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Imatge cedida per Josep i Martí Ayats



Aquesta publicació ha estat possible gràcies a:

Nota:

Bonaventura Mir, Nicolau Serra, Pere Pascual, Martí
Ayats,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.

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.
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Deixeu-nos que utilitzem aquesta
primeres línies del butlletí per condemnar
de manera rotunda i total els atemptats
terroristes que s'han viscut en els darrers
dies i que, entre altres, han sacsejat de
manera molt directa la societat civil.

El nivell d'alerta és molt alt i, directa o
indirectament, a tots ens envaeix una
sensació de pànic i de ràbia. Tenim la
sensació que nosaltres paguem el plats
trencats d'una colla de que
no s'entenen entre ells i que l'únic que
volen en dominar el món.

Ara més que mai hem de donar-nos
suport però el que es respirà, almenys a
nivell de carrer, és que això està més
emmerdat que mai i que encara que no li
diem pel seu nom ens trobem en mig
d'una guerra.

Així doncs i tal i com hem dit abans,
serveixin aquestes línies per condemnar
a tots aquells que amb atemptats
terroristes prenen la vida de qui menys
culpa té i de qui, segurament, més creu en
la seva pàtria i el seu país però amb total
respecte i llibertat per a tothom.

cap grossos
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ELECCIÓ DE JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGE DE PAU SUBSTITUT

D'acord amb les instruccions rebudes pel Tribunal Superior de Justícia el passat mes de novembre
es van iniciar els tràmits per la renovació dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i Jutge de Pau
Substitut de Cabanelles.

Un cop realitzada l'exposició pública del procediment i del termini
de presentació d'instàncies per cobrir els càrrecs esmentats, en
el Ple del dia 26 de gener, es va acordar renovar al càrrec de
Jutge de Pau Titular al senyor Jaume Planas i Juanola i renovar
el càrrec de Jutge de Pau Substitut al senyor Joaquim Pascual i
Mercader.

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE
(PAES)

En data 11 de febrer de 2014 i tal i com es va informar en el seu moment, el Ple de l'Ajuntament de
Cabanelles va acordar l'aprovació inicial del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES).

Per altra banda el passat mes de gener, l'Àrea de MediAmbient de la Diputació de Girona notifica a
l'Ajuntament de Cabanelles que ha rebut l'exemplar definitiu del PAES dels municipis de la Serra
de l'Estela de l'Alt Empordà (on s'hi inclou
Cabanelles) i que el document s'adequa a la

En la mateixa comunicació es preveu que les
esmenes al document han comportat alguns canvis
en el PAES lliurat inicialment, per la qual cosa i vist
l'exposat, en el Ple del mes de gener es va acordar
aprovar definitivament la versió modificada del Pla
d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES) dels
municipis de la Serra de l'Estela de l'Alt Empordà, en
el que es troba Cabanelles.

Metodologia per a l'elaboració dels PAES a les
comarques gironines.

COMPOSTATGE CASOLÀ

Apartir d'aquest any 2016 l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha suprimit el retorn del cànon
als ajuntaments, per utilitzar el compostatge casolà com a mètode de gestió d'estalvi de la recollida



ATENCIÓ TELEFÒNICA A L’USUARI

972 900 251
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de matèria orgànica.

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà es veu obligat a liquidar el cost del servei que s'estableix en
l'ordenança fiscal reguladora del servei de seguiment de compostatge casolà per import de 20,00
€/compostador.

Per aquest motiu
fins a nou avís

i/o canvi en la situació del retorn del cànon per aquest concepte per
part de l'ARC.

Així doncs, us informem que la campanya de compostatge casolà
quedarà suspesa amb la qual cosa no es podrà obtenir cap
bonificació a la taxa de les escombraries amb efectes al primer
trimestre de 2016 i fins a nou avís.

Tot i la interrupció de la campanya, podeu continuar amb aquest
sistema alternatiu de gestió de la matèria orgànica.

l'Ajuntament de Cabanelles ha decidit
suspendre el seguiment de compostatge casolà

SERVEI D'ATENCIÓ AL CONTRIBUENT DE XALOC

Des del passat mes de gener la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) ha
posat en marxa un servei d'atenció al contribuent, amb un número de telèfon propi:

L'objectiu d'aquest servei especialitzat, dins de l'àrea de gestió tributària i recaptació, és millorar
l'atenció telefònica i telemàtica dels contribuents del municipi. Per aconseguir aquest objectiu
compten amb personal propi i especialitzat en la matèria, amb dedicació exclusiva a l'atenció. El
servei dóna una cobertura horària ininterrompuda des de les 9:00 fins a les 19:00 hores de dilluns a
divendres.

Dóna informació general sobre qualsevol tema relacionat amb la gestió i recaptació dels tributs
que XALOC gestiona.

També realitzaran campanyes informatives mitjançant trucades telefòniques als contribuents
sobre la finalització dels períodes de cobrament, així com qualsevol d'altres que puguin resultar
d'interès per als contribuents.

En definitiva, amb aquest servei, pretenen apropar la gestió tributària i recaptació dels tributs
locals el màxim possible als ciutadans, a fi d'evitar
desplaçaments innecessaris i que puguin tenir, en tot
moment, una informació rigorosa i de fàcil accés.

972.900.251.
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CALENDARI FISCAL 2016

Com ja sabeu l'ajuntament de Cabanelles té delegada la gestió i recaptació dels tributs a XALOC,
el qual ens ha fet arribar el calendari fiscal amb els corresponents terminis de pagament en
període voluntària de l'exercici de 2016

L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l'IBI Urbana es pot fraccionar el pagament en
dos terminis prèvia petició a Xaloc.

El pagament es pot fer a les oficines de les següents entitats: Banc Popular, Banc Sabadell, Banc
Santander, BBVA, Caja Duero, Bankia, Catalunya Caixa, Ibercaja, La Caixa, Servicaixa,
Caixabanc i l'oficina virtual de Xaloc ( ) presentant el tríptic que rebreu al
vostre domicili.

www.xalocgirona.cat

MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC D'IDENTIFICACIÓ I
REGULACIÓ DE MASIES I CASES RURALS DE CABANELLES

Com ja sabeu el municipi de Cabanelles disposa del Pla Especial Urbanístic d'Identificació i Regulació de
Masies i Cases Rurals, el qual es va aprovar l'any 2005.

Aquest Pla especial urbanístic constitueix l'instrument d'identificació i regulació de les masies i cases rurals
susceptibles de reconstrucció o rehabilitació del municipi de Cabanelles.

Inclou totes aquelles masies i cases rurals que compleixen els següents criteris:

- Que hagin estat habitatges o que la seva estructura admetí aquest ús.
- Que es conservi o reconegui part de la seva estructura original
- Integració en el paisatge



- Valor històric de tipus d'edificació, d'algun dels seus elements o de fets ocorreguts.

Davant al necessitat de introduir algunes modificacions en l'esmentat Pla, es va acordar en el Ple
del dia 15 de març, aprovar provisionalment la modificació núm. 1 del Pla Especial urbanístic
d'Identificació i Regulació de Masies i Cases Rurals de Cabanelles i trametre la documentació de
l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, perquè l'aprovi definitivament.

El terme municipal de Cabanelles té una superfície total de 44,93 Km², això fa que compti amb un
important nombre de masies i cases rurals dispersades per tot el terme.
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DIA DE LA DONA TREBALLADORA

Com ja és tradició i coincidint amb el dia de la dona treballadora, el dimarts 8 de març les dones del
nostre municipi van celebrar aquesta diada amb una sortida plena d'activitats.

A les 8 del matí varen sortir des de Cabanelles direcció al municipi de Cardona, on primerament
varen visitar la Muntanya de Sal de Cardona. Aquesta muntanya és un diapir que creix cada any,
ocupant una depressió del terreny amb forma d'el·lipsi allargassada amb una extensió de terreny
de 1.800 m de llargària per 600 d'amplada i una superfície de 100 ha.

Aspecte exterior de la muntanya de sal

Un cop a l’interior de la muntanya els visitants s’han d’equipar amb la vestimenta adequada.



Després d'aquesta visita la destinació va ser el dinar, que el varen fer en un restaurant del mateix
municipi.

Finalment i per acabar la diada varen visitar el Castell – Parador de Cardona. Es tracta d'un castell
d'estil romànic i gòtic situat en un turó al costat de Cardona. Està considerat com una de les
fortaleses medievals més important de Catalunya.

En aquesta ocasió varen assistir a la diada un total de setze dones del municipi i rodalies.

Bonica imatge del grup de dones dins l’entorn del Castell - Parador de Cardona.
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ROMERIA A LA MARE DE DÉU DEL MONT

El diumenge 5 de juny, i tal i com marca la tradició, celebrarem la Romeria a la Mare de Déu del
Mont. Com en anys anteriors es farà una Missa a dalt el Santuari, un dinar de germanor i per
acabar una actuació musical. Sense oblidar que els més valents hi pujaran a peu.

FESTA DEL MUNICIPI

Dies 16 i 17 d'abril de 2016

Dissabte 16

Diumenge 17

Ales 2 del migdia .
: el dinar serà gratuït (cal recollir els tiquets a l'ajuntament)

: 10 € (Es podran comprar els tiquets a l'ajuntament)
Els tiquets es podran recollir fins el 13 d'abril

A les 5 de la tarda,
Podrà participar-hi tothom qui ho vulgui
Premi per a les tres millors coques o pastissos
Obsequi per a tots els participants

A les 12 del migdia a l'església parroquial,
Ofici solemne i seguidament sardanes a
càrrec de la cobla

Tots els actes es faran al local polivalent
i seran gratuïts

DINAR POPULAR

V CONCURS DE COQUES I PASTISSOSARTESANS

Durant tot el dia hi haurà inflables per a la mainada

LA PRINCIPAL DE
PORQUERES

-

-

-

-

-

-

Empadronats

No empadronats

El concurs de coques i pastissos té cada any un
important èxit de participació. imatge d’arxiu
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ADF INFORMA

Ja hem passat de l'hivern a la primavera amb canvi d'hora inclòs i de moment sense gaire aigua. A
veure que ens espera als pròxims mesos i si tenim una mica més de pluja.

Hem fet actuacions a la carretera de Vilademires i fins a cal Gall, per tallar unes plantes que feien
nosa.Abans no arribi l'estiu intentarem netejar la carretera de la bassa de Montcanut que fa temps
que tenim pendent. A la llista també hi ha la de can Camps a Manol. Com ja sabeu el treball es
voluntari i anem fent en funció dels que som.

Per formar part de l'ADF, amb carnet verd o groc, només calen ganes de treballar pel nostre poble i
estar compromesos amb l'entorn que tenim. També les noies s'hi poden animar.

El passat 16 de gener un petit incendi provocat per una línia elèctrica va mobilitzar diversos mitjans
dels bombers així com de lesADF's. Tres voluntaris de Cabanelles van anar-hi amb el pick-up. Per
sort no va anar a més.

Recordem que el 16 de març va començar la prohibició de fer foc, que s'allargarà fins al 15
d'octubre. Poden fer-se cremes sense vent ni perill elevat d'incendi amb permís específic dels
agents rurals.

Si el temps es presenta sec i veieu foc o fum, aviseu al 112. Els números de l'ADF són, 687 083 500
Martí Espigulé i 617 166 108 Josep Serra.

Bona primavera a tothom!

Actuacions previstes

Incendi a Orfes

Recordatori
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ELS NOUS ESCLAUS

Per sort pel conjunt de la nostra societat, fa més de cent cinquanta anys que es va acabar amb
l'esclavitud, almenys aquella esclavitud salvatge que mantenia als essers humans en condicions
infrahumanes, més menyspreats que qualsevol bèstia i tractats sempre a fuetades, algunes
vegades fins a la mort i traficant amb ells com si de qualsevol mercaderia es tractés, però encara
que des dels estats de dret acabessin amb aquell règim indigne, no vola pas dir qe acabessin amb
els esclaus.

D'esclaus és més que provable que n'hi haurà sempre, ja que els humans tenim un comportament
tant estrany com incomprensible i tenim una tendència irracional a esclavitzar-nos nosaltres
mateixos.

És el cas de quan ens enamorem de la nostra parella, que
caiem en una esclavitud molt profunda, encara que
aquesta sigui una esclavitud de conte de fades i que no
desitgem trencar mai més aquelles fortes cadenes,
abans el contrari, reforçar-les cada vegada més.
Possiblement sigui l'esclavitud més antiga i que mai no
s'acabarà, malgrat que molts trenquen les cadenes, amb
el temps es tornen a encadenar.

Actualment, com diuen la gent de lleis, hi ha una gran quantitat de “reincidents”. De gent
esclavitzada n'hi ha de tota mena, tenim els esclaus del tabac (per sort d'aquests cada vegada
menys), els esclaus de la beguda, de les drogues fortes, del joc, del menjar, del sexe, esclaus de
fer el que fan l'altra gent, fins i tot hi ha qui és esclau de la seva feina. Però els que són més
perillosos per a la societat són els esclaus dels diners. Bona part d'ells per obtenir els bitllets del
banc són capaços de moure cel i terra, sense parar atenció a qui trepitgen ni a qui perjudiquen, els
importa poc deixar famílies enteres a la ruïna o criatures sense menjar, en tal ells puguin contar-
los, fins i tot alguns d'ells arriben a cometre crims.

En els darrers anys aquesta mena d'esclaus sembla que
han proliferat, sobretot en l'àmbit de la política, que han
canviat l'afany de servir a la ciutadania per l'afany
d'embutxacar diners, per sort però, no tots.

Aquells que pertanyen a la casta dels grans esclaus del
diner són els que manipulen el capitalisme salvatge, tant
salvatge com aquells que tractaven a fuetades els antics
esclaus, però això és negoci a lo gran.

Fa uns quants anys que van sortir al carrer uns nous esclaus que amb el temps s'han multiplicat,
són els esclaus del gosset o el gossàs, n'hi ha de tots. L'avantatge d'estar jubilat és que pots
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dedicar temps a observar el que fa la gent al carrer i la veritat és que no cal pagar per anar a veure
un espectacle, nosaltres mateixos inconscientment el donem gratuïtament.

Un dels més surrealistes el protagonitzen les
persones que porten un gos estacat a la corretja
extensible, surten el matí deixant allargar la corretja o
recuperant-la, ara parant, ara caminant. Els més
curiosos recullen els excrements amb una bossa de
plàstic i els tiren al contenidor i els incívics, que són la
majoria, s'hi giren d'esquena i se'n van a un altre lloc.
Quan es troben amb un contrincant, ja tenim la

baralla estesa i, després de separar-los els amos o esclaus, tot acaronant-los, discuteixen les
excel·lències cada qual del seu esclavitzador corresponent. Algunes vegades tot mirant-me el
panorama he pensat: Si tenen algun avi molt vellet i amb moltes dificultats se'n preocupen i el
cuiden tant bé com el gos? Seria desitjable que la resposta fos SI.

També donen un gran espectacle els esclaus del
mòbil, he vist persones caminant amunt i avall de
la rambla de Figueres durant més de mitja hora
amb el mòbil a l'orella. Observar-los és un sainet,
mentre caminen i parlen van gesticulant, es
paren de cop, tornen a emprendre la caminada a
grans passes, es tornen a parar, piquen de peus a
terra, miren el cel, fan que no amb el cap,... és
admirable! Com també els que van en colla tot
passejant, cadascú amb el seu mòbil a la mà hi
van passant el dit o prement botonets, però sense
parlar-se, tot seguit s'asseuen al voltant d'una
taula en un bar i continuen manipulant el seu
estimat aparell, però sense dirigir-se la paraula.
Al·lucinant!

En un restaurant també es poden veure quatre persones entaulades amb els corresponents
mòbils sobre la taula esperant la trucada o el missatge, de tant en tant deixen la forquilla i el ganivet
i agafen i es miren el mòbil, tot un ritual. Ni estan atents al que mengen ni al que parlen, tota
l'atenció és per el mòbil, en són tant esclaus que segurament és un avantatge pels cuiners, perquè
encara que el menjar no els quedi tant bo, és igual s'ho foten tot sense adonar-se'n.



Aquests aparells intel·ligents que fan de tot menys regalar-te diners, cada dia tenen més esclaus i
no pas tots joves, que els grans també s'hi apunten.

I no parlem dels esclaus de les hipoteques, un fet
que no veig clar perquè ha ocorregut en el moment
que ha ocorregut. Si aquesta massificació
d'hipoteques hagués passat als anys seixanta del
passat segle, es podria entendre, puig molta gent
d'aquella època encara tenien molt pocs estudis i
eren curts en números, per tant podia haver estat
fàcil enganyar-los, però el segle XXI la majoria de
firmants d'hipoteques a trenta i quaranta anys vista
són gent sortida de la universitat i amb estudis
superiors. No saben comptar que 30 anys són 360

mesos i que multiplicant aquesta 360 mesos per el preu que els fixava el banc els sortirà com a
mínim el doble del preu real del pis?

Diuen els entesos que aquesta és la generació més ben formada, si és així, per què s'han deixat
esclavitzar? És possible que sigui la més ben formada però que sigui la menys eficient. Per deixar
de ser esclau calen moltes ensopegades.

Bonaventura Mir

SECCIÓ DE DIVULGACIÓ: LA CARRERA ESPACIAL

capítol 2

Si en el capítol 1 feia especial menció al inici de la competició per dominar l'espai i vèiem com la
llavors U.R.S.S. va tenir un llarg període d´ avantatge sobre els EE.UU. en aquest ens dedicarem
de manera molt especial a parlar de la “volta de la truita” o sigui de la preeminència dels EE.UU.
sobre els soviètics.

Aquest avantatge es va produir amb la posada en marxa del programa APOLO que tenia com a
missió portar l'home a la Lluna.

Els primers Apolos van servir per anar investigant sobre molts factors
tècnics com la potència del coets, separació de mòduls, escut tèrmic,
comunicacions, proves amb el vehicle llunar, ensemblatges, etc. Els
sis primers no anaven tripulats per astronautes

L'Apolo 1 va ser llançat el 6 de febrer de 1966
L'Apolo 2 i 3 van ser llançats el juliol i agost de 1966
L'Apolo 4 va ser enviat el novembre de 1967
L'Apolo 5 va ser llançat el gener de 1968
L'Apolo 6 va ser enviat a l´espai l´abril de 1968
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Amb aquest últim finalitza la sèrie d'assajos amb naus no tripulades i a partir d´aquí les restants
missions seran amb astronautes.

L'Apolo 7 va ser llançat el 11 d´octubre de 1968 amb la següent tripulació: El comandant Shirra i els
copilots Eisele i Cunningham.

L'Apolo 8 va ser llançat el 21 de desembre de 1968 amb Frank Borman, James Lowell i WilliamsA.
Anders com a tripulació.

L'Apolo 9 va ser llançat el 3 de març de 1969 amb
McDivit, David Scott i Russel Schweickart als
comandaments.

L'Apolo 10 va ser llançat el 18 de maig de 1969 amb
la següent tripulació: Thomas Stafford, Jhon Young i
Eugene Cernan.

Amb l'Apolo 10 finalitzen els vols de proves i es deixa
ja tot enllestit per el llançament de l'Apolo 11 que serà
l´encarregat de portar un home a la superfície de la
lluna i retornar-lo sa i estalvi a la Terra.

Aquesta missió va iniciar-se el dia 16 de juliol de 1969 amb la següent
tripulació: Neil Armstrong com a comandant, Michel Collins com a pilot de
la Columbia i Edwin Aldrin com a pilot del L.E.M. (mòdul d´allunatge). La
nau va ser impulsada per un coet Saturn 5.

El dissabte 19 de juliol entren en òrbita de la lluna i a les 8:44 del diumenge
20 de juliol el mòdul llunar Eagle se separa de la nau Columbia que queda
en mans de Collins mentre Armstrong i Aldrin descendeixen amb el mòdul
llunar. A la 1:17, hora espanyola, el comandant comunica a Houston:

A les 3h:56m del dia 21 de juliol de 1969 (hora d´Espanya) Neil Armstrong posa el peu sobre la
Lluna al temps que pronuncia la cèlebre frase:

APOLO 11

L'Eagle a allutnitzat.

Un pas petit per l´home però un gran salt per la

McDivit, David Scott i Russel Schweickart, tripulants de
l’Apolo 9
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Humanitat.

Aldrin i Armstrong retransmeten per mitjà d'una
càmera de TV l'esdeveniment per a tot el món.
Es creu que més de 600 milions de persones
van estar pendents de l´esdeveniment. Per
primera vegada a la història uns homes
trepitjaven un astre que no era la nostra Terra.

Després de que els astronautes instal·lessin tot
el previst en la missió d'haver fet un passeig i de
haver recollit moltes mostres de roques de la
lluna, retornen i pugen al LEM per a emprendre
el viatge de retorn.A les 8:54 del dia 21 el mòdul
d'ascens s'aixeca amb èxit i a les 2:35 es
produeix l'ensamblatge amb la nau Columbia
que els havia estat esperant en òrbita llunar a uns 110 Km sobre la superfície del nostre satèl·lit.

El dimarts 21 encenen els coets per augmentar la velocitat i sortir de l´òrbita llunar, després
d´haver-se alliberat del LEM. El dijous entren en contacte amb l'atmosfera de la Terra a una
velocitat de 39.750 km/h i a les 7:50 la càpsula cau en aigües del Pacífic on és recollida pel vaixell
Hornet.

Aquest va ser el fet més rellevant de la carrera espacial del EE.UU. que, com havia promès Jhon F.
Kennedy, es va produir abans d´acabar la dècada del 60.
Després de l'espaterrant èxit de la missió llunar de l'Apolo XI la sèrie Apolo va continuar amb 7
expedicions més que var ser per ordre cronològic les següents:

L'Apolo XII amb els astronautes Conrad, Gordon i Bean. Van sortir de la Terra el 14 de novembre
de 1969 i van tornar el 24 del mateix mes i any.

L'Apolo XIII amb els astronautes Lowell, Swigert i Haise. Van ser llançats a l'espai l'onze d'abril de
1970. En aquesta expedició es van viure moments molt dramàtics quant es va haver de suspendre
a corre cuita la missió per culpa d´una explosió en un del tancs d´oxigen de la nau. Quasi
miraculosament es va poder fer retornar-los a la terra sans i estalvis.

L'Apolo XIV amb Shepard, Roosa i Mitchell van sortir el 31 de gener i van retornar el 9 de febrero de
1971.

L'Apolo XV amb Scott, Worden i Irwin van enlairar-se el 26 de juliol i
van retornar el 7 d´agost de 1971.

L'Apolo XVI amb Young, Mattingly i Duke van emprendre el viatge el
16 d´abril i van retornar el 27 del mateix mes de 1972.
L'Apolo XVII amb Cernan, Evans i Schmitt va ser el que va tancar la
sèrie. Van sortir el 7 de desembre de 1972 i van retornar el dia 19.

El programa d´exploració de la Lluna havia de continuar però els
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elevats costos de les expedicions unit a altres factors com una caiguda d´interès popular per una
cosa que ja s'havia fet habitual i que ja havia quedat més que demostrada la superioritat
americana sobre els soviètics va conduir a un estancament de l'exploració.

Bé, estancament no vol dir abandó ja que com tothom sap s´ha continuat l´exploració espacial
però no al ritme frenètic de la dècada dels 60. Ara a més per abaratir costos i després de la Guerra
Freda hi ha una col·laboració entre els antics rivals com l'estació espacial internacional, etc.

També altres països com Xina, Japó, Europa, etc. s'han implicat en el tema. Jo crec que ara
haurem d'esperar l'enviament de l´home a Mart per tornar a reviure una expectació semblant a la
que es va produir per al conqueriment de la lluna.

Recull fet per Pere Pascual I Mercader

El projecte de l'Apolo 11 va aconseguir portat per primer i únic cop
l'home a la lluna. Tot i que al llarg dels anys s'ha posat en dubte en
més d'una ocasió que aquest fet sigui real, pels Estats Units
continua essent un dels seus màxims èxits.


