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INFORMACIÓ D’INTERÈS
Ajuntament de Canet d’Adri:
Av. Rocacorba, 21 -17199 Canet d’Adri. Tel 972 42 82 80–Fax 972 42 95 13
Web: www.canet-adri.cat -Mail: ajuntament@canet-adri.cat
Horari oficines: dilluns-divendres de 9–14h i de 17–19h i divendres de 9-14h.
Alcalde (Carles Espígol). Hores a convenir. alcaldia@canet-adri.cat
Arquitecte tècnic (José Luis Barragán): dilluns de 18-20h
Arquitecta (Marta Soler): dimecres de 10-14h
Per a la recollida de trastos vells: 3r dimecres de cada mes (trucar prèviament)
Serveis socials i mèdics:
Treballadora social: dimarts de 9:30-11:30h
Educadora social: 1r i 3r dijous de mes de 9-10:30h
El consultori mèdic ha ampliat horaris amb dos dies a la setmana, dilluns i dijous, amb
consulta d’infermeria i metge alhora.
Dilluns i dimecres de 12h a 13h (domicili)
Dilluns i dimecres de 13h a 14h (consultori)
Horaris de missa:
Sant Vicenç de Canet: diumenges a les 9h (excepte el 5è diumenge de mes)
Sant Llorenç d’Adri: 5è diumenge de mes a les 9h
Santa Cecília de Montcal: 5è dissabte de mes a les 16h
Sant Martí de Biert: per l’aplec i ocasionalment
Santa Maria de Rocacorba: per l’aplec i ocasionalment
Vista parcial de Canet d’Adri des de Ca l’Estanyol

EDITORIAL
Qualsevol nit pot sortir el sol
Benvolgudes i benvolguts conciutadans de Canet, Adri, Biert, Montbó, Montcal i Rocacorba.
Permeteu-me que comenci aquesta editorial
amb una novetat que s’ha concretat pocs dies
abans de publicar aquesta revista que teniu a
les mans, i no em refereixo ni a la data del referèndum ni a la pregunta: estic en disposició
d’anunciar-vos la compra per part del mutre pavelló. En total 30.642 metres quadrats
que ens permetran destinar una part a nous
equipaments (entre ells un aparcament), condicionar una zona verda al parc de les Alzines
i, fins i tot, fer una petita part residencial amb
vivendes socials pensades per a la gent
jove. El cost d’aquesta operació ha estat de
425.000 euros, que no afectarà en res al pressupost municipal perquè és una quantitat de la
qual ja en disposa l’Ajuntament.

a l’equip de govern, i també vull agrair molt
especialment la tasca que fan en Jordi Fonoll,
l’Albert Badosa i l’Enric Sivils. Som un equip de
govern que treballem unit, amb el suport de
la resta de grups, entitats i conciutadans.
I treballem i ens esforcem sense descans, de
manera altruista, pel bé comú, per fer possible que el nostre poble sigui una mica millor
cada dia. I el mèrit és de tothom, del conjunt,
i encara que alguna persona es volgués agenciar la feina feta, la veritat és que no podria,

Vull des d’aquí donar les gràcies a la família
Rubau Camps, propietària dels terrenys, i amb
els quals s’ha estat negociant, per les facilitats
que han donat al municipi tan ara com durant
tot el temps des que tenim en funcionament el
Pavelló. Penso que es tracta d’una molt bona
inversió, que repercutirà molt positivament en
benefici del nostre poble.

perquè ha estat i és una tasca col·lectiva.
Estem aquí per escoltar-vos, per gestionar
l’Ajuntament des del vostre mandat, amb
transparència. Aquest any ens ha arribat el
segell Infoparticipa 2016 que ens va atorgar
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
i que ens reconeix com el municipi de menys
de 1000 habitats més transparent de tot Ca-

Qualsevol nit pot sortir el sol, que deia la cançó
d’en Jaume Sisa, i que ara podem aplicar a
l’entorn del nostre Pavelló: “Oh, benvinguts,
passeu passeu, de les tristors en farem fum,
que a casa meva és casa vostra si és que hi ha
cases d’algú”.

talunya.
Aquests són els nostres compromisos: treballar, treballar i treballar, amb esforç, amb
rigor, amb transparència, escoltant a tothom, des de la mà estesa del conciutadà, de
l’amic que l’únic que vol és ajudar a construir

Quan ens trobem gairebé a mitja legislatura
també us haig de donar les gràcies a totes
i tots vosaltres pel suport que ens heu donat

un poble millor, un país millor, un món millor. Entre totes i tots fem possible un Canet
d’Adri millor cada dia. Moltes gràcies pel vostre suport. Us desitjo molt bon estiu a tothom

Visca Canet d’Adri i visca Catalunya!!
Carles Espígol i Camps
Alcalde de Canet d’Adri

3

Rocacorba

nicipi dels terrenys que envolten el nos-

NOTICIES EN PROFUNDITAT
El Nadal a Canet d’adri
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Els tallers nadalencs

Durant el Nadal 2016-2017 des de l’Espai Social es
varen oferir diverses activitats nadalenques dirigides a tot el municipi. Per una banda, es va organitzar un taller de decoració nadalenca, amb l’objectiu
principal de decorar l’arbre de Nadal que durant les
festes va estar exposat al Pavelló municipal. El taller
va ser tot un èxit: hi van assistir entre dones, nens i
nenes un total de 20 persones, i l’arbre de Nadal va

quedar molt original i ben decorat. Les altres activitats que es van oferir als més menuts del municipi
van ser tallers nadalencs, com el Fanalet per anar
a esperar als tres Reis, la visualització d’una pel·lícula infantil nadalenca i una cantarella de nadales.

El caga tió

Com el Nadal anterior, vam tenir el tió de Canet d’Adri. El
dia 11 de desembre es va anar a buscar el tió al bosc amb
els nens i nenes i se’l va portar a l’Ajuntament, on va descansar i menjar-hi fins el dia 22 de desembre, que va ser
traslladat al pavelló per celebrar el caga tió. Va ser una gran
festa, on tots els nens/es que van assistir-hi van obtenir un
regal del tió.

La Quina
La Quina d’aquest Nadal passat va tornar a fer patxoca. Una mostra que aquest joc típicament nadalenc
arrossega una munió de gent a Canet es va deixar notar per exemple el mateix 25 de desembre: la sala
habilitada va quedar plena de gom a gom! Es van repartir varietats d’obsequis per a tots aquells que
van tenir la sort de fer línia, quina o ambdues fites a la vegada. Seguint la tradició dels últims anys, es
va distribuir la Quina en sis jornades diferents i cadascuna d’elles li pertocava una temàtica concreta:
-18 desembre: Quina artesana. Tots els ingressos de les dues quines especials de la jornada van anar
exclusivament per la Marató de TV3.
-25 desembre: Quina tecnològica. L’agraciat del premi especial de la línia va aconseguir un e-book i pel
de la quina, una magnífica tablet i una impressora HP.
-26 desembre: Quina eròtica! Es va obsequiar lots de jocs eròtics...
-1 de gener: Quina relax, on l’afortunat/da va rebre 2 entrades pel centre lúdic i termal Magma i pel
premi gros, una escapada romàntica d’una nit per a 2 persones.
- 6 de gener: Quina del cinema. Els guanyadors del premi especial van tenir una tablet i una televisió.
- 8 de gener: Quina del bricolatge, o més ben dit, del manetes. El premi especial de la línia va consistir
en un talla-balles de jardí i pel premi major, un compressor.
Agraïm la bona feina feta per l’Associació Cultural de Canet d’Adri i per a tota la gent que hi va participar.
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La cavalcada de Reis
Abans de l’hora prevista per rebre els Reis Mags la canalla ja esperava expectant davant l’Ajuntament. Poc abans de les 6 de la tarda
van arribar Ses Majestats damunt les seves carrosses reials i ben
acompanyats d’un reguitzell de patges. Des del balcó de la Casa
de la Vila, l’alcalde va oferir el discurs de benvinguda. Els tres Reis
d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, van repartir caramels a tota la
mainada, però també molta alegria i il·lusió. Acompanyats de la
màgia d’un dia tan especial per a tots, els nens s’ho van passar molt
bé. La jornada va acabar amb una deliciosa xocolata calenta. La nit
de reis continuava... a les llars de Canet d’Adri, amb regals de tots
els gustos pels més menuts.

Rocacorba
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El Trail de Rocacorba
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La cursa d’aquest any va tornar a
portar un munt d’atletes a Canet el
dia 5 de febrer. Klassmark, l’entitat
organitzadora, va tornar a preparar
varis recorreguts i amb diferents
categories. Les de més participació
van ser les curses express -de 21
km i 800 m de desnivell positiu- i el
trail -de 31 Km i 1800 metres. Els
més atrevits van poder fer la de 38
Km. Els participants que van realitzar aquestes dues últimes proves,
van poder gaudir de les magnífiques vistes des del cim de Rocacorba i, en menor mesura, de Velers.
De Canet d’Adri hi va haver tres
participants en el trail. D’una banda, en Pau Bosch de Can Quelot
va córrer al trail de 31Km en poc
més de 4 hores i que li va permetre quedar en la 69ena posició. I
d’altra banda, en David Torrentà de
Can Missó i en Jordi Puig de Can
Quelot Nou, que van participar en
la cursa express de 21Km. En David va quedar en la posició 267 havent recorregut una mica més de
3 hores i en Jordi va acabar en la
posició 216 amb un acumulat de 2h
i 51 minuts.
Com és tradició, al final de la cursa
es van confeccionar els podis i es
van fer les entregues de medalles i
premis. A ningú li va faltar tampoc
l’esmorzar. Una altra edició al sac
amb un munt d’experiències personals!!

La Fira del Porc

Respecte a la darrera edició, en la fira del porc d’aquest
passat 12 de febrer es va ampliar la seva oferta d’activitats per tal de fer-la encara més atractiva i participativa.
Tant es així, que semblava un dia de festa major, amb les
atraccions, les paradetes de planter i flors i, també, vehicles clàssics (aquesta vegada incloent les motos). Tots
els conductors d’aquests vehicles van poder gaudir d’un
esmorzar gratuït. Va ser a dins el recinte esportiu on fi-
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nalment es va dur a terme els actes de la fira per culpa
de l’amenaça de pluja que hi va haver durant tot el cap
de setmana. Així i tot, la participació va ser tot un èxit de
la mateixa manera que ho va ser la mostra d’artesans,
amb un total de 33 paradetes, on es podia comprar embotits, pans, dolços, llaminadures, formatges, vins, olis,
mel, tèxtil, joies, planter i flors, etc.
L’acte central de la fira, la demostració d’especejament
del porc, va tenir també molta afluència de públic. Un
cop la gent va esmorzar, va arribar el porc ja sacrificat,
de gairebé 100 Kg, i com és habitual cada any, en Narcís
de Can Torrentà, amb l’ajuda del seu fill Albert, va començar a especejar-lo davant l’atenta mirada de tothom.
En aquesta ocasió es van poder fer demostracions de
com embotir botifarres, la preparació de lloms, baiones i
pernils durant el matí i a la tarda.

Concurs Instagram
Una de les novetats de la fira del porc 2017 va ser el concurs d’instagram que consistia en fer una foto
de la fira del porc i penjar-la amb el #firaporc2017 en l’app d’instagram. La foto guanyadora és la que
rebia més likes i el premi era una panera amb assortiment d’embotits de Canet d’Adri, (d’Embotits
Pagès). S’hi van presentar 12 fotografies i la guanyadora va ser la Lídia Coll que va rebre un magnífic
lot de productes del porc. A la foto, el regidor de l’Ajuntament, l’Albert Badosa, entregant l’obsequi a
la Lídia.

Fotografia guanyadora
Autora: Lídia Coll
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Els nens i nenes van estar ben entretinguts durant
tota la jornada, ja que van poder participar en un
taller de pintura, jugar amb els inflables, fer manualitats, photocall i passejos amb poni. Cal destacar que aquesta fira està subvencionada en part
per la Diputació de Girona i pel Consell Comarcal
del Gironès.

Diada de Rocacorba
Aquest any, per celebrar l’aplec de
Rocacorba vam haver d’esperar fins
el 17 d’abril, dilluns de Pasqua. Ben
d’hora es va sortir de Mas Vert. Un
nodrit grup de Canet d’Adri van
enfilar a peu direcció cap a Rocacorba. A dalt el cim els esperava
el mossèn Pito per fer la cerimònia
anual en honor a la Mare de Déu
de Rocacorba. A mig matí a sota la
penya es va fer -el que ja comença
a ser- el tradicional vermut popular. Una munió de gent es va concentrar als peus de l’ermita, fent-la
petar, gaudint del bon temps i bona
companyia… i esperant el dinar de
germanor al Pla de Bartí.
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A finals d’abril es va enregistrar un descens de les temperatures i, com a conseqüència d’això, el matí del
dijous 27 d’abril vam poder contemplar com la muntanya de Rocacorba quedava emblanquinada, imatge que
recorda més als mesos de gener i febrer que no pas de mitjans primavera.

La Trobada de Dones de Canet d’Adri, Cartellà i Sant Medir
Més de cinquanta dones de Canet d’Adri, Cartellà i Sant Medir
van retrobar-se a la cita anual que tenen marcada en vermell al
calendari: el divendres després de Setmana Santa. Aquest any
ja celebraven la 28è trobada i van escollir el restaurant Can Xifra
per fer-hi l’àpat. Com és costum, van escollir a la dona de l’any,
distinció que va recaure a la Roser Camps Domènech de Mas
Furgell de Sant Medir. La Lourdes de can Geladó li va passar el
testimoni. Molt bonic també el pastís que van degustar, com es
veu a la foto. Com que una imatge val més que mil paraules, us
deixem tot un reguitzell de fotos perquè us feu una idea de com
va anar la jornada.
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L’Homenatge a la Gent Gran
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Una de les iniciatives portades a terme per l’equip de
govern municipal ha estat la de convertir l’homenatge a
la gent gran a un esdeveniment de caràcter anual. Recordem que fins l’any passat es celebrava cada dos anys.
Per tant, des d’aquest 2017 la gent gran ja no ha d’esperar dos anys perquè l’Ajuntament li rendeixi homenatge.
La programació d’aquesta jornada, celebrada el passat
diumenge 7 de maig, va seguir l’estela dels últims anys,
i que tant bons resultats i satisfacció ha donat als homenatjats.
La tradicional missa a l’església de Canet encetava la
festa. Enguany vam poder tornar a comptar amb l’actuació de la soprano Mònica Orpí (convilatana afincada
a Biert).
El senyor i la senyora més grans
del municipi no van poder assistir a la festa de la gent gran,
però des d’aquest espai, l’Ajuntament vol retre homenatge a
l’Antonio Alejandre Ramos,
de la Castanyeda de Montbó i
de 102 anys d’edat; i l’Angela
Boix Riera, del carrer La Sureda i de 97 anys. Moltes felicitats
als dos i per molts anys!!

Aquí podeu veure totes les fotos de casaments que es van exposar durant la jornada:

Pere Rubirola
Joaquima Motjgé
Can Espígol
Canet (30/03/1980)

Miquel Armengol
Montserrat Sidera
Cal Ferrer Pagès
Canet (29/10/1969)

Joan Boschdemont
Angelina Llagostera
Can Pigem
Sant Privat d’en Bas (05/10/1967)

Jaume Bosch
Dolors Jiménez
Can Quelot
Adri (06/08/1975)
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Per aquesta 29ena edició,
l’Ajuntament va organitzar una
exposició de fotos de més d’una
trentena de casaments d’alguns
dels nostres convilatans en el
període comprès entre finals
dels quaranta i primers dels
anys vuitanta. Per tant, una
gran part dels avis homenatjats
van poder reviure la nostàlgia
d’aquells anys de joventut i plena felicitat. Els anys han passat però queden els records.
Molt bona iniciativa per part del consistori. Al migdia i al pavelló, esperava el dinar de
gala. El parlament institucional de part del Sr. Alcalde va ser la prèvia del dinar. Com cada
any, l’entrega d’obsequis a tots els avis i àvies homenatjats i homenatjades va ser molt emotiu i esperat. Es va
entregar un obsequi de plantes per a tothom. I no podia faltar la foto finish amb l’avi i àvia més grans del convit:
en Jordi Carreras Furest de 92 anys, i la Joaquima Admetlla Farres, de 90 anys (que bé s’han merescut una bona
portada d’aquesta revista!). Per acabar la festa hi va haver un espectacle musical a càrrec del grup «Xamfaina»
i també es van ballar sardanes. Moltes gràcies a totes i a tots i fins l’any vinent.
El Patronat Local

Joan Admetlla
Montserrat Cullell
Ca l’Admetlla
Canet (15/10/1959)
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Enriqueta Bosacoma
Lluís Clapés
Cal Biciclista
Canet (12/02/1958)

Miquel Puig
Miquel Grabulosa
Angela Oliveras
Joaquima Bosch
Can Torra
Can Canet
St. Martí de Llémena (07/10/1947) Canet (24/10/1951)

Carmen Sellabona
Joan Coll
Can Barrina
Canet (12/10/1953)

Josep Fàbrega
Joaquima Bosacoma
Cal Ferrer
Canet (10/11/1966)

Miquel Bosch
Narcisa Sala
Can Vicenç de Montcal
Canet (23/03/1955)

Maria Menció
Enric Noguer
Ca l’Adroher
Canet (16/12/1953)

Francisco Esteba
Quimeta Noguer
Can Joan d’Adri
Canet ( 15/06/1965)

Isidre Casellas
Sabina Sala
c. Pla de l’Estanyol
Beuda (12/05/1962)

Palmira Alsina
Quimet Bosch
Can Rosquim
Canet (08/11/1956)

Josep Vila
Dolors Melció
Can Gelador
Canet (06/05/1965)

Maria Martínez
Josep Maria Baus
Can Coixquim
Montfullà (14/09/1956)

Josep Maria Noguer
Francisca Armengol
Ca l’Anglada
Canet (18/04/1968)

Núria Pujadas
Joan Vila
Cal Ferrer de Baix
Canet (25/05/1955)

Mercè Naspreda
Lluís Pont
Camí de la Font
St. Esteve de Llémena (1966)

Angelina Fontanella
Joaquim Puig
Can Cuní Nou
Canet (05/07/1973)

Àngela Fajula
Joan Ferrer
Can Font
03/05/1961

Loreto Armangué
Gregori Montgé
Can Roig
Canet (01/05/1956)

Joaquim Soler
Joaquima Soler
Camí de la Font
Canet (06/05/1961)

Joaquima Admetlla
Joan Feixas
Can Manel
Canet (15/10/1952)

Jaume Frigolé
Montserrat Boschdemont
Can Siset
Canet (17/10/1963)

Marina Daroca
Jordi Carreras
Carretera Vella
Taialà (05/01/1956)

Francisco Garín
Trinidad Gil
Pau Casals
Sant Boi de Llobregat (20/01/1963

Pilar Bosacoma
Jordi Corominas
Can Noguer Nou
Adri (05/09/1972)

Maria Font
Pere Motjé
Can Espígol
Cartellà (10/06/1954)

Mateu Frigolé
Joaquima Ventura
Cal Tet
Bescanó (24/09/1967)

Lluis Rigat
Carmen Rubirola
La Torre de Pujarnol
Porqueres (24/06/1964)

Pere Mir
Montserrat Espígol
La Torra
Canet (28/03/1948)
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Joaquima Font
Josep Oliveras
Can Bosch d’Adri
Canet (18/11/1959)

La VIII Festa Remença

El divendres 19 de maig hi va haver la caminada nocturna «nit de
remences», guiada pels cavallers del Centre Eqüestre l’Escut i els
Llampecs del Llémena. Amb el trajecte a peu i sota el condicionant de
l’aiguat que va caure aquella nit, es va portar la forca remença (símbol de la Festa Remença) des de Sant Gregori fins al castell de Cartellà, indret on aquest any s’hi ha celebrat tots els actes remences.
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El dissabte 20, hi havia programada la conferència «Guillem Galceran
de Cartellà, senyor de remences i capità general dels almogàvers».
A mig matí, tota la gent que s’hi va poder apuntar van gaudir de primera mà d’una visita guiada pel castell i els seus entorns. A la tarda
hi hagué el concert de músiques medievals a l’interior del castell.
I va arribar el gran dia, l’esperat diumenge de la festa remença,
una jornada ben carregada d’activitats. Durant tot el dia hi havia
instal·lat el mercat artesà, la mostra ramadera de la vall, l’escola remença (jocs infantils i tallers), les passejades amb ponis i la taverna
del pagès. Per quarta vegada hi hagué, de bon matí, la concentració
de cavalls. L’Associació de Dones de la Vall van portar a terme una
demostració d’elaboració de melmelades. Durant el dia es van representar 4 sessions de l’obra de teatre titulada «Res és el que sembla».
Amb les danses tradicionals i la disputa dels Jocs de la Vall, amb
victòria final pel poble de Sant Aniol de Finestres (els de Canet vam
quedar tercers), es va posar punt i final a una gran festa plena de
gent dins el marc incomparable que ofereix el Castell de Cartellà, un
escenari que aconsegueix transportar el visitant a l’època remença.

NOTICIES BREUS
El Carnaval a Canet

Pels més petits del municipi, el dia 20 i 21 de febrer, l’Ajuntament va
organitzar el Carnestoltes, amb un taller de màscares i una gran festa i desfilada de Carnestoltes a l’Espai Social i pels carrers de Canet.
Pels adults i gent gran el dia 23 de febrer es va celebrar el Dijous
Llarder, amb la coca de llardons com a principal reclam. Es va fer un
berenar popular convidant a tothom per tal de compartir la festivitat
i passar una bona tarda.

Durant les festes escolars de Setmana Santa, l’Espai Social va oferir als nens i nenes de Canet d’Adri diverses activitats per tal que
gaudissin d’unes vacances divertides i compartides amb els altres
infants del municipi. Es van pintar Ous de Pasqua, es va jugar a jocs
infantils al Pavelló de Canet i com a activitat destacada de la Setmana
Santa, es va organitzar una Gimcana fotogràfica. Aquesta consistia
en un joc de pistes on els participants havien de voltar una mica pel
poble de Canet, parant a llocs coneguts, com l’Ajuntament, el Pavelló,
l’Església... i a la recerca de pistes que els dirigien a altres indrets.

Sant Jordi
En motiu de la Diada de Sant Jordi, l’Espai Social va oferir activitats
pels més menuts i també pels més
grans del poble. Els petits van fer un
taller de roses amb papers de colors i es va explicar “La nova llegenda de Sant Jordi”, una nova història
que aposta per valors d’igualtat de
gènere i trenca tòpics i estereotips,
seguint la llegenda que tothom coneix. Pels adults, el dia 20 d’abril es va organitzar una trobada per celebrar conjuntament la diada. Seguint la
tradició del llibre i la rosa, alguns participants van llegir en veu alta la Llegenda de Sant Jordi, poemes dedicats
a la Diada escrits per poetes reconeguts catalans, i es va obsequiar a tots els assistents amb una rosa vermella.
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Setmana Santa

QUÈ ES COU A LA CASA DE LA VILA ?
Espai dels grups del consistori
Bona feina compartida
Ja tenim data i pregunta: 1 d’octubre i “Voleu que
Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?”. SI és la nostra resposta com a grup i com a
col·lectivitat que vol un país i un món millor on viure. Estem en uns moments històrics que hem de gaudir i viure sense por, amb esperança i compromís.
Aprofitem l’oportunitat que ens depara la història perquè del que nosaltres fem ara, dependrà el nostre
futur com a nació i això passa molt poques vegades
a la vida. Doncs així … som-hi! I ara que hem sobrepassat els dos anys de legislatura podem fer una mica
de balanç de la gestió feta i des d’Independents per
Canet d’Adri en volem destacar un aspecte per sobre
de tots: el de la bona feina compartida.
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Han estat dos anys intensos, de debat, de treball,
de posar-se d’acord en moltes coses i de treballar
plegats pel poble. Últimament ens han arribat comentaris referent a un dels escrits del butlletí de CiU,
que una persona, sense ser ni regidora, ha escrit al
butlletí de CiU com atribuint-se tots els temes rellevants que ha resolt amb èxit el consistori….. A aquesta persona li hem de dir que s’equivoca, que el mèrit
no és seu, per descomptat, ni nostre. És col·lectiu.
Perquè, per nosaltres, els fonaments de la política es
basen en l’actuació conjunta pel bé comú, des de la
bona fe, des del bon saber fer, i des de la transparència.
És amb l’esforç de tots plegats, equip de govern,
regidors, grups, entitats, i ciutadanes i ciutadans i alBenvolguts veïns:
Aprofitem aquestes línies per fer-vos arribar la nostra
cordial salutació i agrair la confiança que ens heu dipositat per poder servir-vos. Com a membres de l’equip
de govern estem molt contents com estan anant les coses, degut a què hem pogut treballar força amb la línia
que teníem projectada. Sabem que no farem contents a
tothom, però ens esforçarem al màxim per intentar-ho,
dins de les nostres possibilitats.
El pressupost d’aquest any ha estat molt ajustat, aprovant-lo per tres vots d’IPC, un d’AVICA i l’abstenció de
PdeCAT Canet d’Adri. Entrant en detall, hem tornat a
congelar els impostos, exceptuant algun ajustament a
les taxes d’escombraries, per tal de fer front als dèficits
del servei. Creiem que encara ens queda molt per fer
per estar realment satisfets, però com a poble creiem
que podem estar orgullosos de la feina feta fins ara. Ens
trobarem amb entrebancs, desavinences,

calde, que anem avançant amb pas ferm i construint
un poble millor. Volem un Canet d’Adri amable i acollidor, ben estructurat, ben gestionat, on la gent s’hi
trobi a gust i es saludi pel carrer des de la sapiència
de sentir-se partícip d’un projecte comú. Des de
l’individu que s’implica i es considera que pertany a
una col·lectivitat. El nostre municipi és un conglomerat i una barreja de persones i d’indrets, amb un passat comú que ens uneix i ens dóna força.
Ens ha tocat viure uns temps històrics, on tot canviarà i on segur moltes coses es capgiraran en el decurs dels propers anys. Afrontem els reptes sense por,
des de Canet, Adri, Biert, Montbó, Montcal i Rocacorba. Afrontem els reptes amb la il·lusió de saber-nos
catalans en un món global, ciutadans de primera que
volen contribuir amb el seu esforç a fer més humà
aquest planeta. Són les petites coses i els petits gestos els que mouen el món. I sinó, penseu en la última
cosa que us ha fet feliç: probablement no es tracti de
res material, sinó d’un gest, d’unes paraules, d’unes
mirades, d’una petita acció concreta, una abraçada,
un petó o un somriure potser...
I amb el somriure la revolta! Ara és el moment... Com
deia el poeta Miquel Martí i Pol: “Cridem qui som i que
tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui, i via fora!, que tot està
per fer i tot és possible”.
BON ESTIU A TOTHOM
Visca Catalunya lliure
i Visca Canet d’Adri

diferents punts de vista però sempre arribem a acords,
per millorar la qualitat de vida de vosaltres i això sempre beneficia a Canet d’Adri.
També voldríem comentar-vos que al final s’han parat
les inversions desmesurades al pavelló que durant molts
anys han hipotecat a tot el municipi, havent de desviar
partides per poder assumir les despeses que generava.
A dia d’avui tenim controlat el manteniment, que no és
poc! i intentem fer algunes millores. D’aquesta manera
podem mantenir les partides tal com es van aprovar.
Això no vol dir que no estiguem a favor de tenir un
espai pel poble, però sí ens sembla
que amb menys haguéssim passat.
La nostra intenció, i voldríem ferla extensible a tots, és que aquest
pavelló s’autofinancés amb diverses
activitats i per part nostra no faltaran ganes per aconseguir-ho.

Així doncs, el dia 1 d’octubre estem cridats a les
urnes i a Canet d’Adri tots els grups municipals ho
tenim clar, posarem les urnes i vetllarem perquè
tots els canetencs i canetenques puguin exercir el
seu dret a vot normalment. Aquesta fita però, no
serà l’única que enguany haurem aconseguit treballant plegats, ja que després de diversos anys d’estires i arronses, negociacions, reunions i conflictes
que s’han anat allargant durant el temps i durant
diverses legislatures, per fi estem en disposició i ens
fa molta il·lusió de poder anunciar que finalment
l’Ajuntament ha acabat tancant un molt bon acord
per adquirir els terrenys del voltant del pavelló, on
-com tots sabeu- hi havia projectada una desmesurada urbanització que desentonava i trencava amb
l’encant del nostre poble, a més a més de totes les
conseqüències negatives que hagués pogut comportar en quant a augment de trànsit, soroll, saturació
de clavegueram i depuradora, a més del fort impacte
visual i sense sentit que hauria lliurat al bell mig del
poble.
A partir d’ara, Canet d’Adri ja no estarà més lligat de
mans i peus a disposició d’un promotor urbanístic,
doncs disposarà d’un enorme terreny municipal per
fer-ne l’ús o usos que els habitants del poble creguin convenient, i ja dependrà de l’equip de govern
actual o de futurs poder decidir què en fem i com el
gestionem.
Un cop ja assolida aquesta fita que, a més, s’ha
aconseguit sense comprometre el consistori, el nostre grup volem agrair tota la feina feta a l’equip
de govern actual, a tots aquells regidors que avui
hi som i a tots els regidors que hi han estat i hi
han aportat el seu granet de sorra al llarg de totes
aquestes legislatures, a tot el personal tècnic i treballadors de l’ajuntament que també han treballat
incansablement per trobar la millor solució a aquest
conflicte.

I també voldríem agrair a tots aquells veïns i veïnes que heu aportat les vostres idees, propostes i
queixes vers aquest pla urbanístic que més activament o menys hi heu pres part, així com també a
tot al poble en general. De debò, gràcies a tots per
preservar la tranquil·litat i el model de poble que volem per Canet d’Adri, aquest premi és mèrit de tots.
Les nostres tasques com a grup de l’oposició fins
ara han estat dipositar tots els nostres esforços per
vetllar pel correcte compliment de les responsabilitats de l’actual equip de govern de coalició. Així
mateix, també ens hem dedicat a supervisar personalment totes les tasques i accions que ha dut a
terme fins ara, aportant al mateix temps propostes
i inquietuds que tenim com a grup així com les que
ens feu arribar com a conciutadans. A més, de cada
proposta o iniciativa que l’equip de govern ens ha
proposat hem intentat introduir-hi esmenes amb la
finalitat d’ajudar a millorar-les pel bé comú.
Tot i la bona sintonia, com a grup no ens relaxarem
ni abaixarem la guàrdia, sinó que pretenem estar
a l’aguait de l’acció governamental incidint-hi de forma directe i positiva, amb ànim d’ajudar i col·laborar
per tal de fer de Canet d’Adri un poble encara millor. La nostra intenció ha estat i serà sempre la de
mantenir l’essència de poble tranquil i de convivència, valors aconseguits, treballats i minuciosament
cuidats pels nostres avantpassats. En aquest sentit,
ens oposarem i carregarem davant qualsevol actitud
que pretengui fer malbé aquests valors i, per altra
banda, recolzarem i col·laborarem amb tot allò que
suposi un incentiu de millora pel benestar i la felicitat dels habitants de Canet d’Adri.
Insistim en recordar-vos que som i volem ser un grup
obert a escoltar les vostres inquietuds per transmetre-ho a l’Ajuntament, per tant, us recordem un cop
més que us podeu dirigir a nosaltres a través dels
nostres canals d’atenció pública:
-Correu electrònic: ciucanetdadri@gmail.com
-Xarxa social: www.facebook.com/ciucanetdadri
Finalment, no voldríem acabar aquestes línies sense desitjar-vos un bon estiu i encoratjar-vos a que
aprofiteu per descansar i agafar forces pels grans
reptes de país tant il·lusionants que ens esperen
pels propers mesos.

BON ESTIU A TOTHOM!!!
- Enamorats pel territori -
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Per fi ja tenim data i pregunta.
Després d’intentar acordar un referèndum pactat fins a 18 vegades,
la resposta per part de l’Estat espanyol sempre ha estat No. Tenim doncs una pregunta
clara i concisa, una pregunta que no hi té cabuda
pel dubte, que sols admet una resposta binària, o
sí o no, o caixa o faixa. També tenim la data, el
dia 1 d’octubre de 2017 que passarà a formar part
de la història com el dia en què els catalans vàrem
poder exercir una pràctica que hauria de ser d’allò
més normal en una democràcia del segle XXI, el dret
a vot, el dret a decidir quin futur volem pel nostre
país. Déu ni do quins mesos ens esperen!

L’Ajuntament informa
Agenda del 2n semestre de 2017:
-1 de juliol: Marxa Senglars de Nit. Inscripcions al mateix dia a 8€.
Sortida del pavelló de Canet d’Adri a les 22h. Hi haurà dos recorreguts diferents amb avituallament.
-12 de juliol: Sessió informativa sobre la prevenció del mosquit tigre, als baixos de l’Ajuntament.
-12 i 13 d’agost: Festa Major d’Adri
-27 d’agost: Festa Major de Biert
-2 i 3 de setembre: Festa Major de Montbó
-17 de setembre: VI Marxa Popular Senglars de Canet d’Adri
-22, 23, 24 i 15 de setembre: Festa Major de Canet d’Adri
-25 i 26 de novembre: Festa Major de Montcal

Acords de Ple
Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 23
de gener de 2017
-Aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Gregori pel que es regula el subministrament d’aigua potable de Canet d’Adri amb els
habitatges de Cartellà que limiten amb el municipi de
Canet d’Adri per Montcal.
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-Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Sr. Esteve Ràfols Erena, gerent de l’empresa El Adad-L’Encant SLU (entitat membre de la
Cooperativa Roba Amiga), per a la recollida de la
roba usada, amb la instal·lació d’un contenidor a l’espai públic del carrer Boratuna.
Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia
8 de febrer de 2017
-Acceptació de la proposta de compravenda dels terrenys del Pla Parcial Pla de l’Estanyol, amb una superfície de 30.608 m2 a l’actual propietari, Sr. Rubau,
per un import total de 425.000 €, amb la condició
que la propietat ha d’acceptar la signatura d’un preacord que reculli la intenció de les dues parts i supeditant la formalització del contracte de compravenda
dels terrenys a l’obtenció de l’informe favorable de la
Direcció General d’Administració Local i l’informe de
la intervenció sobre l’existència de consignació pressupostària suficient.
Amb aquesta compra, l’Ajuntament podrà destinar
una part d’aquests terrenys a habitatge social pels
habitants del municipi.
Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27
de febrer de 2017

temes gràfics d’informació geogràfica, per dur a terme la consulta i anàlisis de la cartografia municipal.
Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 27
de març de 2017
- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Agustí i Masoliver, SA amb un import total de
8.902,43€ per resultar el més avantatjós, per executar l’obra de reparacions puntuals del paviment malmès a diferents carreteres del municipi.
-Aprovar el contingut de l’Annex del conveni marc de
delegació entre l’Ajuntament de Canet d’Adri i el Consell Comarcal del Gironès per a la implantació dels
contenidors de càrrega lateral en totes les fraccions
de recollida selectiva i rebuig (adquisició de 12 contenidors de càrrega lateral, dels quals 6 són de paper
i cartró i 6 d’envasos, i la transformació de 15 contenidors de càrrega lateral de rebuig a les fraccions que
correspongui).
-Aprovació de la liquidació del Pressupost General de
l’exercici 2016.
Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 22
de maig de 2017
-Aprovació de la convocatòria i bases específiques per
a la contractació laboral temporal d’un agent cívic.
-Acord d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.
-Acordar la renúncia d’aplicació dels coeficients d’actualització dels valors cadastrals per a l’exercici 2018.
-Acordar la delegació de la tramitació integral de sancions a través de Xaloc.
-Sol·licitar l’acumulació del desenvolupament de les
funcions de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de
Canet d’Adri amb l’Ajuntament de Sant Gregori.

-Adjudicació de l’obra de renovació de 17 punts de
lluminàries existents per tecnologia Led a l’empresa
Prodaisa amb un import total de 5.799,49€.

Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia
29 de maig de 2017

-Sol·licitar l’adhesió a la Xarxa Local SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal) de la Diputació
de Girona i l’accés al Servei que promou l’ús dels sis-

- Aprovar la compra dels terrenys del Sector Pla de
l’Estanyol per import de 425.000€ al Sr. Jordi Rubau
i Solés.

Subvencions

Subvenció 2016
Pt10

Concepte
Sega de marges de camins municipals
Despeses organització VI Firal del Porc
Compra/conversió contenidors i enllumenat públic
Revista, Homenatge a la Vellesa i Festes Majors
Servei comptabilitat energètica
Substitució de punts d’enllumenat públic per LED
Renovació de maquinari/programari
Obres d’asfaltatge de la Carretera a Montbó
Adquisició remolc basculant i distribució de sal

Concepte
Lluita i control de plagues urbanes

Import demanat
4.500,00 €
938,63 €
29.841,00 €
5.266,00 €
234,00 €
10.000,00 €
742,49 €
50.000,00 €
4.725,59 €

Import atorgat
1.712,67 €

Subvenció 2017

Concepte

Import demanat

Promoció i foment de l’esport

Millora de l’accessibilitat al Pavelló

8.433,96 €

Inversions al Consultori mèdic

Compra electrocardiògraf i armari

2.000,00 €

Despeses consultori mèdic

Enllumenat, telefonia fixa i neteja

2.600,00 €

Subvenció 2017

Concepte

Import demanat

Projectes culturals/promoció econòmica

Despeses VI Fira del Porc

841,80 €

Subvenció 2017

Concepte

Gestió Forestal Sostenible

Passeres als torrents de Pedrola i Gàrrep

6.518,27 €

Agència de Residus

Arranjament de camins amb àrids reciclats

10.245,31 €

PUOSC

Manteniment, reparació i conservació

20.066,15 €

Jutjat de Pau

Despeses de manteniment any 2016

860,00 €

Segell InfoParticipa
Canet d’Adri va ser guardonat amb el segell InfoParticipa 2016, , convertint-se així
amb l’únic municipi de menys
de 1.000 habitants de tot Catalunya amb el segell. Aquesta
distinció l’atorga la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB)

Import demanat
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Subvenció 2017
Actuacions en camins rurals
Esdeveniments caràcter firal
Fons Cooperació Econòmica
Fons Cooperació Cultural
Del Pla a l’Acció Línia 1
Del Pla a l’Acció Línia 3
Accés noves tecnologies
Exclosa de concurrència
Actuacions per nevades

Recollida d’escombraries
-Redistribució de contenidors d’escombraries:

Degut a l’elevat cost de la facturació de la recollida
d’escombraries domiciliàries sumat al poc reciclatge
que s’efectua al municipi, ha comportat a la supressió
de varis containers de rebuig i la conseqüent redistribució en deu àrees completes amb contenidors de rebuig i selectiva (vidre, paper i envasos). A Canet hi ha
cinc àrees, que es localitzen a la Font del Suro, al Camí
del Jordà, a la Fleca Tràfach, al Parc de les Alzines i a la
Plaça del Poble. A Adri hi trobem les àrees de La Vidella
i al trencant de Can Joan. A Montcal, tenim les de Can
Toscà i Cal Ferrer.
I a Montbó (imatge), n’hi ha una i l’ubicació queda
igual, però s’ha posat baranes de fusta, paviment i
llum. Aquesta obra l’ha portada a terme la Junta veïnal
de Montbó.

-Increment del cost de tractament del rebuig:
S’informa que amb l’entrada en vigor de la recent aprovada llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic, s’estableixen els increments anuals del cànon per la disposició del rebuig a l’abocador i a la incineradora fins a l’any 2020. Si bé fins a finals de març d’aquest any
l’import del cànon a l’abocador era de 19,10€/tona, a partir del 31 de març l’import s’ha incrementat fins
els 30€/tona. A més, la seva evolució fins a l’any 2020 serà la següent:
Com sabeu, aquest cànon s’afegeix al cost del tractament del rebuig. Atès que el Centre de Tractament de
Any d’aplicació
Tipus de gravamen per deposició
Tipus de gravamen per incineració
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2017

30,00 euros/tona

14,50 euros/tona

2018

35,60 euros/tona

17,80 euros/tona

2019

41,30 euros/tona

20,60 euros/tona

2020

47,10 euros/tona

23,60 euros/tona

Residus de Lloret destina a dipòsit controlat el 47,12% dels residus que hi entren, el cànon s’aplica en la
part proporcional:
30€/Tn (cost actual) – 19,10€/Tn (cost anterior)= 10,9 €/Tn (diferencial)
10,9€ x 47,12%= 5,14 €/Tn (increment efectiu del cànon)
La imatge d’aquest container és, malauradament, prou significativa que la conducta general dels canetencs
i canetenques vers el reciclatge no és la més idònia.
Això fa que amb accions com la que s’il·lustra l’Ajuntament acabi pagant per duplicat la gestió dels residus
domiciliaris: d’una banda es paga per la deixalleria comarcal (on encara no s’està fent un ús òptim per part
dels veïns de Canet d’Adri) i de l’altra s’ha de pagar a
l’empresa adjudicatària pel tractament del rebuig. SI
ENTRE TOTS RECICLEM MILLOR, ACABAREM PAGANT
MENYS PER LA GESTIÓ DELS RESIDUS QUE GENEREM. I una bona manera de començar és minimitzar la
generació del rebuig i potenciar la selectiva.

Obres municipals
S’ha començat a aplicar un nou producte a la depuradora per tal d’aconseguir més resultats en quan a
males olors i greixos i també per la reducció de costos.
S’ha instal·lat una barana metàl·lica a la façana est
del pavelló. També s’ha remolinat les parets que conformen el sostre de l’escenari per evitar que s’hi filtri
l’aigua i es facin humitats. S’ha enllestit la porta sud
d’accés al magatzem.

L’Ajuntament compra els terrenys del Pla de l’Estanyol

Fins ara, el municipi no disposava de sòl públic per
a la instal·lació de nous equipaments, ni per a serveis tècnics municipals. Amb l’adquisició d’aquests
terrenys, l’Ajuntament podrà fer una nova planificació urbanística que s’adeqüi a les necessitats de la
població de Canet d’Adri, diferents de les previsions
econòmiques i socials de l’any 1999 data en què es
va aprovar l’actual Pla Parcial.

Normes Subsidiàries de Planejament del
Pla de l’Estanyol (1999).

Espais lliures
(10.559 m2)
Equipaments
(2.611 m2)
Residencial
(12.428 m2)
Vialitat
(5.010 m2)

Supefície total:
30.642,65 m2

Antecedents:
L’any 1999 l’Ajuntament de Canet d’Adri va aprovar
les Normes Subsidiàries de Planejament que qualificava aquests terrenys d’àmbit d’actuació del Pla
Parcial Pont de l’Estanyol. L’any 2000 es van iniciar
els treballs de construcció del pavelló poliesportiu,
en els terrenys de titularitat municipal a compte de
la cessió anticipada dels drets urbanístics que corresponien al promotor, amb una inversió feta fins el
moment de 1.154.866 €. Per Decret d’alcaldia, l’any
2006 es va aprovar inicialment el Pla Parcial, però
l’any 2008 el promotor va demanar una pròrroga de
10 anys per executar el Pla Parcial i l’Ajuntament hi
va accedir.
El 12 de gener de 2012 el Ple de l’Ajuntament va
acordar la suspensió de l’aprovació provisional del
Pla Parcial per considerar que el Pla presentava moltes mancances, tant d’accessos a la zona d’equipaments com de vialitat. La densitat de l’edificació prevista en el Pla (25 habitatges) no s’ajustava tampoc
a la realitat social del municipi de Canet d’Adri. Contra aquest acord del Ple, el promotor va interposar
recurs ordinari davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona entenent que el Consistori s’havia
apropiat de la cessió anticipada d’uns terrenys des
de l’any 2000 a compte d’uns drets urbanístics que
ara l’Ajuntament es replantejava en interès del bé
públic general. Dins el període de negociacions entre
el promotor i l’Ajuntament, va sorgir la possibilitat
que l’Ajuntament adquirís aquests terrenys, atès que
l’espai al voltant del pavelló s’ha convertit en el centre esportiu, cultural i de celebració d’esdeveniments
de tot el municipi.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 8 de febrer de 2017, per unanimitat dels
seus membres, va prendre els acords de tramitar
l’expedient d’adquisició directa d’aquests terrenys i
habilitar a l’alcalde per a la signatura d’un pre-acord
amb la part venedora per fixar el preu de compravenda en 425.000€ mentre es tramitava l’expedient
de compra.
La Direcció General d’Administració Local va informar
favorablement l’expedient d’adquisició dels terrenys
per valor de 425.000€ prenent en consideració els
informes tècnics de taxació presentats i de la secretaria intervenció.

23

Rocacorba

El passat 8 de juny l’alcalde, en representació de
l’Ajuntament, va signar la compra dels terrenys del
sector Pla de l’Estanyol, que fins ara eren propietat
del Sr. Jordi Rubau Soles i de la Sra. Maria Lluïsa
Camps Vidal. Aquests terrenys estan ubicats al nucli urbà de Canet d’Adri entre la Carretera Vella i el
Camí del Pla de l’Estanyol. Tenen una superfície total
de 30.642,65 m2 i estan classificats a les Normes
Subsidiàries de Planejament com a sector de desenvolupament residencial Pont de l’Estanyol. A l’actualitat, en aquests terrenys hi ha construït el pavelló
municipal, en una superfície de 2.800 m2 com a cessió anticipada de terreny per a equipaments públics,
mitjançant un conveni urbanístic signat el dia 6 de
novembre de 1999 i protocol·litzat en escriptura pública el 22 de febrer de 2000.

Excepcionalitat de l’adquisició directa i finalitat dels terrenys:

Segons preveu el Reglament de patrimoni dels ens
locals, es pot fer l’adquisició directa de béns immobles si ho requereixen les peculiaritats dels béns,
les necessitats del servei que es vol satisfer o les
limitacions del mercat immobiliari. En aquest sentit, i en el cas que ens ocupa, segons es detalla en
els antecedents, l’excepcionalitat que justifica que
l’adquisició no es tramiti pel procediment de pública concurrencia sinó mitjançant l’adquisició directa
d’aquests terrenys, ve motivada perquè és voluntat de l’Ajuntament destinar els terrenys del sector
Pont de l’Estanyol a sòl públic que permeti més zona

d’aparcament al voltant de l’actual pavelló, zona de
nous equipaments i espai de lleure per concentrar
l’activitat cultural i esportiva del municipi. Amb la
modificació urbanística que correspongui, l’Ajuntament podrà planificar la construcció d’habitatge social per afavorir la permanència dels joves al municipi.
Amb la compra d’aquests terrenys s’ha evitat una resolució judicial que podria haver estat desfavorable
als interessos de l’Ajuntament per ocupació anticipada d’uns terrenys a compte d’uns drets urbanístics
des de l’any 2000.

Personal
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L’Ajuntament de Canet d’Adri ha contractat un Agent
Cívic municipal amb motiu de la gran afluència de
visitants durant l’època estival al municipi de Canet
d’Adri i que es concentren bàsicament al Paratge
de la Font de la Torra. La figura d’agent cívic realitzarà tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques per tal de fomentar accions
de bona convivència i respecte entre la ciutadania,
així com el bon ús dels béns públics i privats del
municipi. Les seves funcions estan dissenyades per
ajudar els ciutadans en l’ús dels seus drets i deures respecte a les ordenances municipals vigents i
especialment l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Via Pública. Aquesta tasca es desenvolupa en
diferents camps relacionats amb la neteja viària i la
gestió de residus, la tinença de gossos o la mobilitat
dels vehicles. També atendrà els dubtes, queixes i
suggeriments dels ciutadans i participarà en l’organització de les campanyes de civisme. Cal remar-

Nova pancarta pels Donants de Sang
L’Ajuntament ha col·laborat amb l’Associació de
Donants de Sang en la confecció de la pancarta
“Vine a donar sang”, que es fa cada 4 mesos a
Sant Gregori. La foto ha estat cedida per en Jaume Ribas i l’Ajuntament s’ha fet càrrec del cost
total d’aquesta pancarta.

car que l’agent cívic tindrà capacitat per denunciar
les accions contràries a la normativa municipal, les
quals donarà lloc a sancions.
D’altra banda, la Marta Puigvert, dinamitzadora
de l’espai social, ha acabat el seu contracte amb
l’Ajuntament. El dijous 15 de juny es va organitzar
un berenar de comiat i les persones que hi van assistir van poder donar les gràcies a la Marta pel gran
treball que ha portat a terme i amb l’entusiasme
que l’ha acompanyada durant aquests sis mesos.
Al llarg de la tarda els assistents van participar en
un bingo amb premis per a tots (en Tomaset fou el
més agraciat!). Finalment la Marta va obsequiar-los
amb un joc de 3 en ratlla perquè hi poguessin jugar plegats durant la seva absència. Confiem que la
temporada vinent podem comptar de nou amb els
seus serveis.
De part de tots, moltes gràcies Marta!!

QUÈ DIU LA PREMSA ?

 JORNADA DE TRAIL RUNNING A LA VALL DEL
LLÉMENA. 1 Una de les sortides d’ahir al pavelló de
Canet d’Adri. 2 Albert Pujol, guanyador del trail, en
plena cursa. 3 Paloma Llobera es va emportar la victòria en la categoria femenina de la distància trail.
F ORIOL BATISTA

Rocacorba, santuari del trail
La primera gran cursa de muntanya de l’any reuneix més d’un miler de corredors pels corriols de la Vall del Llémena amb

victòries per a Albert Pujol i Paloma Lobera en la distància trail; Ernest Ausiró i Sheyla Avilés en l’exprés; i Adrià Canimas/Eric
Moya, les franceses Laure Liberto/Marina Lieutier i Uri Galvany/Núria Villegas en les tres categories de la marató per equips
■ Albert Pujol i Paloma Lobera
van inscriure ahir el seu nom en
el palmarès de la distància trail
d’una Trail Rocacorba de Klassmark que, amb més d'un miler
de participants, arribava a la seva
sisena edició en la primera gran
cursa de l'any que també va tenir
la distància Exprés,  quilòmetres, dominada per Ernest Ausiró
i Sheyla Avilés i de Marató,  quilòmetres per parelles, que van
guanyar Adrià Canimas i Eric
Moya en categoria masculina i les
franceses Laure Liberto i Marina
Lieutier en la femenina. Uri Galvany i Núria Villegas va ser la primera parella mixta.
L'any passat, Albert Pujol havia
guanyat a Rocacorba en la marató
per equips i ahir es va emportar la
victòria en una distància, Trail,
que comptava amb una participació d'alt nivell. El segon classificat, Gerard Morales, és l'actual
campió d'Espanya d'Ultra Trail i
en sis aparicions a Rocacorba
porta tres victòries i dos segons
llocs. Pujol va completar els 
quilòmetres, . metres de desnivell positiu, amb poc menys de

quilòmetres d'atractiva pujada i
baixada al santuari de Rocacorba
en què dos corredors acabats
d'incorporar al Buff Pro Team, Ernest Ausiró i Sheila Avilés, es van
emportar la victòria. Ausiró superant per només cinc segons Jonathan Mora per guanyar amb
:.. Ignasi Ferrer va completar el podi. Per la seva part, Sheila
Avilés es va imposar amb autoritat amb dues hores i cinquantacinc minuts. Eva Montero i Irene
Fuertes la van acompanyar al
Diari de Girona
podi.
La marató per parelles
va conComarques
vocar noms de primer nivell per
fer els  quilòmetres amb .
metres de desnivell. Adrià Canimas i Eric Moya es van emportar
la victòria, millorant el segon lloc
de l'any passat, després de marcar
un fort ritme pujant al santuari, a
partir del quilòmetre , que ningú més va poder seguir. El corredor gironí i el de Sant Joan de les
Abadesses varen guanyar amb
Ernest Ausiró va ser el més ràpid en la distància exprés. MARC MARTÍ
:..
per darrere,
L’Audiència jutja deu persones que obligaven
donesMentre
joves aque,
prostituir-se
Sergi Masip
i Marc Pérez
arribatres hores: ::. Sis minuts més Paloma Lobera va anar sempre
seu van
arribar
laanys
brasilera
Manu
La
fiscal
demana
42
de
presó
per
al
principal
responsable
del
grup
rien un minut i mig més tard.
tard va arribar Morales i tres des- per davant gestionant el seu avan- Vilaseca i Mònica Fàbrega.
Aleix
Bautista
i
Rubén
Hernández
prés el tercer classificat: Diego tatge per guanyar amb  hores 
Abans
del
Trail,
a
les
nou
del
GIRONA
ACN/DdG
■ Una desena
d'una
Arroyo. En categoria femenina, minuts i  segons. Per darrere
matí,d'integrants
havia començat
l'Exprés.  van ser tercers.

DIM

Admeten haver explotat
sexualment noies, entre
elles una menor a la N-II
banda d'origen búlgar ha reconegut que obligaven joves compatriotes, entre elles una menor, a
exercir la prostitució a la carretera
N-II, durant el judici que va començar ahir a l'Audiència de Girona.
La fiscal demana inicialment per
al principal responsable del grup
 anys de presó i una multa de
. euros pels delictes de pertinença a organització criminal,
tràfic d'éssers humans amb finalitats sexuals, el mateix delicte
però sobre menor d'edat i prostitució coactiva. Per a altres acusats
sol·licita penes de ,  i  anys
de presó i multes d'entre . i
. euros i per a la resta dels
mateixos que exercien de controladors o conductors, demana 
anys i una multa de . euros.
La fiscal acusa onze suposats
membres d'aquesta banda, però
un d'ells està declarat en rebel·lia
i està en recerca i captura.
Els processats, sis homes i quatre
dones, van reconèixer a la vista
oral celebrada en la secció quarta
que les captaven a la regió de Silistra, les portaven enganyades
amb falses promeses de treball,
que les explotaven sexualment,
les traslladaven al punt de treball
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Els acusats durant el primer dia de judici. ACN

i els controlaven tant els horaris
de treball com el nombre de
clients i els ingressos.
A preguntes de la fiscal, van reconèixer que, des de  i fins a
la seva detenció, el , portaven
les seves víctimes a prostituir-se a
la N-II a Vilademuls, Bàscara i
Pontós. Es tractava de joves de les
quals s'aprofitaven que mai havien estat a Espanya, no sabien
l'idioma, tenien escassa formació,
amb família dependent i desocupades.
Els prometien falses ofertes de

feina en hostaleria i a altres que es
quedarien els guanys obtinguts
amb l'exercici voluntari de la prostitució, així com la seva assistència
i protecció. Després d'instal·larles en pisos a Figueres, les obligaven a pagar el «deute» contret pel
viatge i havien de lliurar els seus
guanys durant mesos.
Eren traslladades cada dia en vehicles als seus punts de treball de
la N-II, on exercien llargues jornades d'entre  i  hores, amb independència del seu estat de salut.

OBITUARI

La mort de Santi Gardella i la seva
contribució al Registre del Càncer
El reconegut hematòleg

de l’ICO de Girona va
desenvolupar una important
tasca com a investigador

DdG GIRONA

■ La mort diumenge de l'hematòleg Santiago Gardella Company va agafar per sorpresa bona
part del sector mèdic gironí. La
seva llarga trajectòria no només
inclou anys d'experiència a l'hospital Trueta i a l'Institut Català
d'Oncologia (ICO) de Girona,
sinó també per una important
aportació a la investigació sobre
un tipus càncer. El doctor Rafael
Marcos Gragera, epidemiòleg,
especialista en Medicina Preven-

tiva i Salut Pública i investigador
va compartir fa anys una tesi
doctoral amb Santiago Gardella.
«Era un bon investigador. La seva
especialitat eren els limfomes de
Hodgkin, una de les neoplàsies
hematològiques més comunes
que existeixen» explica.
Aquest tipus de tumor ha estat
subjecte a molts canvis de classificació al llarg del temps. «El doctor Gardella ens va ajudar a reclassificar els diagnòstics
d'aquesta neoplàsia al Registre
de Càncer de Girona» va reconèixer ahir.
El Registre de Càncer va ser
creat l'any  per recollir sistemàticament tots els casos de
càncer diagnosticats entre els residents de les comarques gironi-

nes, i consisteix en una eina extraordinàriament útil a l'hora de
calcular la incidència de la malaltia i fer seguiment de l'evolució.
Marcos Gragera també destaca la seva llarga experiència com
a un dels hematòlegs de l'hospital de referència de la Regió de
Girona. Primer, treballant directament per al centre sanitari i
després per l'ICO, d'on encara figurava en plantilla.
Gardella va morir diumenge
als  anys. Natural de Canet
d'Adri, s'havia format a l'hospital
Clínic de Barcelona abans de treballar al Trueta. Les seves restes
seran incinerades avui, a / de
dues del migdia, a la ciutat de Girona.

PARLEM DE CANET D’ADRI
Can Bosch d’Adri i l’Aplec de la Santa Creu

En Josep Oliveras Burch i la Joaquima Font Fuster,
antics masovers de Can Bosch d’Adri

Vista panoràmica de Can Bosch d’Adri
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Can Bosch d’Adri, també conegut per Can Bosch de
Baix, és un mas format per un conjunt d’edificis al
voltant d’un pati, que s’hi accedeix a través d’una
portalada feta amb un arc rodó i coberta amb una
volta. L’edifici principal és de planta rectangular amb
una coberta de teula àrab a dues vessants. La planta pis és formada per una galeria feta amb arcs de
mig punt. Aquesta masia està declarada com a Bé
Cultural d’Interès Local (BCIL), en data 26 de juny
de 1985.
Els actuals propietaris de Can Bosch d’Adri són en
Josep Banet Illa, la seva dona Montserrat Masuet Puxeu i el germà d’aquesta última, en Joan Masuet. Tots
ells són residents a Llinars del Vallès (Barcelona). La
finca de Can Bosch té una extensió molt gran i arriba
a tocar els límits amb el terme de Camós.
Dintre les seves propietats també hi trobem el Molí
de Can Bosch d’Adri i Can Bosch d’Amunt. El Molí de

Els actuals propietaris de Can Bosch, Josep Banet Illa
i la seva dona, Montserrat Masuet Puxeu

Can Bosch, també denominat el Molí d’Adri, es troba molt aprop de Can Bosch d’Adri, agafant el camí
que baixa cap al Gàrrep tot vorejant el Serrat de Can
Bosch. De fet, aquest camí arriba fins a Can Heras i
antigament connectava el poble d’Adri amb Montbó.
El Molí de Can Bosch és una construcció de forma
rectangular de planta baixa i dos plantes superiors,
coberta a dues vessants amb teula àrab. Al costat
dret de l’edifici hi ha un conjunt d’antics porxos.
Can Bosch d’Amunt, que col·loquialment també es
coneix com a Can Bademont, és un mas que queda
més al nord, just a l’altre extrem del Pla de Faies.
Fa pocs anys es va reformar la teulada però a l’actualitat, a diferència de Can Bosch i el Molí, no hi viu
ningú.
En tots aquests anys, els propietaris han mantingut
en bon estat tan a Can Bosch com al Molí de Can
Bosch, ja que ho han anat llogant. Actualment doncs
en aquests dos masos hi viuen gent que ajuden a
conservar la finca. Però sens dubte, l’arrendament
més durader ha estat el d’en Josep Oliveras i la Joaquima Font.

El Molí de Can Bosch d’Adri

A dalt, en Josep Oliveras fent la mili a La Seu d’Urgell. També va estar destinat a Puigcerdà i a La Molina,
on s’encarregava d’obrir pistes...tot esquiant!! per així deixar-ho apunt per la temporada de neu.
Al costat, el veiem anant de cacera pels boscos d’Adri.

En Josep Oliveras Burch va néixer a l’any 1935 a Can
Costa d’Adri, un mas avui dia en estat ruïnós que
queda sobre can Parregueres. Tots els germans d’en
Josep també van néixer en aquest mas, i eren una
bona colla (observeu la foto de sota): dues bessonades i tres germanes, una d’elles la gran, l’Angelina,
va morir. En canvi, la Joaquima Font és filla de Can
Tupí i, a diferència del seu home, no tenia cap més
germà. Tot i que fa quasi 12 anys que en Josep Oliveras Burch i la seva dona, la Joaquima Font Fuster
viuen a Canet, al carrer Boratuna (davant la fleca
Tràfach), van viure de masovers a Can Bosch d’Adri
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durant 44 anys; concretament des de l’any 1961 fins
al 2005. Podem dir, per tant, que van passar gairebé
mitja vida vivint al Clot d’Adri que... aviat és dit i
dóna per explicar un munt de vivències. I un dels esdeveniments que es repetien cada any al mas era la
tradicional matança del porc. Les fotos de més amunt
corresponen a la que es va fer al febrer de 1973, on
hi participaven en Josep, la Joaquima, la seva mare
Enriqueta Fuster, l’avi de Can Bosch d’Amunt (en Pere
Fusté), entre d’altres. Tots ells sota la batuta d’en
Pere Torrentà, de Can Janet, que era el matador del
porc que anava de mas en mas voltant pels pobles
d’Adri, Canet i Montcal.

lona. Allí el propietari coneixia un
fuster que va tractar la fusta del
de pi amb quitrà. Dels troncs n’obtingueren dues fustes ben fornides, de les quals s’hi va gravar les
següents inscripcions: “A Jesús el
Crist ressuscitat” i “Al·leluia Glòria
Al·leluia”. Després d’això, les van
retornar a Can Bosch en forma de
creu, i es va col·locar a uns 150
metres d’on hi havia el pi original,
a un lateral del mas. I entre tots,
van decidir que cada any a partir
de llavors es faria un acte en Acció
de Gràcies a Déu.
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L’Aplec de Santa Creu d’ Adri no pretén emular a
les fires i festes de Santa Creu de Figueres, sinó
que té una història ben original i que de seguida
explicarem. De fet l’origen d’aquest esdeveniment
anual sorgí de forma espontània. Allà pels volts de
l’any 1996 en Josep Oliveras va veure com el pi que
hi havia a l’era de Can Bosch va començar a quedar-se sec i va acabar morint. Abans d’actuar, va
avisar al propietari de la finca, el Sr. Banet, perquè
li donés permís per tallar-lo. El Sr. Josep Banet li
va donar autorització, però hi va afegir una curiosa
condició: que en Josep guardés el pi mort. Llavors,
per encàrrec del mateix propietari, van venir al mas
una gent de la seva confiança i es van emportar els
dos talls de pi que custodiava en Josep. Immediatament els van traslladar cap a la província de Barce-

Cada any des de 1998 té lloc
aquest encontre d’amics i família,
que s’apleguen entorn a la Creu,
per representar l’amor i resurrecció de Jesús. En la festa s’ hi solen
convidar molts coneguts que té la
família de la seva localitat de residència, Llinars del Vallès. També
hi són convidats en Josep Oliveras
i la Joaquima Font per ser els antics masovers i també hi conviden en Josep Maria
Quintana (de Can Casademont de Cartellà) ja que
és qui té arrendat les terres de conreu de la finca.
L’aplec comença amb una Missa a l’Església de Sant
Llorenç d’Adri. Després de l’ofici, tothom es dirigeix
cap a Can Bosch d’Adri on es continua la cerimònia
amb un acte solemne davant de la Creu. En la celebració hi participa Mn Enric, Rector de la Parròquia,
i Mn. Ramon Buxarrais, Bisbe emèrit de Màlaga,
amic de la família. Tota una personalitat per aquest
esdeveniment!! I la diada es conclou amb un dinar
a l’interior del Mas. El passat 3 de juny van celebrar
el 20è aplec des de la seva creació.
Per molts anys es pugui celebrar aquesta festa!!

Muntatge de l’arc en honor a Santa Maria Mare de Déu
Reportatge: Albert Puig. Fotos: Josep Oliveras i Joaquima Font.

LA VEU DEL POBLE

Des de 2012, institucions catalanes, partits i entitats sobiranistes estan demanant un acord per fer
possible el referèndum. El nostre compromís amb el
diàleg és palpable des del primer dia, però cap dels
diferents governs de l’Estat ni la majoria de partits
polítics espanyols han atès mai aquesta demanda,
ans al contrari, cada vegada que des de Catalunya
s’han fet passes per debatre i fomentar la participació de la ciutadania, l’Estat ha contestat amb
querelles, multes i inhabilitacions traslladant a la
justícia un problema que només es pot resoldre des
de la política.
Recentment, i en el marc del Pacte Nacional pel Referèndum, més de 600 juristes van deixar ben clar
que no cal tocar ni una sola coma de la Constitució per poder fer el referèndum. També, en aquest
marc, s’han recollit més de 500.000 adhesions al
seu manifest en demanda d’aquest referèndum. És
una qüestió que depèn únicament de la voluntat
política.
En aquestes darreres setmanes hem seguit amb
atenció les passes fetes pel Govern català per intentar acordar una fórmula que fes possible un referèndum que, a Catalunya, reclama més del 80 %
de la població. Novament, però, hem topat amb la
intransigència i la posició estàtica d’un Govern espanyol que no està disposat a buscar una sortida
pactada i dialogada amb Catalunya. Les darreres
posicions del president Mariano Rajoy i el seu Govern són una mostra inequívoca de la manca de voluntat sincera de diàleg per part del Govern espanyol. La darrera negativa del president espanyol és
un no a la voluntat majoritària de la societat catalana, és un no a la majoria dels catalans. Un nou no,
i ja en portem 18, que reflecteix tristament, però
molt nítidament, la manca de voluntat de les altes
institucions de l’Estat per cercar una via de diàleg
honest i fructífer. Per això, l’Assemblea Nacional
Catalana, Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència han demanat als partits
polítics democràtics i favorables al referèndum que
assumeixin d’una manera immediata l’impuls definitiu i els acords necessaris per a la celebració del
referèndum, d’acord amb el mandat del mateix Parlament de Catalunya.
A part del nostre compromís amb la celebració del
referèndum, també treballem per guanyar-lo i així
aconseguir la República Catalana. Aquesta nova República Catalana permetrà:
1-Que la Cultura sigui una eina de vertebració de
la societat.
2-Garantir un futur per les pensions molt més segur

que a Espanya.
3-Que la recerca, el desenvolupament sostenible i
la innovació siguin els motors de progrés.
4-Reduir el cost de l’educació.
5-La regeneració democràtica i un major control de
les institucions per eradicar la corrupció.
6-Tenir més recursos per destinar-los a la pobresa
energètica, sanitat, llei de dependència, recursos
alimentaris i atenció als discapacitats.
7-Tenir veu directe a les institucions mundials per
defensar els interessos de Catalunya.
8-Decidir les infraestructures més eficients i adequades a les necessitats de l’economia, del territori
i de les persones, ajudant així a augmentar la creació de riquesa i benestar social; entre altres.
Amb la força que tenim anant tots junts, podrem
superar totes les dificultats. Ha arribat l’hora de la
democràcia, ha arribat l’hora de celebrar i guanyar
el referèndum! Per donar l’impuls definitiu, aquest
11 de setembre es celebrarà la diada a l’encreuament entre el passeig de Gràcia i el carrer Aragó de
Barcelona. Serà un 11 de setembre ple de colors i
es tornarà a fer al lloc on es va fer fa 5 anys per
simbolitzar el tancament d’aquest cicle.
Tot i que hi ha gent que pensa que el procés s’està
allargant i que en certs moments ha semblat que no
avançava, hem de tenir en compte que estem fent
una cosa molt gran i ambiciosa; estem fent la independència del nostre país amb un estat espanyol
totalment en contra. I això, requereix temps, treball
i perseverança, i mirat amb aquesta perspectiva, 5
anys fins i tot semblen pocs i el que hem aconseguit
és increïble. Per tant, amb aquest 11 de setembre
tancarem un cicle i amb la celebració i victòria del
Sí en el referèndum obrirem una nova etapa on es
començarà a aplicar la llei de transitorietat jurídica
per ser un país nou, per ser la República Catalana.
Però només tancarem aquest cicle si el pròxim 11
de setembre som tots a Barcelona i si tots treballem
conjuntament per celebrar i guanyar el referèndum.
Si vols col·laborar amb l’Assemblea Territorial de
Canet d’Adri pots posar-te contactar a través del
correu electrònic canetdadri@assemblea.cat o al
Facebook de Canet d’Adri per la Independència.
Nota: part del text ha estat extret de declaració de la reunió a Barcelona entre ANC, Òmnium Cultural i AMI del dia
27 de maig 2017.
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L’hora de la democràcia!

L’ENTREVISTA
Narcís Torrentà i Campolier
Molts el coneixem per en Siset de Can Janet. La seva vida va lligada amb el poble
d’Adri i la seva professió va estretament relacionada amb el sector porcí. Ja arrossega un munt de vivències i experiències i en aquest espai intentarem esbrinar-ne
algunes, tal i com vam fer fa poc temps amb el seu germà petit, l’Àlex.
mans, que eren més grans, treballaven a fora.
En Jaume, el gran, feia de flequer. La Marcelina
es dedicava a cosir roba, la Pilar i la Flora treballaven de carnisseres i en Pere feia de paleta.
-Recordes alguna entremaliadura que hagis
fet de jovenet?
No era el meu tarannà fer animalades... però
ara que estem posats en el tema em ve al cap
que quan tenia 18 anys i disposava de cotxe, amb en Pou i la Bola anàvem a pescar de
nit a Cadaqués, però arribàvem a casa... sense peix i amb ressaca. Recordo que a l’anada
paràvem a Bàscara a comprar l’esquer, llavors

En Siset, a l’era de Can Parregueres
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-Explica’ns els teus orígens.
Vaig néixer a Can Pararols de Biert a l’any 1951.
Sóc el setè de vuit germans. Fins als 9 anys vaig
anar a l’escola de Biert, on hi ha actualment la
rectoria. En aquella època, els meus pares van
comprar la casa de Can Janet i vam venir a viure-hi. Així que dels 9 fins els 14 anys em va tocar anar a l’escola d’Adri. Allí també vaig coincidir per exemple amb la Dolors de Can Teixó,
amb en Jaume i en Joan Armengol (la Bola) que
vivien llavors a Can Heras i molts altres companys més. Recordo que aquella època havia de
compaginar el col·legi i ajudar els meus pares.
Anava a engegar vaques i a segar els camps
amb el meu germà petit, l’Àlex. Els altres ger-

En Narcís, a la classe de l’escola de Biert

anàvem a la discoteca de Roses i ben entrada
la nit pujàvem a Cadaqués a pescar i, en tornant, sense haver dormit, paràvem a Peralada
a esmorzar (que ens costava 100 pessetes per
barba) i menjàvem un pa amb tomàquet amb
pernil i cava. Ja ho veus, aprofitàvem el temps!!
-I com vas començar a introduir-te al món
laboral?
Des de petit havia après del meu pare com matava i especejava el porc. Recordo quan era
menut, a casa meu teníem la granja de porcs
i cada setmana en matàvem un. I llavors, al
tenir la botiga veníem la carn de porc. Ens la
compraven sobretot els bosquetans, que llavors era un dels principals oficis del poble. Així
que amb l’experiència viscuda a casa, un cop
vaig acabar els estudis, vaig anar a treballar a
la fàbrica d’en Ramon Pagès, a Domeny. Llavors

En Narcís amb algun dels seus germans

En Siset, fent-la petar amb la seva colla a Rocacorba.

En Narcís i els seus amics

-Com vas conèixer la teva dona?
Quan tenia 19 anys vaig conèixer la meva dona, la
Beti, a Sant Joan les Fonts. Era la festa major del poble. Allà jo hi tenia la padrina i la Beti, tot i ser filla de
Montagut, també hi tenia uns familiars. El destí va fer

En Narcís quan estaba a la mili, l’any 1970

En Siset treballant al matadero de Girona

que ens trobéssim i al cap de 5 anys ens vam casar a
l’esglèsia de Sant Medir. Al final d’aquell any, el 1975,
va néixer en Jaume i al cap de dos anys, l’Albert. Tenim
dos néts, en Miquel (fill d’en Jaume i la Laura) i la Naia
(filla de l’Albert i la Loli). Amb la dona vam fer un curs
per aprendre a ballar i sovint sortim per anar a sopar
i ballar, tot sigui per desconnectar i fer un bon tiberi...
-Com va néixer la fàbrica d’embotits?
A partir de l’any 1980 vam donar de baixa la granja de
porcs i vam obrir la fàbrica. Això volia dir que a Can
Janet es deixava de criar els porcs per dedicar-se única i exclusivament en l’elaboració dels productes que
se’n deriven d’aquests animals: els embotits. Des de
llavors comprem i seleccionem les millors carns de la
nostra comarca per poder garantir una bona qualitat
dels nostres productes. La carn que hem de menester
ja ens ve directament especejada i són bàsicament els
lloms, les espatlles, les panxetes i carn magre.

El casament d’en Narcís i la Beti
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tenia 14 anys i hi vaig estar-hi durant dos anys. Dels
16 als 18 anys vaig treballar al matadero municipal de
Girona, on avui hi ha els Jutjats. Després em van contractar a l’Escorxador Roca de Banyoles. A l’any 1970
em va tocar anar fer la mili a Candanchu, un poble
prop de Jaca (província de Huesca). Allí vaig poder fer
feines de carnisser en la cuina del quartel.

-Qui porta el negoci familiar?
A part de jo, a l’empresa hi treballen
4 persones més: la meva dona, l’Albert (que és el meu relleu natural),
la Loli (es dedica sobretot en temes
de paperassa i de despatx) i el meu
nebot David. Ja fa 37 anys que vam
obrir la nostra empresa i esperem
que en el futur puguem continuar
amb la mateixa línia que fins ara.

poder instal·lar els assacaderos i les cambres frigorífiques,
que ens ha permès modernitzar
i agilitzar aquest procés final.
-Us vénen colles a visitar la
fàbrica d’embotits?
Sí. A la fàbrica és habitual que
un cop l’any, normalment abans
de l’estiu, ens vinguin a visitar
els nens de l’escola de Sant Gregori. Em ve el cap un any que
els hi vam fer lligar les botifarres i llavors cada nen se’n van
poder emportar una cadascun.

-Com us heu donat a conèixer
a l’exterior?
Ja fa un temps que disposem de pàgina web. Hem participat també en
fires, com la del Pa i la Xocolata de
-T’ha arribat la jubilació?
Sant Gregori, entre d’altres, per tal
En Narcís, fent bullir la perola.
El 27 de setembre de 2016 vaig
de promocionar i donar a conèixer
fer
65 anys i actualment estic
els nostres productes. També hem
jubilat
el
50%
i,
per
tant, segueixo formant part
sortit als mitjans de comunicació, a TV Girona.
de l’empresa familiar però hi faig menys hores.
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En Siset treballant a la fàbrica familiar

-Quina clientela teniu?
Abans de res voldria dir que estem contents de la
clientela que hem aconseguit. La gran majoria són
clients fidels de molts anys. Tenim clientela a diferents botigues, carnisseries i restaurants de Sant
Gregori, Girona, Salt, Bescanó,
Anglès, Banyoles, Figueres, Palafrugell, Palamós ... i també a
majoristes com el Gros Mercat.
-En els últims trenta anys heu
experimentat canvis en la fàbrica?
Sí i tant. Com diu la dita, renovar-se o morir. Un dels principals
canvis que hem portat a terme a
la fàbrica d’embotits en els darrers anys ha estat que hem mecanitzat el procés d’assecament
dels embotits. Pensa que abans
de fer aquesta inversió, el procés d’assecament dels embotits
era totalment de forma natural,
això volia dir obrir finestres...
i que l’aire acabés de fer la feina!! Els últims anys doncs vam

Primer pas per procedir a la matança: agafar el porc
a sacrificar, segurament el de més pes…

-Estàs d’acord que Adri es coneix a fora per
Can Joan i els Embotits Pagès?
Sí, hi estic totalment d’acord.

Aquí el veiem en plena feina de matança del porc. Tot un especialista,
seguint l’estela del seu pare, en Pere.

-Parla’m de la teva experiència com a matador del porc al
nostre municipi.
Fa molts anys que he estat fent
de “matarife” a les cases de pagès
d’Adri, Canet i Montcal. Quan arriba
els mesos d’hivern (de desembre a
març) la feina se’m multiplica: la
gent de les cases de pagès em reclamen els meus serveis de matador
del porc. Recordo que en Fonso de
Can Gelada (el pare d’en Joan) em
demanava sempre ser el primer que
li anés a matar el porc, just abans
de les festes de Nadal. Amb ell
doncs començava la tradició anual!

Fa només uns anys, matar el porc era un fet habitual
a les nostres contrades i representava una festa que
aplegava a tota la família. Però avui dia, la matança
del porc s’ha anat perdent, per la senzilla raó que,
d’una banda, a les cases de pagès hi viuen menys
persones i la gent jove ha acabat marxant per buscar-se la vida a fora i, per una altra banda, la normativa sanitària s’ha endurit respecte aquest tema.

-Quina és la part que més t’agrada d’especejar
el porc?
De fet totes m’agraden, però si t’he de destacar-ne
alguna et diré que el moment òptim d’aquest ofici
m’arriba al moment de desfer el porc. T’he de confessar que arribat en aquest punt l’ofici de matador
adopta aires de cirurgià, més que res per la semblança que el porc té amb l’home pel que fa en aspectes anatòmics...
-I hi ha alguna part més delicada que d’altres
en tot aquest procés?
El moment d’obrir el porc cal anar amb molt de compte no rebentar les tripes. Diguem-ne que és la part
més complicada del procés.
-Creus que s’ha perdut la tradició familiar de la
matança del porc?

Un dels moments que en Siset reconeix com el més delicat: obrir el porc i no fer malbé els budells…

-Explica’ns algun aspecte que no sapiguem de
Can Janet.
La casa antigament es deia can Janet, però ara tothom la coneix per Can Torrentà. Abans la carretera
d’Adri passava més a prop de casa, tant que fins i
tot quan passava algun camió o autocar ja venia just
que toqués el nostre balcó... Llavors va ser quan van
eixamplar la carretera per l’altre costat, cosa que va
comportar la demolició de Can Petarra. I fa uns 15
anys que vam construir la casa nova, situada entre la
nostra i la de Can Joan.
-Tan a Adri com a Biert s’hi veuen moltes masies en ruïnes...
A mi personalment em produeix molta frustració el
fet que les administracions posin traves i es mostrin
escèptics alhora de permetre la restauració de totes
o bona part d’aquelles ruïnes que antigament havien
estat masies. Crec personalment que si es pogués
permetre la rehabilitació i reconstrucció d’aquestes
edificacions, donaria un efecte beneficiós no només
pels propietaris sinó també pel mateix poble ja que
contribuiria al manteniment dels boscos, que a Canet en tenim molt... i també per la recuperació de
camins.
-Continues vinculat a la Comissió de Festes
d’Adri?
Continuaré formant part de la comissió de festes
d’Adri. Recordo que les primeres festes majors, a
principis dels anys seixanta, es celebraven entre l’espai que hi ha entre Can Janet i Can Joan. Fèiem un
canyissat per marcar el perímetre i al mig hi posàvem un pal amb una bombeta i ja teníem l’espai per
fer-hi la festa. També recordo les típiques arrossades
de festes majors que havíem fet a la Vidella. A la
comissió hi faig una mica de tot i més aviat em dedico a controlar que no falti res. La festa la celebrem
al pati de casa i a mi, de moment, ja em va bé així
perquè em resulta més pràctic pel tema logístic. Des
de la comissió, però, estem mirant de trobar algun
camp on poder-hi traslladar la festa però no hi ha res
concret de moment ni conveniat amb cap propietari.
Reportatge: Albert Puig
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En Siset, amb en Ramon, el seu fill Albert i el seu germà
Àlex ajudant a posar el porc ja sacrificat damunt la fusta.

-Almenys podem dir que a Canet tenim una autèntica fira del porc!
Sí, hi volia aprofitar aquest espai per donar les gràcies a l’esforç que ha fet l’Ajuntament per dinamitzar i potenciar aquesta fira. Crec que és important
transmetre a les noves generacions aquesta tradició
ancestral i tan típica de la nostra cultura.

VIDA QUOTIDIANA
Són diferents, però... són de Canet d’Adri
Els refranys del tipus «cada persona és un món» o «diga’m com t’expresses i et diré com ets» ens ajuden
a fer explícit la heterogeneïtat que existeix entre les persones i com aquest fet ens aporta riquesa cultural
a la nostra societat. Amb aquesta premissa, el Rocacorba ha portat a terme una mateixa enquesta a 3
persones diferents del nostre municipi. Amb les respostes de cada enquestat ens podem fer una idea de
que cada una d’elles té una filosofia, uns gustos i unes experiències diferents a la dels altres. Si la mostra
hagués estat prou representativa podríem entrar al món de l’estadística i fixar algunes conclusions. Però
aquí només volem plasmar la diversitat i singularitat que té cada enquestat però que tots ells reuneixen un
mateix denominador comú: són gent de Canet d’Adri.

Marina Armengol
Ca l’Anglada
41 anys

Juana Delgado
Can Taloges del Puig
59 anys

1-Mar o muntanya? La fred o la calor?
M Prefereixo la muntanya, a qualsevol alçada. Sempre m’atrau més el verd que el mar. I m’agrada
qualsevol tipus de temperatura sempre que, si fa
fred, vagi ben abrigada.
J M’agrada més la muntanya i la fred.
G La muntanya i el fred.
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2-El lloguer o tenir la propietat?
M M’és igual viure de lloguer o de propietat.
J El lloguer.
G Tenir la propietat.
3-Tria: 10.000€ ara o 100.000€ d’aquí a 10
anys?
M Deu anys passen molt ràpid. Em puc esperar i
aconseguir 100.000€.
J Voldria els 10.000€ ara, ja que d’aquí a 10 anys,
vés a saber...
G Jo prefereixo els 100.000€ d’aquí a 10 anys.
4-Un lloc per visitar?

Guillem Bosch
Can Rosquim
27 anys

J Sí, tant companyia canina com felina.
G Sense animals.
7-Un somni?
M Una escola rural a Canet, i un espai per la gent
gran estil casino de costa, on jugar partides de dominó en companyia.
J Viure dels meus quadres.
G Anar a esquiar al Canadà.
8-Un dia o fet per recordar tota la vida?
M Un dia de la mare que vam anar a comprar coca
de recapta a Camarassa, prop de Balaguer, amb la
meva sogra i la mainada i vam acabar fent un pícnic
improvisat amb la coca a l’embassament de Sant
Llorenç. Ens la vam acabar tota.
J El meu 50è aniversari.
G Una vegada que em van deixar tocar la guitarra
en un concert a Cartellà.
9-El teu plat preferit?

M Finlàndia.
J El Tibet.
G Austràlia.

M L’escudella i carn d’olla que fan el meu pare i la
meva tieta. Boníssima!!
J L’ànec amb peres.
G Un bon “platillo” de múrgoles de l’àvia Palmira.

5-Què és el millor de Canet d’Adri?

10-La teva música i pel·lícules preferides?

M El paisatge, l’entorn i la ubicació. Hem tingut la
sort de no haver patit l’especulació immmobiliària,
i això ha mantingut casi verge aquesta part de la
Vall.
J El paisatge és l’encant de Canet d’Adri.
G Valoro el paisatge, la tranquil·litat i la proximitat
amb Girona.

M M’agrada el rock alternatiu d’Imagine Dragons,
o One Republic, i també el swing ballable dels anys
30. Forrest Gump i qualsevol pel·lícula dirigida per
Guy Ritchie.
J A l’actualitat, Stromae, però hi ha una música per
cada moment des de la clàssica fins al rock, jazz i
ètnica. La meva pel·lícula preferida “Tarde para la
ira”.
G El rock català i de peli, “El il·lusionista”.

6-A casa, millor amb companyia d’animals?
M Amb qui t’agradi estar. Jo sòc més de gats, però
si haig de viure amb gossos, també m’està bé.

per Albert Puig

SABIES QUE....
... Valentí Fargnoli va fotografiar durant la primera meitat del segle XX alguns dels indrets i edificis més emblemàtics de Canet d’Adri?
sense intermediaris la família d’en Quim Pérez.
En Fargnoli, a part de ser
un artista, era un manetes i, de ben jove ja va construir una càmera quan feia
d’aprenent de fuster. Ell mateix es fabricava tant el
revelador com el fixador, amb productes que comprava a Girona. Una de les grans peculiaritats del treball
d’en Fargnoli era que recorria amb la seva bicicleta
tots els pobles, carregat amb la seva màquina i amb
un llum de carbur per il·luminar el camí quan tornava
al capvespre cap a Girona. Un cop arribava a casa,
revelava les fotos fetes durant la jornada, les deixava
24 hores en remull i després les estenia damunt paper secant. Llavors en la majoria de les seves fotos
hi deixava el seu segell d’identitat: signava, datava i
identificava amb el nom del lloc totes aquelles fotografies que considerava correctes. La biografia d’en
Fargnoli és molt interessant i hi ha un fet que així ho
demostra: va guanyar un premi a París per concebre
una agulla de gramòfon. Doncs es veu que va anar a
recollir aquesta distinció a la capital francesa en bicicleta!! Un fenomen.
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Valentí Fargnoli Annetta va
ser un dels fotògrafs ambulants més destacats de
les comarques gironines
durant la primera meitat del segle passat. Fill
de pares immigrants, va
néixer en una pensió de
la Rambla de Barcelona a
l’any 1885 i el van batejar
amb el nom de Valentí Miquel Umberto. Fargnoli es
va instal·lar a Verges i al
cap de poc temps va fixar
la seva residència a Girona. Es va guanyar la vida
venent postals fotogràfiques, ja que també era un
gran dibuixant. Després de la Guerra Civil va rebre un
encàrrec de l’Ajuntament de Girona que consistia en
fotografiar totes les masies de la província que tinguessin un interès històric i arquitectònic. També es
va dedicar a fer fotografies de propaganda per a la
majoria d’orquestres de la província de Girona.
En Valentí Fargnoli havia estat en vàries ocasions rondant amb la seva bicicleta per Canet d’Adri. Durant els
anys 1919 i 1920 quan a Cal Sabater era un hostal,
els avis d’en Quim Pérez, (que portaven el negoci),
havien rebut en més d’alguna ocasió la visita d’en Valentí. Parava a Cal Sabater per menjar-hi. Si les forces no li fallaven, pujava a Rocacorba a fer fotos de
l’ermita. Tampoc va deixar de fotografiar les esglésies
de Canet, Adri i Montcal. I també havia captat instantànies de Cal Sabater. I un testimoni d’aquest fet el
tenim en les fotos que va aconseguir de primera mà i

SAPS COM ES DIU ...
...el nom d’aquesta masia?
........................................
Una pista: està situada a la part meridional
(sud) del terme municipal.

Resposta del núm. anterior
Nom del mas: Cal Forner

TEMPS ERA TEMPS

Foto de principis dels anys 40. L’Angelina, la germana gran
d’en Josep Oliveras Burch i el seu pare, en Joaquim Oliveras
Corominas, amb els bous carregant la llenya al camí de Can
Parregueres cap a Can Costa d’Adri.
Fixeu-vos en l’alzina… doncs encara avui existeix!!

Dues imatges preses pel fotògraf Rafael Villarubias Ros. A la
foto de dalt, en primera instància i segons l’autor, Joan Masachs i Roser Saubí, sortint de la parròquia de Sant Vicenç
de Canet després d’un casament, als anys 30. En segon
terme, altres convidats. A sota, una foto del dinar que van
fer aquell mateix dia en un restaurant de Canet d’Adri.
Font: INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació

Al costat, imatge aèria de l’Església i la rectoria de
Canet, amb La Sala al fons. Foto de finals de la década
dels 70. A sota, en Pere Torrentà de Can Janet, matant
el porc a l’era de Can Bosch d’Adri, al febrer de 1973.

