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EDITORIAL
Estem immersos en les conseqüències originades
per la pandèmia del Covid-19. De fet, encara no tenim
prou capacitat per veure’n l’abast real. De moment, en
l’àmbit de la salut estem poc més que abatuts per la
quantitat de persones que han perdut la vida i les  més
nombroses que han viscut en pròpia pell els estralls
d’aquesta infecció, algunes de les quals estan fent
front en aquests moments a les seqüeles i encara se’n
desconeixen els remeis.
Mantenint els nous hàbits del distanciament social, l’ús
de mascaretes i la cura amb la higiene general i de mans
en particular, restem a l’espera que algun dels molts
equips d’investigació mèdica que hi estan treballant,
aconsegueixi trobar i posar a l’abast de tothom una
vacuna que ens proporcioni els anticossos necessaris
per fer front a d’altres onades d’aquest nou virus.
També temorosos dels efectes econòmics d’aquests
tancament de l’activitat productiva que ens hem
imposat que si per una banda ha estat una treva
excepcional per la natura, ens ha tancat una mica més
la font d’ingressos de cadascú i per algunes famílies fins
al punt de l’asfíxia.
I resultat de la combinació de les dues paüres anteriors,
els efectes socials que se’n poden derivar, aquest
augment de la precarietat general i el fet d’afrontar
amb nous mètodes, que els estem construint amb
la pràctica,   la continuïtat de serveis essencials com
la sanitat, l’educació, el transport públic, els serveis
residencials, etc.
Si volem donar un toc més fosc al panorama, podríem
afegir-hi la persistent desunió de la classe política
a tots nivells –a casa entre independentistes, entre
constitucionalistes, a l’estat espanyol, a la unió
europea i a nivell mundial. I en aquest darrer àmbit qui
protagonitza les principals atzagaiades és mister Trump
que, si no n’hi havia prou amb els seus enfrontaments
externs, ara ha encès la caldera del racisme, atiant el foc
a cada declaració.
Ho tenim tot perdut? No! Disposem de la capacitat de
resiliència!!
Aquesta capacitat sembla nova, però no ho és. És la
força que en tota l’evolució de la humanitat, tan a cada
persona individual com a   cada grup humà, ens ha
proporcionat la força i energia necessàries per a superar
i avançar en els moments més crítics
Aquesta paraula ve del món de la física. És la capacitat
que te un material per recuperar-se després de patir una
deformació. Quan parlem de les persones, com és el cas,
és la capacitat de superar i sortir enfortits de situacions
de crisi o adversitat. Tots podem ser resilients i  ara és un
bon moment per a cultivar aquesta capacitat.
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ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE Catalunya
POSICIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA
RESPECTE DE LA PROPOSICIÓ DE LLEI D’AGÈNCIA CATALANA DE LA NATURA

Juny de 2020.
L’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC),
en els seus òrgans de direcció, ha establert un
debat entorn de la proposada Agència de la Natura.
Aquest debat ve justificat per la controvèrsia que la
proposta legislativa ha generat en diversos àmbits i
per la importància i transcendència que, si s’aprova
el projecte de llei, l’agència pot tenir en els entorns
rurals en general i en els Micropobles en particular.
De les reflexions abocades en el debat esmentat, se
n’ha de remarcar els punts següents:

de les administracions, i atès també que això sovint
provoca una lesió de la igualtat d’oportunitats de
la nostra ciutadania, la millor manera de poderhi contribuir amb aportacions i propostes, és ser
presents en la direcció de l’esmentada Agència.
Finalment, l’AMC, es reafirma, i aquest escrit n’és un
exemple, en la seva voluntat de continuar contribuint
a la defensa dels interessos dels ajuntaments dels
Micropobles i de la ciutadania que governen i per
això insistim en la conveniència de ser escoltats i de
participar en tots aquells àmbits, administratius i de
govern que ens puguin afectar.

1. - Constatem que la Generalitat i el Parlament
de Catalunya, no han informat suficientment als
Micropobles d’aquest projecte de Llei. De fet, fins fa
pocs dies, l’AMC no va ser informada amb detall per
part del Departament de Territori i Sostenibilitat, fet
que ha provocat que les nostres reflexions i debats
s’hagin hagut de fer de manera precipitada i amb
menys participació interna de la desitjada. Amb tot, i
fruit de la informació rebuda, constatem que:

Associació Micropobles de Catalunya- AMC

2. - L’AMC, sense entrar en el fons de la conveniència
o inconveniència que existeixi l’Agència, creiem
imprescindible la nostra presència en el màxim
òrgan de direcció d’aquesta nova entitat, amb ple
dret. Tanmateix creiem que hem de ser presents en
la redacció dels corresponents estatuts que s’ha de
dotar l’esmentada Agencia. Independentment de les
consideracions que es puguin fer, l’àmbit d’actuació
proposat per aquesta agència toca de ple als nostres
municipis i pot afectar a la ciutadania i entitats dels
Micropobles. Atès doncs que els Micropobles no
sempre són tinguts en compte, com a tals, per part

Mas Can Rajoler , N-260 km. 49,50
17746 Cabanelles (Girona)
Tel. 34 972 565410
nix@ni xprofusta.co m
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L’AJUNTAMENT informa
OBRES

Neteja lleres de les rieres per part de l’ACA
Després del temporal Gloria, molts puts de les
nostres rieres han quedat plens de sediments,
arbres i brutícia diversa que en el cas d’una altra
vinguda, podria fer que el problema que vam tenir
amb el Gloria fos encara mes gros. Els passallisos on
hi va haver problemes ja es van fer netejar per part
de l’Ajuntament però les lleres dels rius i rieres és
l’ACA qui se’n fa càrrec.
Actualment l’ACA està netejant la llera del Fluvià.
Aquesta neteja és molt important per a la zona de
la Palma ja que el cabal del Fluvià durant el Gloria va
fer pujar el riu fins gairebé la porta de l’Hotel Masia la
Palma, o hi va haver grans danys però van passar uns
dies molt dolents i l’entorn ha quedat molt malmès.
Segons ens ha informat l’ACA, també tenen previst
netejar alguns trams de les nostres rieres que ja
tenen detectats com a conflictius. Un dels trams
que tenen previst i creiem que és important, els
del de la riera de St Jaume em el seu últim tram a
Espinavessa.
El que no sabem és quan es començarà, no hi ha
data prevista.
Per altra banda i pel que fa als camins, ja ens heu
anat informant dels que es troben més malmesos.
Les feines estan encarregades però degut a les
continuades pluges dels últims mesos, ha estat
impossible fer aquestes feines amb garanties d’un
bon resultat.

Obra N 260 a Queixàs
El passat més de març finalment es va obrir
l’enllaç de Queixàs de la N260, després de la llarga
temporada de transit per la carretera estreta, alguns
accidents i d’una ultima fase on s’havia d’entrar a
Queixàs per la Guixera (cosa que allargava el trajecte
considerablement), ja tornem tenir l’accés en marxa
i degut a la situació del COVID 19 ja sembla que no
ens en recordem però ha estat llarg i ferregos.
Arranjament carretera Espinavessa a la zona de
la Casa Gran
El passat més de març es va dur a terme l’arranjament
de la carretera d’Espinavessa al tram de la Casa
Gran. Aquest tram estava molt malmès i amb la nova
asfaltada ha quedat molt ben arreglat.
Queda pendent l’arranjament del tram que va de
Costa Rasa a Can Tanic. S’ha sol·licitat l’arranjament
d’aquest tram en el Pla d’obres que es va convocar
aquest hivern però no sabem si es donarà o no degut
a la crisi del COVID19 ja que la situació obligarà
a reorganitzar partides pressupostaries i podria
passar que el pla d’obres quedes en no res.
Obra minideixalleria
Durant el més d’abril s’ha fet un nou cobert a la
minideixalleria i s’ha reemplaçat el ballat perimetral,
gràcies a l’Ajut de l’Agencia de Residus. Aquest
cobert ens permetrà allotjar els residus electrònics,
olis, etc que fins ara estaven a la intempèrie.
Per acabar les inversions previstes a la minideixalleria,
es comprarà una petita bascula per a poder pesar
els diferents residus que s’hi portin, per tal de
conèixer de manera més acurada quines quantitats
de cada residu s’hi recullen per tal de poder analitzar
les dades i veure si hi ha algun aspecte que calgui
millorar i en cas que n’hi hagi diversos, poder-los
prioritzar segons la seva importància o volum que
suposin.

CONNECTIVITAT
Internet a Espinavessa
El passat mes de gener, Empordà Wifi va col•locar
un repetidor al campanar d’Espinavessa per donar
servei d’internet a la zona.
Graàces a la iniciativa dels veïns i a la mediació de
l’Ajuntament amb el Bisbat per fer un conveni per a
la col·locació d’aquest repetidor, ha estat possible
millorar el servei d’internet a la zona.
Localret meet
Degut a la situació d’estat d’alarma per al COVID19,
per tal de seguir amb l’activitat del dia a dia,
l’Ajuntament s’ha adherit al servei que dona el
consorci Localret, Localretmeet,   per a poder
celebrar els plens mitjançant videoconferència, de
manera segura i donant compliment al Decret Llei
7/2020, de 17 de març, i el Reial Decret-Llei 11/2020,
de data 31 de març.

Segona fase de la portada d’aigües a Vilademires
S’està tramitant la licitació de la segona fase de la
portada d’aigües a Vilademires que ha de fer arribar
l’aigua fins a can Jaume. Aquestes obres s’havien
d’haver executat durant la primavera però l’estat
d’alarma provocat pel COVID19, ho ha fet impossible.
S’estan iniciant els tràmits de licitació i una vegada
hi hagi adjudicatari es realitzaran els treballs amb la
major brevetat possible.
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CANVI DE SECRETARIA

mes portable la situació.
Si algú es vol afegir a aquest grup, que es posi en
contacte amb qualsevol dels regidors o que truqui
a l’Ajuntament i l’afegirem. Perquè us puguem
afegir cal que tingueu un smartphone i l’aplicació
Whatsapp.
Una de les primeres coses que vam escriure en
aquest grup va ser que posàvem uns telèfons
de referencia per a cada zona del municipi per a
urgències i necessitats sorgides d’aquesta crisi, aquí
us transcrivim el missatge:

El passat més d’abril la Mireia Acosta, la que ha estat
la secretaria de l’Ajuntament des que la nostra Anita
es va jubilar, va deixar el càrrec. Actualment tenim
com a secretaria la Montserrat Perez, igual com la
Mireia és secretaria de carrera de XALOC.
XALOC, com sabeu, és un organisme de la Diputació
de Girona que a Cabanelles gestiona els tributs
municipals i també té un petit equip de secretaris/es
per tal de donar servei als municipis com el nostre.

COVID19

Vistes les mesures adoptades per
la prevenció del coronavirus, des de
l’Ajuntament us enviem les instruccions
bàsiques que se’ns fa arribar des de Generalitat.

Atenció al públic de l’Ajuntament durant l’estat
d’alarma
L’Ajuntament des que es va decretar l’estat d’alarma,
resta tancat. Es fa atenció telefònica normalment i la
majoria de tràmits continuen ja que generalment es
fan per mitjans telemàtics.
Esperem reprendre l’activitat normal aviat i amb
garanties, mentrestant, els qui necessiteu fer algun
tràmit o gestió a l’Ajuntament truqueu en horari
d’oficina i la Nuria us atendrà, si no es pot solucionar
telemàticament, buscarem la solució per no entorpir.
Us recordem que l’horari d’atenció al públic és de
10h a 13h dilluns, dimarts, dimecres i divendres, i de
16.30h a 19h dimarts i dijous.

A mes a mes, per a necessitats que puguin sorgir,
posem de referencia un o 2 telèfons per cada zona
del municipi:
Cabanelles
Queixas

Xavi: 609 869 357
Sebastia: 626 365 051
Natalia: 610 859 478

Vilademires

Gerard: 600 235 819

Espinavessa

Jordi: 659 434 573
Dani: 620 288 271
Martí: 687 083 500

St Martí i l’Estela

Funcionament deixalleria durant l’estat d’alarma
La deixalleria durant l’estat d’alarma, no tindrà horari
fix.
Si algú necessita portar-hi alguna cosa, cal que truqui
a l’Ajuntament i se li donarà dia i hora, se li deixarà
la porta de la deixalleria oberta i ell mateix haurà de
descarregar el material. Nosaltres ens encarreguem
de classificar-lo en els contenidors.

Si el vostre telèfon de referencia no us contesta en
podeu trucar a qualsevol altre”
La informació que hem anat passat al grup és molta
i ompliria pàgines i pàgines del butlletí i no ens
sembla que sigui l’objectiu ja que la informació es fa
vella dia a dia, com a resum de la informació diària
que us hi passem, us posem el gràfic de l’evolució de
la pandèmia a Girona fins a data 14/5/20.

Grup de whatsapp “Emergencies Cabanelles”
Des que va començar l’estat d’alarma pel COVID
19, vam crear un grup de Whatsapp amb el nom de
“Emergencies Cabanelles”. Com ja sabeu en aquest
grup actualitzem diàriament la informació de la
evolució de la pandèmia que ens arriba per canals
oficials, tot i que sabem que hi ha dades que no són
del tot congruents, creiem que la millor manera
d’informar-se és a través de canals oficials. També
hi enviem informació de diferents ajuts que han
anat sortint, informació sobre les restriccions, etc.
Gràcies a en Jordi Tonietti i família de tan en tan
també gaudim d’alguna cançó que és d’agrair per fer
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APRENENTATGES
Ens ha tocat ballar amb la Covid-19, una pandèmia
que ens ha trastocat de cap a peus. A cadascun de
nosaltres i a tot el món. I ha estat d’avui per demà. Hi
ha hagut al món moltes pestes i guerres, que sempre
han atrapat la gent desprevinguda.

com de venda al públic, estancs, quioscos, policies,
exèrcit, bombers, protecció civil, salvament marítim,
benzineres, operadors de serveis bàsics, aigua,
llum, gas, tallers mecànics, funeràries, logística del
transport de mercaderies i públic... Uns altres també
treballant però bona part des de casa, com ara banca,
assegurances, periodisme, assessories, advocats i
segur que me’n deixo alguns.

I ara també. Tot i que d’uns mesos ençà la resta de
països érem espectadors privilegiats del que s’anava
desenvolupant a la Xina, com si allò passés en un
altre món. Tan conscients de la globalitat actual i tan
inconscients de no veure que el que passa a 8.000
km i l’endemà és a casa.

I d’aquestes persones integrants d’aquests “serveis
essencials” va sorgir com per encanteri la primera
i enlluernadora tramuntanada positiva enmig
d’aquest pànic general i generalitzat.

I a l’inici d’aquesta no volguda convivència, hom
feia com si no fos. Que no sigui dit que ens espanta.
Feien riure aquesta gent poruga que sortia de casa
amb la mascareta. I això que a Itàlia l’afectació
era monumental. Però aquí hom feia que no ho
veia: institucions que sordejaven quan alguns
epidemiòlegs i gent de ciència locals clamaven
atenció: res, sempre hi ha anunciadors apocalíptics...
A l’escala de preocupacions de la gent del carrer, els
primers llocs l’ocupaven, com sempre, l’economia, el
treball...

La majoria d’aquestes persones es posava a lluitar a
cara descoberta –mai millor emprada la frase- amb
un enemic que desconeixia, sense eines adequades
–tampoc no sabia quines eren, i algunes que coneixia
no les tenia a l’abast- sens dubtar per tal de salvar
vides, de fer costat i donar suport, físic, emocional,
material i espiritual a qui ho necessités. Essent
conscients que posaven en risc les seves pròpies
vides i en perill les famílies amb qui convivien. Tot i
així, poques eren les que no hi tornaven l’endemà.
No per manca de sentit del risc, no per haver vençut
la por, sinó perquè sinó: qui ho faria? I hi continuen
tornant, ara ja més ben equipats.

Però vet-ho aquí: ja hi som: comença el “canguelis”
col.lectiu, els governants demanant calma, que això
passarà aviat i no serà res. Alguns demanant mesures
estrictes que no son escoltats. Com més calma es
volia transmetre des de l’administració, més buidava
la gent els supermercats, hipermercats i tota classe
de comerços. La por s’instal.lava en el cervell de
molta gent. Por d’emmalaltir, por de passar fam, por
de caiguda econòmica, por de perdre la feina, por
d’haver-se d’espavilar tot sol... por de morir!

I tot seguit, de la resta de persones que eren a casa, en
sortí la segona: la necessitat d’agraït i donar suport
al primer grup. Es recuperà la comunicació real i
l’emocional entre totes les persones, els del carrer
i els de casa. I cada dia s’aplaudeixen mútuament,
s’encoratgen i fan possible la tercera gran novetat:
ens adonem, tots, que ens estimem molt més del que
ens pensàvem! Aquesta societat que molts havíem
donat per morta, és ben viva!

Poc després, el confinament desitjat per veus
autoritzades en la matèria, tot i que la situació era
del tot nova i desoït fins a la saturació per d’altres.
Comença l’escalada de números: infectats, morts,
ingressats a l’UCI, ingressats als hospitals, tot eren
números que creixien d’un dia per l’altre de forma
exponencial, mentre que el de persones donades
d’alta també creixia, però molt per sota.
Tots amb el convenciment que encetàvem dies de
dolor i d’incertesa, dies de moltes preguntes i molt
poques respostes. Dies de treure de l’armari l’esperit
de resiliència...

En definitiva, estem vivint dies d’aprenentatges
diversos. Necessaris per encarar des d’un nou
paradigma, des d’una nova òptica el nostre futur
com a societat. Està clar que res serà ben be com
abans, que necessitarem repensar moltes coses,
quan tots reiniciem la nostra vida social, però també
serà l’hora de plantejament més profunds pel que fa
a la salut, l’economia, la convivència amb la natura
–aquesta natura que ja porta tres setmanes pel cap
baix força alliberada de la pressió humana i que es
recupera a tots nivells.

I tothom tancat a casa, sense treballar, sense escola,
universitat, ni casal d’avis. Tothom excepte les
persones catalogades de “treballadors essencials”:
metges, infermeres, resta de personal sanitari,
òptiques, treballadors de centres socials en règim
residencial, del ram de l’alimentació, tant productors

Potser també nosaltres haurem de treure’ns pressió
i deixar de pressionar... dies d’aprenentatges!
Sebastià.
Cabanelles, 5 d’abril del 2020
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Homenots
Avui tinc a l’altra banda de la taula una dona molt ocupada. Una persona d’aquelles
que quan la tens a prop et fa accelerar la marxa. Desprèn una sensació d’activitat
permanent.
La Tura em guia al despatx de Làctics Tramuntana per fer l’entrevista. Abans de
començar li dic que després farem una fotografia, però ella ja la te apunt.

MARIA DEL TURA
BARCONS I
CLAVAGUERA

de cada fàbrica, jo no sé si anava a l’ajuntament o al
col·legi i preguntava quines eren les nenes que aquell any
plegaven. Van venir a casa, van preguntar si m’agradaria
anar a treballar a la fàbrica i jo vaig dir “bueno! Ho provaré!”
I plegava de l’escola un dilluns i al cap de quinze dies ja
estava treballant a la fàbrica.

- Com que m’ho pensava i en tot aquest confinament no
he pogut anar a la perruqueria, n’he buscat una de recent
i que quedi be! Mira: jo anava a la perruqueria a Figueres
perquè a la majoria has de demanar hora i moltes
vegades no m’anava be per la feina, fins que vaig trobar
aquesta, que hi ha una zona de càrrega i descàrrega al
davant mateix i aparco el cotxe allà. A la perruqueria no
cal demanar hora, entro i espero que em toqui. Però ara,
amb aquests nous protocols s’ha complicat. Li vaig dir a
la perruquera si em podia trobar una estona un dissabte i
em va dir que m’hauria d’esperar tres o quatre dissabtes i
encara no hi he anat.

Però això sol no va durar pas gaire! Érem tres amigues
molt amigues: les dues tereses i jo, i una d’aquestes tenia
una germana que treballava a “La Moixina” a Olot, els
diumenges. I ens explicava que era molt divertit: veien
molta gent al restaurant i a fora, els casaments.. I cap allà
vam anar les tres, amb catorze anys. No com a treball,
sinó com a diversió.
A casa no ens deixaven anar a Olot perquè era massa lluny,
al poble ens avorríem, i ja ens tens a
“La Moixina”. I allà vaig conèixer en
Quim, que hi feia de cuiner i que al
cap dels anys ha estat el meu home.

Amb aquest nom, has d’haver sortit d’Olot o els seus
voltants!...

Ell era un dels cuiners. Tenia setze
anys i jo catorze, però no és pas que
ens lliguéssim de seguit!

- Vaig néixer fa gairebé 65 anys a la Vall d’en Bas,
concretament a Sant Esteve d’en Bas, no a pagès, en un
carrer del poble, molt a prop de la plaça. Els meus pares
es varen casar grans pel que era normal a aquella època:
el pare tenia 43 anys i la mare 40, i sóc filla única.

Els diumenges marxàvem d’en Bas
amb el tren, i d’Olot a la Moixina
hi anàvem a peu i ja sols fer aquell
camí era gaudir de valent. Arribàvem al restaurant, ens
donaven esmorzar i tot seguit cap a servir.

El pare era el ferrer del poble. Més que ferrer era forjador,
cada dilluns anava a mercat a Olot i els pagesos de la zona
li portaven les eines per esmolar, ho feia entre setmana
i el dilluns següent les anaven a buscar a la parada del
mercat.

En aquella època els casament no eren com ara: no es
feia vermut, normalment es feia un entremès i després
se servia tot al plat, amb cullera i forquilla. I fins i tot em
tocava destapar ampolles de xampany al davant dels
clients –que potser ara ja no ho faria, perquè n’he perdut
la pràctica! A casa sempre les destapa en Quim!

Què recordes de la infantesa?
- A aquella edat, l’escola. No havia de caminar gaire per
anar-hi: la tenia a cent metres de casa. Jo encara vaig
anar amb nenes soles. El col.legi dels nens era als afores
del poble, en un edifici envoltat de camps. Ara tot allò és
edificat!

- Els primers tres o quatre diumenges tornàvem soles
cap al poble, però després ja ens veien a acompanyar el
cuiner, que era en Quim i dos o tres cambrers: allò ja era
“tertúlia”. Ens passàvem tota l’estona xerrant!

Anem creixent...

I quan va fer bon temps, nosaltres tornàvem amb el tren
i els nois venien en bicicleta a en Bas. Després anàvem al
bar del poble i fèiem una cola-cola i així va ser quan ens
vam anar coneixent amb en Quim.

- La vida de joveneta, ara és molt diferent d’abans: vaig
anar a col.legi fins als quinze anys. Vaig fer l’educació
primària i després el comerç. A Sant Esteve aleshores hi
havia dues fàbriques: a Can Puigdemont i a Can Prunés.
Quan era l’hora de plegar de l’escola, amb els estudis a
punt d’acabar no havies d’anar a buscar feina: l’encarregat

Llavors, quan ell va tenir uns 18 o 19 anys -llavors si que ja
anàvem junts- va plegar de La Moixina i se’n va anar uns
anys al Motel Empordà i jo també vaig plegar.
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Homenots
Ell a l’estiu anava a l’Almadrava de Roses, que és del
mateix amo i mira: llavors vam decidir canviar el decorat:
Els pares d’en Quim ja eren grans, ell n’estava cansat de
fer de cuiner i li agradava la vida a pagès. Allà on ara vivim
nosaltres el seu pare hi tenia les vaques i vam decidir fer
la granja nova i venir cap aquí.

tenim foc a terra i no s’ha de pujar llenya cap a dalt, quan
venim de comprar no s’ha de pujar res, tot és a peu pla. I
l’Albert i l’Ester viuen a dalt.
L’Agnès va conèixer un noi de Riumors i es van arreglar
una casa allà i hi viuen, tot i que ella ve i va cada dia perquè
treballa a casa i la mainada va a escola a Navata i el gran
ja fa secundària.

I arriba el casament!
-Si. Ens vam casar molt joves: en Quim amb 23 anys
i jo amb 21. Això era l’abril de l’any 1976, a l’església de
Banyoles. Ho volíem fer a Porqueres però no hi havia
lloc, estava molt sol.licitat. Als quatre mesos de casats
vaig tenir un avortament, i al cap de dos anys i mig, el
novembre del 1978  va néixer l’Albert i al cap de tres anys
l’Agnès, el 1981.

Quins espais i possibilitats d’esbarjo hi trobem a
Cabanelles als anys 70?

El fet de canviar d’aires, d’anar de l’ambient de Sant
Esteve d’en Bas a l’ambient d’un poble molt més petit i
disseminat com Cabanelles va ser fàcil? Et vas adaptar
be?

- De tota manera a en Quim no li ha agradat gaire sortir.  Jo
sempre, si he sortit, no m’ho ha prohibit mai. Em deia: “si
vols anar-hi, ves-hi, però jo no! Tu ves allà on vulguis, com
si vols marxar vuit dies!” I continuem igual: quan es fan
coses al pavelló, hi vaig tota sola. I si alguna vegada anem
junts, gairebé sempre és per compromís. Ja et dic: si se’n
pot escapar, no surt.

- Aquí cap ni una! Quan volíem anar al cinema, cap a
Figueres. Nosaltres érem més de cinema, perquè no ens
agradava gaire anar a ballar, ja quan festejàvem. A mi
m’agradava més la “tertúlia”, a en Quim no tant.

- No em va costar gens. Cada setmana anava a veure els
pares i la relació amb les amigues ha continuat sempre.
Be, una de les amigues, que es va casar i vivia a Les Preses
va morir de càncer amb 54 anys, i l’altra viu a Olot, però
seguim en contacte i això sempre ajuda.

Com veus la vida a Cabanelles, ara?
- Be, al meu gust m’agradaria que hi hagués una mica
més de remor! Però és clar, perquè això fos així hi hauria
d’haver més gent!..  Això no vol dir que no hi estigui be. No
m’hi trobo gens malament, ja m’hi he acostumat. Jo ara hi
estic molt bé.

Tampoc em va costar gaire el canvi de feina: la granja em
va agradar ben aviat: munyia, feia el que calia.
Al principi vivíem junts amb els avis i també hi va ajudar la
relació amb la sogra, que podria qualificar de “10”. Diuen
de les sogres, però la meva em va ajudar molt: jo anava al
camp, portava el tractor... i ella se’n cuidava de fer el dinar,
la feina de casa...

- Amb el grup de dones del poble que s’ha creat al voltant
de la celebració del dia de la dona treballadora i que te
continuïtat en les sessions de gimnàs a la Sala  -que jo no
hi vaig perquè al començament a mi em coincidia a les
hores que tenia la mainada a casa- fan possible un clima
que et fa sentir millor.

I amb el germà d’en Quim i la resta de la família sempre hi
ha hagut molt bona relació.
Llavors quan els fills es van fer més grans, amb 15 o 16
anys, només teníem un televisor i un volia veure notícies,
l’altre una altra cosa... la mainada de tant en tant tenien
la música un xic alta... I llavors el padrí va dir: “saps què?
Com que podem, nosaltres ens farem un pis aquí a baix”,
que és allà on vivim nosaltres. Llavors ells varen baixar
aquí a baix, no perquè ens enfadéssim, simplement per
més comoditat.

I amb tot això que ha passat ara del Covid, hi he estat
perfecte, gairebé ni ho he notat! Passar una cosa
d’aquestes tancat dins un pis ha de ser terrible. En canvi,
nosaltres hem fet el mateix de sempre. L’única cosa que no
hem fet és anar cada setmana a comprar al supermercat
a Figueres, que és on ho anem a comprar tot, menjar,
roba, etc. Hi he anat aquí a Lladó. Tampoc necessitàvem
tant perquè la mainada ja no hi eren, vaig estar dos mesos
sense veure’ls. Al no haver-hi escola es quedaven a casa
seva, per tant, els dies de cada dia dinàvem en Quim i jo i
l’Agnès.

Més tard, amb els avis morts, l’Albert i l’Ester es van
ajuntar, perquè no estan casats, van anar a viure a Lladó,
però  l’Albert no s’hi va acabar d’acostumar: ell és molt de
bosc, molt de Cabanelles i van venir cap aquí i nosaltres
vam baixar a baix, on hi havien viscut els avis, i que portava
un parell d’anys buit.

Qui cuina a casa?
- Cuina molt en Quim, perquè en sap molt més però, per
exemple ara mateix, tenim un noi de baixa i ell no pot,
llavors cuino jo. Si la feina li permet i no ha de marxar ho fa
ell, i quan no pot, soc jo qui cuina.

I de fet ens va molt millor, perquè és molt més pràctic:
jo tinc un genoll que no el tinc gaire bé ja fa força temps,
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Homenots
Una impressió personal, Tura: en Quim i tu, vistos des
de fora sembleu la cara i la creu, però d’una mateixa
moneda! M’explico: ell és el que s’ho rumia tot,
reflexiona, que li costa acabar de decidir, i tu ets més
arrauxada, més activa i la que l’empenys i ell es deixa
empènyer. És així?
- Si, però saps què passa, amb això? Que ell se n’ha cuidat
de tot sempre i ara penso: si mai algun dia faltés això no és
bo, m’entens què vull dir? Perquè ara per mi, per exemple
anar al banc seria un món, igual que el llum, que si...res.
Mira: una senyora que s’estava aquí a la barraca, que ja
és morta, un dia em diu: “vull fer-te una pregunta: què
pagueu d’aigua?” Li vaig haver de dir que no li podia dir
perquè no ho sabia, no pas que no li volgués dir!
En tots aquests temes no hi he tingut mai cap mal de cap,
però vaja, suposo que m’hagués hagut d’espavilar
Espero i desitjo que això no et passi mai i que quan falti
el primer sigui tant enllà que ja faci temps que el qui
porti el timó de tot ja no sigueu cap dels dos. Però si
passés, no en tinc cap dubte que te’n sortiries!
- Tens raó al dir que som molt diferents, però estem molt
be junts. Però alguna vegada  he dit que si mai hagués de
tornar al món, el primer que faria és no demanar un home
que no vulgui anar enlloc. I em diuen “llavors li trobaries
altres defectes”. I potser si! I encara sort que m’ha deixat
anar sempre on vulgui. I alguna amiga em diu: “el meu no
hi vol anar i no m’hi deixa anar!” Oh caram! Llavors potser
li hagués picat el “crespó, eh!”

_

És dissabte i son gairebé la una del migdia. A l’arribar
he vist en Quim “fent guàrdia” al moll de càrrega de la
planta per si venia algú i no l’he vist passar des que hem
començat l’entrevista. Això vol dir que si en Quim està
ocupat i jo allargo més aquesta xerrada, potser avui en
aquesta casa no dinarà ningú.
Ho deixem aquí. Per mi ha estat una oportunitat per
conèixer més a la Tura, que si be ja hi havia parlat vegades,
mai ho havia fet de temes personals i li agraeixo aquesta
capacitat d’obertura emocional que m’ha concedit. Parlar
és fàcil, però parlar de tu mateix costa més i si, a més
saps que entraràs a cada casa de Cabanelles, encara
fa més respecte. I a vosaltres lectors, gràcies per restar
oberts. Diuen que com més coneixes una persona, més
oportunitat d’estimar-la. I està clar que la Tura ho fa amb
moltes persones. A partir d’aquí li podem correspondre
millor.
Sebastià.
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GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LES DONES
Declaració institucional 8 de març del 2020
En altres àmbits tampoc trobem millors resultats. La
presència mitjana de les dones en premsa escrita als
mitjans és d’un 27% i d’un 22% en premsa digital; i només
1 de cada 4 de les persones federades o professionals
de l’esport és una dona. D’altra banda, la tria d’estudis
segueix mostrant la presència d’estereotips de gènere.
Per exemple, l’enginyeria i l’arquitectura han estat les
titulacions menys assolides per les dones, amb un 8%
dels casos en el darrer curs.

La igualtat entre dones i homes és un dret
fonamental a garantir en una societat que ho exigeix. És
un valor i un element clau per l’erradicació del sistema
heteropatriarcal androcèntric i sexista imperant que ens
oprimeix, ens violenta i ens discrimina.
Aquest dret a la igualtat de dones i homes ha estat
reconegut legalment des de fa temps en el nostre marc
jurídic, però no és efectiu ni en totes les esferes de les
nostres vides ni és igual per a totes les dones. Per això
encara avui dia hem de vetllar per la plena participació de
les dones en tots els àmbits de la vida.

Aquesta invisibilització de les dones en diferents àmbits,
dificulta o alenteix el canvi cap a una societat més
igualitària en què siguin presents més dones referents en
totes les esferes de la vida.

Així doncs, tot i els progressos aconseguits fins al moment,
la igualtat entre dones i homes en la vida quotidiana encara
no és una realitat. A la pràctica, persisteixen desigualtats
polítiques, econòmiques, socials i culturals i les dades
així ho mostren: en l’àmbit laboral, malgrat els esforços
per eliminar la bretxa salarial, la diferència entre el salari
mitjà dels homes i de les dones encara és d’un 23%. La
bretxa salarial més elevada la trobem en les ocupacions
més feminitzades, on la diferència arriba a un 29,4%. El
sostre de vidre continua sent un obstacle evident per les
dones que només ocupen el 35,4% dels alts càrrecs de
direcció i gerència i és que, d’acord amb l’índex d’igualtat
de gènere, la dimensió amb major desigualtat de gènere
la trobem en la presència de dones en llocs de presa de
decisió en l’àmbit econòmic, social i polític, sent aquesta
molt inferior a la presència dels homes.

Aquest 8 de març i cada dia, les dones lluitem contra
aquesta situació desigual i injusta. Els moviments
feministes, cada dia més forts, són la punta de llança
d’unes reivindicacions que posen sobre la taula la
necessitat de canvi, i què interpel•len els poders públics i
el conjunt de la societat a garantir d’una vegada per totes
la igualtat real de dones i homes.
Volem desmuntar les estructures que sostenen les
discriminacions diàries vers les dones en totes les esferes
de les nostres vides. I per això, una vegada més, caldrà
aguantar els envits d’una societat patriarcal resistent a
cedir el poder i privilegis. Però no defallirem, ara que hem
avançat més que mai, ara que sabem que la sororitat és la
nostra insígnia i cada dia en som més, ara que ja no hi ha
marxa enrere.

D’altra banda, les tasques de cura i conciliació continuen
sent socialment responsabilitat de les dones, que
demanen 9 de cada 10 de les excedències laborals
sol•licitades per tenir cura de familiars; les que no ho fan
perquè no poden, han d’afrontar jornades maratonianes
en què assumeixen dobles i triples jornades. Prova d’això
és que la mitjana d’hores setmanals que dediquen les
dones a tasques domèstiques són gairebé el doble de les
que hi dediquen els homes.

Ara més que mai volem (almenys!) la meitat de tot.
Les dones som ciutadanes
de ple dret avui i cada dia
perquè cada dia
#Som8deMarç.

Aquestes desigualtats aboquen a moltes dones a la
precarietat, sent la pobresa una situació feminitzada, que
afecta 1 de cada 4 dones a Catalunya. En el darrer any la
bretxa del risc de pobresa ha augmentat més de 4 punts.
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LES DONES DE Cabanelles
Diada del 8 de març
Com cada any, aquest passat dia 8 de març,
les dones de Cabanelles van commemorar el dia de
la dona amb una excursió, que enguany les va portar
al Vallès Oriental i més concretament al Centre
Cim d’Àligues, una entitat ambiental dedicada a la
sensibilització i respecte de la natura, a Sant Feliu de
Codines.
Allà pogueren gaudir del vol de tota una colla
d’aus d’aquesta espècie i més tard també gaudiren
d’un dinar de germanor, abans de tornar al nostre
poble.

Recepta
Casolana
de la Mercè

2. Enfarinem i salpebrem el rap, i a continuació
el fregim amb una cassola. Caldrà remenar-ho.
Un cop fregit el retirem de la cassola.
3. Mentrestant fem una picada amb els pinyons,
les ametlles, la llesca de pa i el gra d’all.

RAP AMB CLOÏSES
Ingredients per a 6 persones:

4. A la mateixa cassola que hem fet el rap, fem
un sofregit amb la tomata. Quan estigui a mitja
cocció, hi afegim la picada, juntament amb el
suc de les cloïsses que hem guardat prèviament.
Ho deixem coure un ratet, remenant perquè no
s’enganxi. Si cal ho podem rectificar de sal.

• 2-3 talls de rap per persona
• ½ kg de cloïsses
• 100 gr de tomates
• 50 gr de pinyons
• 30 gr d’ametlles
• 1 llesca de pa
• 1 gra d’all

5. Hi posem el rap per tal que absorbeixi el suc i,
per acabar, hi afegim les cloïsses.

Preparació:

7. Tot plegat ho deixem coure uns 10 minuts i ja
ho tenim llest.

1. Començarem per obrir les cloïsses al vapor i
col·lem el suc que deixin, així ens assegurem que
esta lliure d’impureses i el guardem.

Bon profit!
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informa
Actuacions realitzades aquest hivern primavera
Les tempestes d’aquest hivern van causar
nombrosos danys als camins del poble, i van
fer caure diversos arbres. L’ADF va realitzar
actuacions en aquells punts on va tenir notícia dels
desperfectes.

Cursos de carnet groc
Aquesta primavera hi havia previst un curs presencial
teòric i pràctic per tal d’obtenir la formació adequada
en incendis forestals. L’organitzava l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya. Va ser cancel•lat,
com també el simulacre d’incendi a nivell provincial
que havia de tenir lloc a Cassà de la Selva el 9 de
maig. Si que s’han anat fent cursos de formació a
distància, de tipus teòric.
Nova voluntària
Tenim la gran sort de poder comptar amb una nova
voluntària a la nostra ADF. És la Carme Pujol que ens
ajuda sempre que pot i a qui donem la benvinguda.

PERÍODE PER A CREMAR
Des de mitjans de març i
f¡ns al 15 d’octubre NO
es permet encendre foc
per cremar restes vegetals

Dos exemples de les actuacions; a Espinavessa,
al camí de Can Parés, on hi van caure dos pins, i al
dipòsit d’aigua de Queixàs.

Degut a les restriccions de mobilitat que s’han
imposat per evitar el contagi, l’ADF ha deixat
de treballar els dissabtes. No obstant, esperem
poder tornar a reunir-nos com a grup el més aviat
possible, que de feina per fer en tenim molta. I de
ganes, també.

Per altra banda, el dipòsit d’aigua per helicòpters
de Can Serra, ha estat formigonat. La reparació
ha suposat el condicionament d’aquesta
infraestructura, que es trobava malmesa. Està
situat en un punt clau del nostre terme, i cobreix
una zona molt seca i amb manca d’aigua a l’estiu.
Destacar la perseverança de l’Ajuntament amb
aquest tema, ja que feia força temps que s’hi anava
al darrere.

Vista del terme de Cabanelles des de Can Llàtzer

VENDA DE

LLENYA
info@bosquerols.cat
636 900 179 / 617 110 628
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Us presentem quatre dades sobre la procedència de les persones empadronades a
Cabanelles en els darrers vint anys. Des del 2001 al 2020.
Aquesta procedència no vol pas dir que siguin originaris d’aquests països, ciutats i pobles, sinó que venien
d’aquests quan es van donar d’alta del padró a Cabanelles.
També hi hem inclòs la discriminació per sexe. En total son 96 persones ( 49 dones i 47 homes), repartits
de la manera que segueix:
LOCALITAT

PERSONES

LOCALITAT

PERSONES

Figueres

13 (4 dones i 9 homes)           Vilamaniscle   

2 (0 dones i 2 homes)

Navata

8 (5 dones i 3 homes)         La Vall de Bianya

2 (0 dones i 2 homes)

Barcelona

8 (3 dones i 5 homes)        St. Cugat del V

1 (dona)

Lladó

6 (3 dones i 3 homes)     

Vilanant

1 (home)

Sant Ferriol

4 (3 dones i 1 home)       

Sta. Cruz de Tenerife

1 (dona)

Girona

4 (3 dones i 1 home)      

Caldes de Montbui

1 (dona)

Vilafant

4 (3 dones i 1 home)

Esponellà

1 (dona)

La Vall d’en Bas

4 (3 dones i 1 home)       

Albanyà

1 (dona)

Cadaqués

1 (dona

Banyoles

4 (2 dones i 2 homes)     

Mataró

3 (2 dones i 1 home)      

Córdoba

1 (home)

Bàscara

3 (2 dones i 1 home)      

Cartagena

1 (dona)

Països Baixos

3 (1 dona i 2 homes)      

Hondures

1 (home)

França

2 (1 dona i 1 home)        

Roses

1 (dona)

Fornells de la Selva

2 (1 dona i 1 home)

Olot

1 (home)

Maià del Montcal

2 (1 dona i 1 home)

Regne Unit

Torremolinos

2 (1 dona i 1 home)

Àustria

1 (home)

Palafrugell

2 (1 dona i 1 home)

Pedret i Marzà

1 (home)

Sabadell

2 (1 dona i 1 home)

St Feliu de Pa

1 (home)

1 (dona

Per anys d’arribada, queda com segueix:
ANY

PERSONES

2001

1 home de Figueres

2002

1 dona de Figueres

2004

1 home de Navata

2008

1 dona i 1 home de Barcelona. Total: 2 persones.

2012       

3 dones de Girona, Esponellà i Mataró i 3 homes de Figueres, Navata i Mataró.
Total: 6 persones.

2013

3 dones de Barcelona, Navata i Figueres i 3 homes de Barcelona i Figueres.
Total: 6 persones

2014

4 dones de Vilafant, Fornells i Cartagena i 3 homes de Vilafant, Figueres i Vilamaniscle.
Total: 7 persones

2015

6 dones de Lladó, Albanyà i Palafrugell i  Navata i 5 homes de Lladó, Fornells i Palafrugell.
Total: 11 persones

2016

4 dones de Cadaqués, Navata, Banyoles i Vilafant i 2 homes de Figueres i Banyoles. Total: 6 persones

2017

7 dones de La Vall d’en Bas, Sant Cugat del Vallès, Maià del Montcal, Navata, Banyoles i Caldes de
Montbui i 7 homes de La Vall d’en Bas, Barcelona, França, Figueres, Navata i Maià del Montcal. Total:
14 persones

2018

6 dones del Regne Unit, Sant Ferriol, França i Girona i 5 homes d’Àustria, Figueres, Sant Ferriol i Barcelona. Total: 11 persones

2019

12 dones de Figueres, Girona, Països Baixos, Bàscara, Navata, Roses, Barcelona, Mataró i Torremolinos i 12 homes de Figueres, Córdoba, Girona, Torremolinos, Hondures, Vilamaniscle, Olot, Vilanant,
Bàscara i Països Baixos. Total: 24 persones.

2020

2 dones de Santa Cruz de Tenerife i Sabadell i 3 homes de La Vall de Bianya, Sabadell i Sant Feliu de
Pallerols. Total: 5 persones.                   
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MAGÍ Espeso

1952
2020

16 i 14 anys respectivament i al cap d’uns quatre anys
es casen la Mercè i en Magí, anant a fer de masovers
a una propietat, “Can Miquelet”, de Vilamarí, que
actualment és propietat de la coneguda Paz Padilla,
gestionant la seva primera granja de conills. Allà va
néixer la primera filla, la Sònia.

Els primers mesos d’aquest 2020 de ben
segur passaran a la història com els de la pandèmia
del Covid-19, que directa o indirectament ens ha
comportat pèrdues en molts àmbits: personal,
social, de salut, econòmic... i al nostre poble hem
perdut una de les persones més significatives, tot i
no residir-hi presencialment en els darrers temps,
però que tot i així, se sentia 100% de Cabanelles:
el fins fa pocs anys agutzil del poble, l’amic Magí
Espeso, altrament dit afectuosament“el torero”  per
molts dels nostres convilatans, que ha mort als 68
anys.

Al cap d’un temps van tornar a Banyoles i allí va néixer
la seva filla Anna Maria, i quan aquesta tenia un any
i mig van aterrar a Cabanelles, doncs buscaven uns
masovers per portar la casa i la granja de conills. La
Mercè es va fer càrrec del manteniment de la casa
i de cuinar pels propietaris de Barcelona i en Magí
ocupat en les tres granges de conills durant 33 anys,
i els darrers deu combinant-ho amb la feina d’agutzil
de l’Ajuntament. Segons les seves paraules, la van
ben encertar venint a Cabanelles i acceptant la feina
oferta, perquè el tracte amb els propietaris sempre
ha estat del tot familiar i el poble mateix, l’entorn i
la seva gent els han permès una qualitat de vida
somniada temps enrere.

Quan una persona ens deixa, sigui de la manera que
sigui i tingui l’edat que tingui, sempre ens queda
un buit emocional als que el tractàvem. Però quan
aquest fet passa en un entorn com el que hem
viscut, d’allunyament social, que obstaculitza el
contacte personal i no és possible de fer el dol que
això ocasiona, encara costa més de pair. En aquest
sentit, sabem per part de la família que, en breu es
farà una missa i es buscarà un espai on qui ho desitgi
pugui acomiadar-se d’en Magí.

Quan es va jubilar, el matrimoni Espeso anà a
viure a Banyoles, on hi tenen un pis adquirit amb
aquest objectiu anys enrere. Allà hi tenen les mares
respectives, germans, la seva filla Sònia i resta de
família, excepte el fill petit, en Magí, que viu a Olot.
I l’herència en forma de masoveria la traspassà a la
seva filla Anna Maria.

Aquest home era fill de Villafrechós, poble de la
nostra mida a Valladolid, nascut en una família de
vuit germans. Com que els gossos no els lligaven
amb   llonganisses en aquella època, de ben petit,
als 8 anys ja feia de pastor. Alguns dels germans,
davant la misèria compartida a tot l’estat, van arribar
a Banyoles i degut a l’efecte crida, en poc temps
va arribar la resta de la família. La primera feina
d’en Magí a la capital del Pla de l’Estany fou en un
escorxador de càrnies, amb 16 anys.

És en aquest darrer any que comença a trobar-se
malament, perd molt de pes i el passat mes d’agost,  
en una caiguda es fractura dues vèrtebres, el mal
d’esquena i el trobar-se malament van continuar i
al cap d’uns mesos, cap al desembre, l’ingressen a
l’hospital i en una ressonància  li detecten un tumor
al ronyó que s’ha anat fent gran i apoderant de la
salut d’en Magí. Després d’estar dos mesos i mig a
l’Hospital de Figueres i l’Hospital Josep Trueta, les

A Banyoles va conèixer una noieta de Sant Miquel
de Campmajor que treballava al restaurant “Rancho
Grande” actualment Can Xabanet. Anant a ballar van
estrènyer aquesta coneixença que començaren amb
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li hagués demanat ajuda que no hagués estat
correspost, però també en trobaríem moltes que,
sense demanar-li ajuda hagin estat ajudats i assistits
per en Magí.

darreres setmanes les passa a casa, ja sols amb
cures pal.liatives, sense poder estar amb la família
pel confinament   i els darrers tres dies de vida
hospitalitzat a Santa Caterina.
A banda d’aquest currículum migracional, laboral i
familiar, en Magí era un bon home i un home bo en
tota la seva concepció: si el volies veure feliç del tot,
havia de ser rodejat de gent. Sobretot de la família. I

Xerraire i conversador impenitent, era conegut per les
seves posicions polítiques sempre a contracorrent,
però en cap ocasió aquest fet va propiciar cap
mena de conflicte amb els seus contertulians.
Això fa pensar més aviat que exercia l’esperit de la
contradicció per fer “caliu”.
És trist quan algú se’n va, però en realitat, tot i
que l’absència física sigui un fet, persones com en
Magí resten en el cor, el cap i la memòria individual
i col.lectiva dels seus amics i coneguts, dels seus
companys de poble i de tertúlies. I mentre sigui així,
ells no se’n van d’aquesta terra i d’aquesta gent que
han estimat, sinó que viuen i ens ajuden a viure  en
nosaltres.

si  podia ballar algun pasdoble, que tot sovint, i alguna
jota, no tant sovint, fins i tot era capaç d’arrencarse a cantar, que li agradava molt i ho feia realment
be. Una de les festes que no es perdia de cap de les
maneres era la romeria a la Mare de Déu del Mont, i
hi portava tota la família.
No li agradava viatjar, però tot el territori on ha viscut
i, sobretot, Cabanelles, ho havia trepitjat pam a pam:
s’ho coneixia i, encara més, s’ho estimava. I estimava
la seva gent. De tal manera que no es pot entendre
en Magí sense aquesta activitat d’ajuda a tothom
que va exercir durant la seva vida. Això es va veure
potenciat per la tasca d’agutzil, però ell ja ho portava
a dins, venia de sèrie. Això l’omplia i el feia sentir viu
i satisfet.

Gràcies Magí perquè tu també has ajudat a fer de
Cabanelles el que és.

Sebastià.

No crec que poguéssim trobar una persona que
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A reveure, Magí!

