adreçar les
al·legacions i a resoldre dubtes. El que no podem, és
redactar-vos aquestes al·legacions.
Cal recordar que aquesta regularització cadastral s'està
duent a terme a tot el país per ordre expressa del ministeri
d'Hisenda i ara ha tocat a Cabanelles i altres municipis
segons el calendari establert.
Per qualsevol dubte/aclariment o informació addicional us podeu dirigir a les oficines municipals

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A
L'EXERCICI 2016
En Magí, el nostre agutzil es jubilarà properament i és per això que cal fer una sèrie de
modificacions i tràmits per convocar la plaça.
Primerament, es funcionaritzarà la plaça ja que amb el marc legal actual empenya a que tothom
qui treballi per a les administracions sigui funcionari. Atès que actualment no es poden convocar
noves places, cal justificar que és una plaça prioritària com és el cas per poder-la convocar i tirar
endavant el procés.
En el darrer ple el que es va acordar va ser iniciar tot el procediment amb la aprovació de la
modificació de la plantilla de personal de la Corporació, posteriorment, sotmetre aquest acord a
informació publica, publicació de la plantilla integra de personal i trametre aquesta informació a
l'Administració de l'Estat i el Departament de Governació. Tot això amb els seus terminis
establerts.
Acabats aquests terminis, els interessats hauran de presentar candidatura. Les bases seran
penjades a la web de l'Ajuntament una vegada convocada la plaça. Per qualsevol dubte o
aclariment us podeu adreçar a les oficines de l'Ajuntament.
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ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTENCIA FINANCERA LOCAL
2016
La Diputació de Girona, va signar un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per
satisfer als ajuntaments els deutes de la Generalitat del Pla d'Obres i Serveis manteniment de les
anualitats 2014-2015. En el ple de juliol, l'ajuntament de Cabanelles es va adherir a aquest pla per
tal de poder cobrar aquests diners amb més celeritat que si ho pagues Generalitat directament.

SERVEI DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA
L'Ajuntament, de fa uns anys, té subscrit amb el
Consell Comarcal el servei de comptabilitat
energètica el qual es renova anualment. En haver
canviat les condicions d'aquest servei, elevant el
cost per a l'Ajuntament en el ple del mes de juliol, es
va prendre l'acord de resoldre anticipadament el
conveni i signar-ne un de nou amb condicions
diferents per evitar aquest sobrecost.

FESTES LOCALS 2017
En el ple del mes de juliol es van establir els 2 dies de festa local per a l'any 2017 i posteriorment
se'n va informar al Departament de Treball, afers Socials i Famílies de la Generalitat.
Els dies de fesa local per a 2017 seran el 14 d'agost i el 16 d'octubre. Com cada any, els dies
després de la festa d'Espinavessa i de Cabanelles respectivament.

APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE L'ACCES SIMULTANI AL REGISTRE
D'ANIMALS DE COMPANYIA MUNICIPAL A TRAVÉS DE L'APLICACIÓ
INFORMÀTICA
En el darrer ple es va acordar autoritzar al Consell Comarcal a tenir accés al registre d'animals de
companyia municipal així com la tramitació de llicencies de gossos d'animals perillosos.
Antecedents
L'Ajuntament de Cabanelles, en data 7 de
setembre de 1998, va signar conveni de
delegació per el servei de recollida d'animals
abandonats que realitza l'Associació
Protectora d'animals i Plantes de Figueres,
segons conveni subscrit amb l'esmentada
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associació i el Consell Comarcal.
Els Ajuntaments tenen la competència i l'obligació d'identificar i censar els animals de companyia
que resideixin de manera habitual en el seu municipi. La identificació mitjançant un microxip
homologat dels gossos i gats és una obligació de tots els propietaris d'animals de companyia per
motius de protecció i seguretat.
L'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt
Empordà ha ofert a aquest Ajuntament, per tal d'optimitzar
i recolzar la gestió del registre d'animals de companyia del
nostre municipi, l'accés simultani, a través de l'aplicació
informàtica (ANICOM) que el Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha posat al
servei dels ens locals, i també la possibilitat de tramitar les
llicències de gossos perillosos.

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2015
Finalitzat l'exercici pressupostari de 2015, cal elaborar el compte general de l'entitat local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financera, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
El Ple de l'Ajuntament el va aprovar per unanimitat i li ha donat tràmit per retre la informació als
organismes corresponents.

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUMERO 4 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL
PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Es voluntat de l'ajuntament modificar l'apartat 3 de
l'article 90 - Construccions pròpies d'una activitat
ramadera i de nuclis zoològics – de la Modificació
número 3 de les Normes Subsidiàries en el sentit
d'eliminar els paràmetres de distàncies mínimes a nuclis
urbans i a d'altres habitatges dels nuclis zoològics ja que
les limitacions establertes s'han considerat massa
restrictives.
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APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 4/2016
S'ha considerat necessari col·locar càmeres de gravació al local polivalent per seguretat ja que hi
havien entrat a robar dues vegades durant l'any 2015 i atenent a que amb la nova concessió del
local hi haurà mes moviment i per tan més risc.
Per fer això s'ha hagut de modificar el pressupost per encabir-hi aquesta nova inversió. S'ha pogut
dur a terme gracies a la baixa respecte el pressupost previst inicialment de dues petites obres.
A continuació es relacionen les inversions que han sofert baixa, les quantitats així com la nova
inversió i els seus imports:
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ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES D'ESPINAVESSA
L'associació de veïns d'Espinavessa, aquest estiu, ha organitzat diferents activitats: la festa major,
una xerrada sobre el tractat de lliure comerç Europa Estats Units i un sopar d'estiu.

LA FESTA MAJOR
Aquest any, per primera vegada, l'associació de veïns i veïnes s'ha encarregat d'organitzar la
FESTA MAJOR, els dies 5, 6 i 7 d'agost.
Ha estat una festa molt completa i divertida, tant els grans com els petits han tingut el seu espai. De
les activitats programades, divendres al capvespre van compartir una pel·lícula, Intocable, a la
plaça. El comentari general va ser que va agradar força, ja que és un film emotiu i sarcàstic, fentnos reflexionar sobre molts dels prejudicis que té la gent.
Dissabte a la tarda va estar dedicat a la mainada. L'Alba i un seu company van preparar jocs
engrescadors en què van participar pares, mares, fills i filles. S'ho van passar d'allò més bé. Van fer
curses de relleus, van fer concurs de llançament de pinyols d'oliva, de titius amb aigua, clar, es van
maquillar...
Al vespre va venir la salsitxada amb
l'actuació del grup musical SLOW tocant
versions, reggae,... que van fer aixecar a
tothom de la cadira per ballar. Feia goig
veure la plaça d'Espinavessa i voltants
gaudint de la festa.
Diumenge al matí es va celebrar l'ofici
amb música de violí i en acabar ens van
oferir unes quantes cançons de Frank
Sinatra. A la tarda per cloure la festa van
haver les tradicionals sardanes, la coca i
la garnatxa.

Les sardanes es ballen a la plaça del poble

L'associació de veïns ha fet una valoració molt positiva de la festa d'enguany i espera que els veïns
que no han pogut gaudir-ne el proper estiu ho puguin fer.

XERRADA SOBRE EL TTIP
El dia 12 d'agost es va fer una xerrada informativa sobre el tractat de lliure comerç entre Europa i
els Estats Units. Hi van assistir més d'una vintena de persones participant activament fent
preguntes i comentaris. Va ser molt i molt interessant veure com poden afectar aquests tractats en
la vida de les persones, medi ambient, treball, etc.
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SOPAR D'ESTIU
El dia 16 d'agost es va realitzar el sopar
d'estiu al pati del local d'Espinavesa. Va
estar molt concorregut amb els veïns que
vivim tot l'any i els que venen a passar les
vacances.
Per aquest trimestre tenim vàries
activitats programades: un taller per
aprendre a fer panellets, una xerrada
sobre plantes remeieres i una activitat
infantil. Anirem informant de les dates
exactes i esperem que hi hagi molta
participació com fins ara.

Imatge de la xerrada sobre el TTIP

FESTA MAJOR DE QUEIXÀS I SANT ROC
El passat 14 d'agost i de forma excepcional, es va celebrar la festa major de Queixàs i la festa de
Sant Roc de forma conjunta.
Tal i com us informàvem en l'anterior butlletí, el motiu va ser per poder fer la “dedicació del nou
altar” que s'ha instal·lat a l'església de Vilademires, per part del Sr. Bisbe.
A banda d'aquest acte també es va celebrar el tradicional Ofici Solemne, es va repartir un pa beneït
als assistents, seguit de les sardanes i un aperitiu.

Un dels actes que sempre acompanya la festa de Sant Roc és la benedicció dels pans. Imatge d'arxiu.
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FESTA MAJOR DE CABANELLES
Diumenge 16 d'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, a “La Sala” ball de festa major a càrrec del grup XANADU

Les sardanes de la festa major de Cabanelles es ballen a la plaça de l'església, on també s'ofereix
un aperitiu als assistents. Imatge d'arxiu.
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Des de finals de setembre tornem a tenir les instal·lacions
del local polivalent en ple funcionament, amb activitats i
serveis per a tots i totes. A continuació teniu una petita
presentació d'aquesta nova etapa.
Estem molt animats i amb ganes de fer de “La Sala“ de
Cabanelles, un punt de trobada i de centre cultural i lúdic per
a la gent del municipi i dels pobles veïns.
Anirem programant activitats en funció de les demandes dels usuaris i de la nostra capacitat de
dur-les a terme.
Ja em començat amb els balls de saló dels diumenges a la tarda i començarem a programar ball
pels dissabtes a la nit.
Estem preparant un espai amb contes i llibres per a petits i grans.
Els dissabtes a la tarda d'hivern farem cinema familiar.
No cal dir que podeu venir a esmorzar, dinar, berenar o a fer el vermut!
Els horaris de servei de cafeteria:
Divendres
Dissabte
Diumenge
-

de 18h a 23h
de 8h a 24h
de 8h a 22h

Fem Hamburgueses i entrepans amb productes de proximitat (Cal Cabrer de Lladó).
Treballem amb productes Catalans i de la nostra terra.
Vins, vermut, cava i ginebra de l'Empordà.
El cafè, directe del productor.
Fem PIZZES a l'estil Napolità, sense productes artificials i amb la fermentació lenta de la
massa. Les podeu demanar per emportar!

Dates programades pel ball
9 d'octubre
16 d'octubre
23 d'octubre
30 d'octubre

DUET BANYOLES
XANADU (Ball de Festa Major)
SI FA SOL
GRUP GENIONS

El ball dels diumenges comença a les 18h
www.facebook.com/laSaladeCabanelles
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659434573

ADF INFORMA
Deixat enrere l'estiu i la calor, comença la tardor, amb algunes pluges. Nosaltres encarem la nova
temporada d'actuacions forestals.
Actuacions realitzades
S'ha dut a terme una franja de baixa càrrega de combustible per donar continuïtat a la ja feta per
l'ADF de Maià. La franja està situada sobre la carena entre Can Planas de Queixàs i can Frigola. El
seu manteniment es farà mitjançant la pastura de vaques que el propietari dels terrenys posarà.
El dissabte 6 d'agost el pick up de Cabanelles i un voluntari van participar en el preventiu muntat
pel correfoc de Castelló d'Empúries, junt amb el vehicle de Palau Saverdera.
Actuacions previstes
Se'ns ha plantejat, per part de l'entitat empordanesa i sense ànim de lucre GAS Mountain,
col·laborar en la neteja d'un corriol que va del collet de Can Serra fins a Cantenys. Aquest tram, de
menys d'un km, forma part d'un sender més llarg que es pretén recuperar i que creua diferents
municipis. Aquesta associació fomenta l'esport i la natura entre els més joves a través del
senderisme, el BTT etc.
També tenim pendent acabar d'arribar fins a Manol seguint la carretera de la bassa de Montcanut,
que vam deixar pendent al juny.
Com sempre avancem en funció dels voluntaris disponibles i en cas d'acabar afegirem alguna
feina més.
Incendis
Pel que fa al foc, podem dir que tant al municipi com a la comarca i en general a tota la província no
ha estat un estiu complicat.
Si que hi ha hagut petits inicis d'incendi on voluntaris de l'ADF i han actuat. Un, el 23 d'agost, al
bosc de Can Vilà, a la baixada de Can Vilà direcció Banyoles, l'altre, el 31, al bosc de Can Gummà,
al km 52 de la N260a. En els dos casos, la ràpida alerta donada pels veïns i el fet que no fes vent va
permetre que tot quedés en pocs metres quadrats cremats. Altres ensurts del mes d'agost a
Crespià i Vilert tampoc van anar a més.
Assemblea general
En el transcurs d'aquest mes tenim previst fer l'assemblea general ordinària, que com cada any fa
un recull d'allò que s'ha anat fent i del que tenim pel futur.
Recordar finalment que la prohibició de fer foc es manté fins al 15 d'octubre.
Bona tardor a tots!
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RELATS I CONCLUSIONS
En aquest equinocci de tardor escric aquestes ratlles condicionat pels últims fets que m'han
ocorregut.
Per una infecció de diverticles (petites bosses que es formen al colon) vaig estar internat a
l'hospital durant trenta-dos dies. Tants dies ingressat donen per pensar molt, observar i treure
conclusions de coses que, per més que abans m'haguessin explicat, possiblement no hauria
entès.
El més rellevant de l'hospital, per a mi, és el
personal, des de que vaig entrar a urgències i
fins al cap de trenta-dos dies que em varen
donar l'alta, sempre em vaig sentir ben atès i
acompanyat.
Tant el personal mèdic, com d'infermeria i
auxiliar tenen una amabilitat extraordinària,
també vaig observar que tots treballen sense
defallir ni un moment, contents i alegres,
sempre amb les paraules adients en cada
moment i per cada pacient.
Aquest comportament em va recordar quan jo
era petit, la gent treballes on treballes estava alegre, malgrat les misèries de la postguerra. Mentre
que ara en la majoria de treballs tothom està enfadat.
Em va sorprendre que durant vuit hores seguides, en un treball per a la majoria de nosaltres no
massa agradable, aquells treballadors de la salut no perdessin mai el control ni l'alegria. Vaig
arribar a la conclusió que això només és possible perquè aquella meravellosa gent treballen per
vocació, només per vocació i no per diners es pot arribar a fer el que fan aquelles admirables
persones.
També vaig tenir temps de pensar en la factura que la meva estància
hospitalària hauria generat, si sumem serveis mèdics, d'infermeria,
d'abundant medicació, TAC, en vàries ocasions anàlisis clínics
complexos, habitació, llit amb canvi de roba diari, manutenció, les
neteges habituals, aigua, llum, aire condicionat,... Tot això suma tal
quantitat de diners que dubto que cap família de classe mitjana
d'avui dia la pogués pagar.
Jo sempre havia estat afiliat al règim d'autònoms, vaig pagar durant més de trenta-cinc anys i
quasi la meitat dels quals a la quota màxima, però recordo molt bé que cada mes al venciment del
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pagament era com si t'arranquessin un queixal. Ara després d'algunes experiències m'he adonat
que és la millor inversió que vaig fer en tota la meva vida laboral.
M'adreço ara a tot el jovent que veu cada final de mes com de la seva nòmina li descompten una
bona picossada i que tant bé els aniria per tapar algun forat i, que com jo mateix havia fet, deuen
renegar ferros i claus, penseu en el dia de demà i penseu que la Seguretat Social s'aguanta amb la
col·laboració de tothom i els diners que hi aportem.
La nostra Seguretat Social és una de les més ben considerades d'Europa, són molts els jubilats de
les nacions del nord que venen aquí i s'empadronen i no només per gaudir del sol, si no per tenir
accés a la nostre Seguretat Social, que els cobreix molt més que la del seu propi país.
Demano a la nostra joventut que col·labori i lluiti per mantenir
aquesta gran institució que és el nostre sistema de salut, ha
costat molts anys de sacrifici i seria una gran desgràcia per tota
la societat treballadora, sempre la més feble, que per culpa de
la ineficiència de certes persones que en són responsables
ens fes fallida.
És l'únic valor de que disposem perquè amb autoritat el
puguem refregar pels nassos dels nostres veïns europeus i
demostrar-los que Europa no s'acaba als Pirineus i que, a un
grapat de quilometres més enllà, gaudim d'una institució que,
tant en credibilitat com en eficàcia, supera les dels seus
respectius països i en la que ells es poden miralla.
Potser us hauré avorrit amb aquesta pèssima història, de ser així perdoneu-me, no era aquesta la
meva intenció, intentarem a la pròxima fer una historia més alegre.
Bonaventura Mir
.
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ORIOL TONIETTI, UN MÚSIC D'ÈXIT
El veí del nostre municipi i més concretament d'Espinavessa, l'Oriol Tonietti, és un dels quatre
alumnes, d'un total de cinc, que han superat la primera promoció del pregrau universitari “El
Trampolí” que ofereix l'Escola de Música Moderna de Girona (EMMG) i que permet accedir als
estudis de grau universitari de música.
El Trampolí de l'EMMG és l'únic pregrau universitari validat per l'Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC) i permet també accedir als estudis superiors que ofereixen el Taller de Músics
i el Conservatori Superior de Música del Liceu, a través dels set possibles itineraris que l'Espai
Europeu d'Ensenyament Superior preveu per als diferents àmbits professionals de la música:
interpretació, pedagogia, sonologia, musicologia, direcció, composició i gestió.
Els quatre alumnes seguiran camins diferents i en el seu cas l'Oriol Tonietti, s'ha matriculat a
interpretació de bateria (moderna) a l'ESMUC. Actualment toca la bateria amb el grup de jazz Six
Cheeks i també amb Acció i Slow.
“Hem produït el millor bateria de l'any de Catalunya, perquè ha aconseguit l'única plaça que oferia
l'ESMUC en la seva especialitat”, afirma el director de l'escola David Coll.
Volem donar la nostra més sincera enhorabona a l'Oriol i a la seva família.

L’Oriol Tonietti, el segon per l’esquerra, juntament amb el director de l'escola, David Coll i els altres dos alumnes que han aprovat les
proves, en Pau Puyol i en Pau Cullell
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Durant el passat trimestre hem tingut dos nous naixements al municipi, en Roc i l'Ona, a qui tot
seguit us presentem.
En Roc Raymond Julià que va néixer el dia 13 de juliol i és fill de l'Alejandra i en Carles de Can
Terrats.
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L'Ona Farrés Callús que va néixer
el dia 29 de setembre i és filla d'en
Dani i l'Anna de Cabanelles
Moltes felicitats al pares i familiars!

