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Juliol de 2016

Imatge cedida per Josep i Martí Ayats



Aquesta publicació ha estat possible gràcies a:

Nota:

Bonaventura Mir, Nicolau Serra, Martí Ayats, Anna

Casadevall, Núria 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.

Paradeda, Sebastià Pèlachs,

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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Ja tenim l'estiu a sobre i amb ell la calor,
els turistes, els mosquits,... però també
els dies més llargs, les nits a la fresca,
les cervesetes amb els amics, les
vacances,... amb tot el que ens porta
l'estiu molts ens hi aferrem per “oblidar-
nos” durant un temps o unes hores dels
mals de cap que ens envolten.

Per tant hem pensat que aquest
editorial farà el mateix. Parlarem de les
coses “bones” que ens agraden i ens
fan sentir bé amb el caloret, perquè de
coses per denunciar i condemnar en
tenim moltes i moltes i el butlletí no te
prou espai per exposar-les.

Gaudiu doncs d'aquests mesos d'estiu,
que la calor només us acompanyi quan
vosaltres vulgueu, que les nits d'estiu
siguin fresques i llargues, que durant les
vacances no feu res més que
descansar, que els mosquits passin de
llarg de les vostres finestres i que tot allò
que ens trasbalsa marxi igual que
marxarà la calor de l'estiu. Salut i bon
estiu a tothom!
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RENÚNCIA A LA PLAÇA DE FUNCIONÀRIA INTERINA PER PART DE NÚRIA
CAULAS OLIVA I NOMENAMENT DE NÚRIA PARADEDA GIBRAT

El dia 18 d'abril la Núria Caulas i Oliva, voluntàriament ha sol·licitat la baixa laboral a l'ajuntament
de Cabanelles per la plaça interina de funcionària que ocupava des del dia 1 de juliol de 2015.

Atès que segons les bases del procés selectiu, les persones que van aprovar les proves teorico –
practiques van passar a formar part d'una bora de treball per cobrir necessitats que pugessin
esdevenir com ha estat el cas de la renuncia de la Núria Caulas, es va procedir a agafar la següent
persona de la borsa per ordre correlatiu fins que una persona va donar la seva conformitat i
acceptació per ocupar la plaça.Aquesta persona és la Nuria Paradeda Gibrat.

Donem les gràcies a la Nuria Caulas per la feina feta durant aquest temps i li desitgem sort en
aquesta nova etapa i desitgem sort també a la Núria Paradeda que s'incorpora.

CONCESSIÓ LOCAL POLIVALENT

Acabat el termini de presentació de propostes i examinada la documentació administrativa
aportada per part dels interessats en la licitació de local polivalent de Cabanelles, el dia 14 de juny
es va reunir en sessió pública la Mesa de contractació de l'Ajuntament de Cabanelles per a avaluar
les propostes rebudes.

Valorades les propostes i les seves característiques segons les puntuacions establertes al plec de
clàusules de la licitació, qui ha obtingut la concessió del local polivalent, ha estat Jordi Tonietti.
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SUBVENCIONS SOL·LICITADES PRIMER SEMESTRE

Durant els 2 primers trimestres del 2016 s'han demanat les següents Subvencions des de
l'Ajuntament de Cabanelles:

SOL·LICITUD AJUT RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

El Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya va
aprovar la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques als ajuntaments que abonin
retribucions a determinats càrrecs electes per l'any 2016.

En l'últim Ple de l'Ajuntament de Cabanelles, va acordar sol·licitar aquest ajut com es fa
anualment.
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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L'AJUNTAMENT DE
CABANELLES 2016

Aquest pla estratègic defineix el tipus de subvencions que atorga l'Ajuntament en benefici dels
projectes promoguts per la ciutadania i que comporten un benefici i una millora evident per la
societat que els envolta promovent aquelles iniciatives de caràcter social, cultural i esportiu
sorgides de la iniciativa col·lectiva.

La vertebració territorial, i sobretot en el cas dels municipis de petita dimensió, com Cabanelles,
necessita que les estructures comunitàries siguin sòlides i actives. Una situació que
l'administració no pot assolir des de la isolació, i per la qual, necessita de la complicitat dels
ciutadans; en definitiva, de les estructures de treball comunitari que representen les associacions.

No obstant, la gestió de les subvencions necessita atendre's a exigències legislatives que afecten
la gestió de fons públics, com el principi d'estabilitat pressupostària, i als actuals principis
inspiradors de l'actuació pública com són l'eficàcia, l'eficiència i la coordinació administrativa.

Aquest és el paper que haurà de jugar, el present Pla Estratègic de Subvencions, en compliment
de les previsions de l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que
obliga a les administracions que pretenguin atorgar subvencions a aprovar, prèviament, un pla
estratègic que contingui els objectius i efectes que es pretén aconseguir amb aquestes dotacions
pressupostàries, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de
finançament.

El Pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un instrument al servei del Principi de
transparència recollit a la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i a la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.

- Modalitats de subvencions de l'Ajuntament de Cabanelles:

Concessió en règim de concurrència competitiva: No n'hi ha.
Concessió directa (Conveni):

Previstes nominativament en el Pressupost de l'Ajuntament per aquest 2016:

Les que vinguin imposades per normes de rang legal: No n'hi ha.

Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en que s'acreditin raons
d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que
dificultin la seva convocatòria pública.

·

·

1.

2.

3.
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PROGRAMA D'AVALUACIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT DE L'AIGUA A
L'AIXETA DEL CONSUMIDOR

L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) obrirà un any més el Programa
d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del consumidor, que té com a objectius:

-Conèixer i avaluar la qualitat de l'aigua a l'aixeta del
consumidor.

-Conèixer i avaluar l'exposició al plom i a altres metalls a través
del consum d'aigua a les aixetes d'aigua de consum dels
municipis de Girona.
Determinar la presència de metalls, amb especial incidència
en la concentració de plom i níquel en les llars d'infants,
centres d'educació infantil i primària i residències de gent gran.

-Promoure actuacions orientades a reduir l'exposició al plom,
ferro, coure, crom i níquel allà on sigui necessari.

Són objecte d'actuació els sistemes d'aigua sanitària abastits per la
xarxa d'aigua de consum municipal d'equipaments i establiments públics o privats, de

i altres punts de consum d'aigua, com per exemple les fonts.

Aquest programa és totalment gratuït, per la qual cosa si a algú de vosaltres li interessa que
realitzin el control de l'aigua del seu domicili, només cal que ho comuniqueu a l'ajuntament per tal
d'incloure-us-hi en la propera petició o posteriors.

-

domicilis
particulars,

SERVEI LOCAL D'ORIENTACIÓ FAMILIAR

L'Ajuntament de Cabanelles, ens hem adherit al SLOF, ja que últimament hi ha hagut força
naixements al nostre municipi. Els pares i mares que els interessi, podran trobar tota la informació i
els passos a seguir a .

Dipsalut que és qui ofereix el servei, valorarà les sol·licituds rebudes dels pares i mares de cada
municipi i seleccionaran els municipis on es duran a terme les actuacions del SLOF. En cas que el
nostre municipi quedes fora de la selecció, es derivaria a la gent interessada al municipi més
proper que hagi estat seleccionat.



A continuació, transcrivim l'explicació de què es el SLOF que es troba a la web indicada per
perquè els pares i mares veieu si us pot interessar.

«El Servei Local d'Orientació Familiar (SLOF) és un servei gratuït de suport a les famílies i a les
polítiques municipals d'atenció a les persones, impulsat pel Servei d'Acció Social del Dipsalut,
com a programa d'orientació i assessorament a pares i mares. Va adreçat als ajuntaments de les
comarques gironines de menys de 15.000 habitants, amb l'objectiu d'incrementar la qualitat de
vida familiar.

Les funcions principals d'aquest servei es
basen en crear un espai on, mares i pares,
puguin compartir experiències, que us poden
aportar estratègies educatives, orientacions i
recursos, per tal d'influir positivament en el
desenvolupament dels vostres fills i filles.

consta dels espais següents:

un lloc de trobada on es poden compartir experiències, parlar,
escoltar, aprendre tècniques i adquirir coneixements. Les sessions són quinzenals i d'una
hora i mitja de durada. Parteixen d'exemples pràctics i són participatives i dinàmiques.

Oferir un espai d'assessorament individualitzat, on
cada família pot parlar amb el professional del servei sobre els temes que siguin del seu
interès.

: Relacionades amb temes d'interès educatiu general, i que

L'SLOF

1. L'Escola de Mares i Pares:

2. El Servei d'Atenció Individualitzada:

3. Xerrades divulgatives
s'adrecen al conjunt de la ciutadania.

El web , és
un espai virtual d'informació i assessorament especialitzat de suport individual i familiar. A
través de l'apartat del web es poden fer consultes
que seran ateses per professionals de manera confidencial.»

Portal web, amb recursos pedagògics: http://www.slofdiputaciogirona.cat/

ESPAIS CONSULTES INDIVIDUALS
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FESTA DEL MUNICIPI 2016

Novament els dies 16 i 17 d'abril vàrem celebrar la Festa del Municipi que un cop més va centrar
tots els seus actes el dissabte i diumenge.

Durant tot el dissabte es van instal·lar inflables per a
la mainada al voltant del local polivalent, oferint així
als més petits dels poble una diada de diversió i jocs.

El migdia el dinar popular va agrupar a una important
part dels veïns del municipi i alguns familiars i amics,
fent d'aquest un acte molt festiu i agradable.

Després del dinar es va celebrar la cinquena edició
del concurs de coques i pastissos artesans, on hi van
participar un total de 16 persones amb les seves
coques i pastissos els quals cada any assoleixen una
nivell més alt i professional.

El jurat, format per gent del poble i rodalies, va
valorar-ne les diferents característiques (sabor,
textura, presentació,...) i varen repartir tres premis a
les tres millors coques o pastissos

També es va donar un obsequi a tots els participants
com a agraïment a la seva col·laboració.

El diumenge al migdia l'Ofici Solemne i les sardanes
a càrrec de van
tancar la festa del municipi d'enguany.

LA PRINCIPAL DE PORQUERES
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El dinarpopularaplega una bona quantitat de veïns i familiars.

Moment en que el jurat valorava les coques i pastissos

SORTIDA DE LES DONES DE CABANELLES A “GIRONA TEMPS DE FLORS”

El dimecres 11 de maig i seguint la tradició, el grup de dones del nostre municipi va fer una sortida a
l'exposició “ ”. Que enguany celebrava la seva seixanta-unena edició.

Durant del matí varen visitar els diferents patis, entrades i espais amb decoracions florals que hi ha
al llarg del barri vell, i que es poden visitar a peu o bé amb el tren turístic.
Al migdia varen dinar a la mateixa ciutat i a la tarda visita lliure per diferents recons de Girona.

Girona, temps de flors
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Com sempre la participació en les diferents activitats que s'organitzen és molt nombrosa i
recordem que està oberta a totes les dones del municipi.

ROMERIA A LA MARE DE DÉU DEL MONT

El diumenge 5 de juny la gent del municipi de Cabanelles vàrem celebrar una nova edició de la
Romeria a la Mare de Déu del Mont.

Un any més els més valents varen sortir a les 6 del matí des del local polivalent per pujar-hi a peu,
un cop a dalt els esperava un més que merescut esmorzar.

Al migdia es va celebrar la Missa i l'Ofrena a la Verge del Mont, seguidament i veient que els Pla de
Sous estava totalment moll degut a les pluges del últims dies, es va optar per fer el dinar al local
polivalent. La tradicional foto de grup i l'actuació musical varen concloure la bonica diada.
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FESTA MAJOR D'ESPINAVESSA

FESTA MAJOR DE QUEIXÀS I SANT ROC

Divendres 5 d'agost

Dissabte 6 d'agost

Diumenge 7 d'agost

diumenge
dia 14 d'agost.

Diumenge 14 d'agost

Ales 9 del vespre, palomites / crispetes a la fresca

Ales 6 de la tarda, amb obsequi per a tota la mainada
Ales 9 del vespre, , salsitxes, pa amb tomata i refresc.
Ales 10 del vespre, rumbes i versions a càrrec de

Ala 12 del migdia, a l'Església de Sant Llorenç,
A les 6 de la tarda, a la plaça, audició de sardanes a càrrec de la . Hi
haurà coca i garnatxa per a tothom.

Aquest any 2016, excepcionalment, la festa de sant Roc de Vilademires tindrà lloc del

Aquest fet, es deu a que durant una conversa amb mossèn Manel, parlant de l'altar de l'església de
Vilademires, el qual és una taula de fusta que es va dur a Vilademires amb l' ajuda de mossèn
Benet, ja fa un grapat d'anys, mossèn Manel es va comprometre a buscar un altar “com Déu mana”
sense desmerèixer el que s'utilitza en l'actualitat.

Passades unes setmanes, mossèn Manel va trobar un altar a la localitat de Tordera i l'anirem a
buscar per instal·lar-lo a Vilademires però com que un altar requereix la benedicció del sr Bisbe i el
dia 15 d'agost, el sr Bisbe te compromisos ineludibles, s'ha cregut convenient atès que el dia 14
aquest any cau en diumenge, traslladar la festivitat de Sant Roc per poder comptar amb la
presencia del sr Bisbe que farà la “dedicació del nou altar” i ens acompanyarà en la nostra festa.

Enguany la festa de Queixàs que és cada any el segon diumenge d'agost, serà també el dia 14
d'agost i parlant la gent de Queixàs i Vilademires, aprofitant l'excepcionalitat del cas, han cregut
convenient unir les festes per un any a l'església de Sant Mateu de Vilademires. Així, el programa
serà el següent:

A les 12 del migdia, . A la sortida de la missa, es repartirà un pa beneït a cada un
dels assistents i tot seguit sardanes i en acabat, se servirà un petit aperitiu per a tots els assistents.

JOCS INFANTILS
SALSITXADA

SLOW

OFICI SOLEMNE
COBLA DE PORQUERES

OFICI SOLEMNE
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ADF INFORMA

Comença l'estiu i el calor i com cada any l'ADF deixa les feines d'anar al bosc per l'elevat perill de
foc que hi ha.

Aquests darrers mesos ens hem centrat a fer-nos pas pel camí que va de Montcanut a Manol (de la
bassa). És una via que portava temps a la llista i que considerem prioritària ja que estalvia temps
per baixar fins al riu en aquesta zona.

No obstant, hem avançat fins a la meitat (començant per dalt), i per tant, allà serà on reprendrem la
feina quan hi tornem a la tardor.

Agrair un cop més als voluntaris que cada dissabte ajuden desinteressadament a tenir una ADF
activa.

El passat 8 de maig, voluntaris de la nostra ADF van participar en el dispositiu previst pels focs
artificials de les festes de la Santa Creu. Aquest any l'Associació ADF de l'Alt Empordà va tornar a
muntar una barraca a la zona de concerts, on també vam donar un cop de mà.

Aquest any degut al temps no es va fer el dinar al Mont, per tant, l'ADF no va pujar-hi com sol ser
habitual.

Recordar que la durant els mesos de calor és vigent la prohibició de cremar, que es mantindrà fins
a la tardor. Si veieu fum aviseu al 112 i als números de contacte de la nostraADF:

617 166 108 (Josep Serra) i 687 083 500 (Martí Espigulé)

Bon estiu a tots

Tasques de neteja

Preventiu castell de focs

Romeria al Mont

Aquestes dues imatges ens mostren un tram de pista abans i després de passar-hi.
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ASSOCIACIÓ DE VEINS D'ESPINAVESSA

Un grup de veïns enamorats del nostre poble, fent petar la xerrada durant les llargues tardes
d'estiu, vam començar a pensar quines coses podríem millorar del nostre entorn més immediat per
fer l'estança més agradable i acollidora.

A la vegada, el nucli d'Espinavessa ha augmentat el nombre d'habitants, parelles joves amb molta
empenta que han tingut fills. Durant el 2015 van néixer 5 mainades, cosa que feia molts anys que
no succeïa.

Aquests fets ens van portar a fer una llista de millores que podran repercutir en tots els veïns del
municipi i visitants. Per exemple, fer un petit parc infantil en el pati dels antics estudis, posar
enllumenat fins a les escombraries, etc. També, aprofitant la rehabilitació del local on visitava la
metgessa, adequar-lo per fer activitats infantils, culturals i de gaudi. Organitzar la festa major... en
resum, participar activament en les decisions municipals que ens afectin.

Ens agradaria molt que tots els veïns
participessin en aquesta associació per
enriquir en tots els aspectes que siguin
adients, encara més, la vida en el nostre
poble fent les propostes que considerin
oportunes. Volem crear un bon ambient
entre tots i totes de col·laboració i
convivència.

Aprofitem per convidar a tothom a la festa major, que serà del 5 al 7 d'agost.

També us informem que l'assemblea de l'associació va aprovar la realització d'una xerrada
informativa sobre com pot influir el tractat comercial entre els Estat Units i Europa (TTIP) en temes
tan importants com l'agricultura, medi ambient, atur i autonomia dels governs dels països
participants. Xerrada que tindrà lloc a Espinavessa el divendres, dia 12 d'agost, cap a les 8 del
vespre.

Comptem amb vosaltres!

Contacte: avespinavessa@gmail.com

COMUNITAT TERAPÈUTICA CAN SERRA

La primavera del 1987 es va obrir la primera Comunitat Terapèutica a les comarques de Girona. Va
ser l'Associació Tramuntana d'Ajut i Reinserció del Toxicòman (ATART), constituïda un any abans i
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formada, en aquells moments, per familiars de drogodependents i professionals de l'atenció a les
addiccions, el seu lloc escollit fou Can Serra al nostre municipi de Cabanelles.

La casa que durant tants i tants anys acollí
l'excursionista, el vianant i el peregrí que a peu, amb
carro o amb els primers cotxes feia camí vers la Mare
de Déu del Mont o Lliurona, tot oferint la frescor de
l'aigua de la seva font a l'obra dels lledoners. A partir
de les hores seguirà sent lloc d'acollida, ara però, per
a les persones afectades per conductes addictives
i/o drogodependències de llarga durada i que no els
permet afrontar una vida digna.

Aquesta casa de 890 m2 edificats i 10.875 m2 a
l'exterior de terreny cultivable i d'esbarjo, és una
masia restaurada dels segles XVII-XVIII. Les tres
plantes de la casa encabeixen 8 habitacions per als residents, una cuina, un menjador, dues sales
polivalents, diferents despatxos, una aula amb biblioteca, una gimnàs, un taller de fusteria i
diferents espais (magatzem, rebost, bugaderia,...).

L'any 2005 el Grup ATRA en va assumir la gestió, fer que comportà la incorporació dels valors i
metodologia de treball de la nova direcció, que ja gestionava nombrosos recursos dedicats a
l'atenció de les drogodependències i també a la salut mental.

La capacitat és per 38 persones residents, tot i que són 33 les places
concertades amb la Xarxa de Drogodependències de la Generalitat de
Catalunya, que sol ser el nombre habitual d'usuaris en tractament i que
té una durada de sis a vuit mesos. L'equip de tractament de la comunitat
és multidisciplinari i està format per professionals en drogodependència
provinents de diferents àmbits d'intervenció: psicoterapeutes,
infermeria, metge, educadors socials, treballador social, tècnics
sociosanitaris i psicosocials, integrador social,... El promig d'atenció
anual aquests darrers anys ha estat de 100 a 124 persones cada any, en
una proporció del 75% d'homes i el 25% de dones.

Les comunitats terapèutiques són serveis d'acolliment residencial que,
durant un cert període de temps, proporcionen l'acolliment, l'atenció i la
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A LA LLUM DEL SOLSTICI D'ESTIU

Hem passat ja amb bona salut el dia més llarg i la nit més curta de l'any, la del solstici d'estiu, el que
té 15 hores i 10 minuts de sol i quasi 16 hores i quart de llum i que li queden de foscor menys de 8
hores.

Els nostres avantpassats celebraven el solstici
amb gran alegria, al cap vespre encenien grans
fogueres i al seu voltant cantaven, ballaven i
menjaven del que tenien fins el cos els deia
prou. Les fogueres no sé si les encenien perquè
volien allargar encara més les hores de llum o si
era perquè l'escalfor del foc els estimulava
encara més els ànims festius.

És fàcil pensar que també celebraven el
començament de la collita del gra d'espiga, que
els asseguraria la manduca per el proper hivern,
la qual cosa era de la màxima importància per a

tothom. Poder anar al jas amb la panxa plena, era en aquelles llunyanes èpoques, tant vital com
ara als nostres dies.

Al consolidar-se l'era cristiana, l'església catòlica va fer tot el possible per apropiar-se de la festa i
per aconseguir-ho van instaurar el Sant Joan, amb la finalitat de fer desaparèixer aquelles festes
que ells creien paganes i que anaven contra el mandat de Déu. La gent però, a més de Sant Joan,
continuaven celebrant les seves velles tradicions que es remuntaven als inicis del temps.

Anys després que un alquimista xinès desenvolupes la pólvora, a les fogueres hi varen afegir els
petards i amb el pas del temps també els músics i les grans orquestres. Això en respecte a fer
fressa, mentre que per adquirir energia sorgiren les coques de Sant Joan i el bon cava, això si ben
fresquet.

En la mesura que durant el pas del temps les carteres es varen anar omplint, una part de la gent es
va acostumar a passar la revetlla fora de casa, uns cap a mar i altres a muntanya, sobretot quan

vida comunitària per a aconseguir un canvi personal que facilitaria la reintegració social i una vida
lliure de drogues. En certa manera les comunitats són la reproducció d'un espai social construït
amb la finalitat terapèutica de proporcionar un tractament integral que afegeix a les intervencions
tradicionals fins ara, la potència reeducadora de l'experiència participativa en la vida comunitària,
experiència orientada a aconseguir el control i l'extinció de conductes addictives.

Serveixi aquest escrit com a presentació al nostre butlletí municipal, amb el compromís de
continuar donant-vos a conèixer la nostra acitivtat de servei que realitzem a la falda del Mont.
Tanmateix procurarem transcriure informació que considerem d'interès general relatiu a la
nostra tasca en l'àmbit de la salut i en concret de les drogodependències.

Sebastià Pèlachs
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s'escau com aquest any en cap de setmana llarg.

Analitzant els fets el que es pot constatar es que a l'església, tan per la festa de Sant Joan com per
les de Nadal i Setmana Santa, el comerç, el turisme i la indústria li han arrabassat els parroquians.
El personal prefereix sortir a saltar i ballar abans que assistir als actes religiosos.

De tota manera els nostres avantpassats, amb els dies més llargs de l'any, també tenien
problemes, pensem que tot just a les primeries del segle passat, els jornals eren de sol a sol tant si
treballaven la terra com el bosc, que era el treball que més abundava a les nostres contrades i les
dones que tenien que acabar la feina a la llum de les espelmes. Ells tenien la obligació de
sacrificar-se durant tota l'època de bonança, treballant fins a l'extenuació a fi de poder estalviar el
suficient per sobreviure els curs, freds i plujosos dies d'hivern. Tot i gaudir de la llum mediterrània,
aquella pobre gent pesaven una vida que no tot eren roses i flors.

Els que si semblava que gaudien plenament
eren els artistes, ja que ens consta que va
inspirar tan a escriptors com a músics, poetes,
escultors, ceramistes i sobretot a gran quantitat
de pintors d'Itàlia, d'Espanya i del sud de
França. Aquests mestres de la paleta i el
pinzell, varen captar aquesta claríssima llum i
la varen plasmar sobre les teles, les quals són
verdaderes obres d'art. Alguns com Van Gogh,
que va abandonar la seva Holanda natal per
instal·lar-se a la provença i així descobrir i
gaudir de la brillant lluminositat del midi
francès.

Nosaltres no fem massa cas dels dies esplendorosos que tenim, tot el contrari que els nadius del
nord d'Europa que quan arriben a les nostres terres queden extasiats.

Fa anys vaig llegir una entrevista feta a un aviador rus, excombatent de la república espanyola
durant la guerra civil i que avia estat destinat al improvisat camp d'aviació de Figueres, a la
pregunta del que més recordava o enyorava d'Espanya va dir: El sol!

Tot i la gran claredat de la que gaudim en aquest nostre país mediterrani anomenat Catalunya, no
acabo d'explicar-me perquè hi ha una part de gent que no ho veu clar. Em refereixo al grup



parlamentari que, malgrat ser minoritari, té la clau per obrir i tancar la porta al majoritari, que al
rebutjar la totalitat dels pressupostos, fa pensar que se'ls varen llegir pocs dies abans del solstici,
durant les poques hores que resten de foscor. Menyspreant les llargues hores de llum i en no veure
amb claredat el contingut, varen optar per tirar-ho tot a la paperera.

La seva actitud em recorda a la d'algun mestre d'escola rural de fa més de seixanta anys, que en
corregir els treballs presentats, tatxaven amb tinta vermella tots els errors i quan tornaven el
quadern a l'alumne simplement li deien: Sense donar cap més explicació.
D'aquella manera de procedir en varen sortir d'aquelles escoles gran quantitat de nois i noies semi
analfabets.

Mai he confiat en certes persones perquè tinc molt present aquella dita que diu:

Ja que el Parlament de Catalunya és la
nostra màxima institució, considero que
poder traspassar les seves portes és com
anar a festa major i, a la festa major,
tothom i assisteix ben mudat, encara que
només sigui per el respecte que deuen a
tots els catalans que amb els seus
impostos fan possible el manteniment de
la Institució. Sóc partidari de que a les
sessions parlamentaries s'hi ha d'anar
vestit com cal, no com per anar d'excursió
al camp o a la platja. D'aquí em venen els
meus recels, sempre he cregut que les
feines s'han de començar bé. Què dirien
d'en Plàcido Domingo i d'en Josep
Carreres si sortissin a l'escenari del Liceu

amb texans i samarreta?

Com que sóc un enamorat de la llum del sol i, segon diuen, desperta la intel·ligència, espero que
els nostres parlamentaris preguin totes les decisions a la llum del sol.

No aniria malament també fer una oferta a la Unió Europea perquè traslladessin el seu Parlament
de Brussel·les aquí al nostre municipi, que construint l'edifici al peu de la muntanya del Mont,
encarat a la plana de l'Empordà, de fons el golf de Roses i la muntanya del Pení amb el puig Neulós
a un tirat de pedra, tot assolellat, divisarien un paisatge de postal capaç d'aclarir la vista i les idees
del més caparrut. Perquè crec que aquells “sacrificats” parlamentaris estan mancats de llum
pobrets.

Esto no está bien.

Diguem com
vesteixes i sabré com ets

Bonaventura Mir


