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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. Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 8h a 15h

Alcalde (Carles Espígol). Hores a convenir. alcaldia@canet-adri.cat

Arquitecte tècnic (José Luis Barragán): concertar cita prèvia

Per a la recollida de trastos vells: 3r dimecres de cada mes (trucar prèviament)

Serveis socials i mèdics:

Treballadora social: dimarts de 9:30h a 11:30h

Educadora social: 1r i 3r dijous de mes de 9h a 10:30h

Consultori mèdic: Doctor (Josep Puig) i Infermera (Yolanda Moreno)

dilluns i dimecres de 13h a 14h

(consultes) i de 14h a 15h (domicilis)

Horaris de missa:

Sant Vicenç de Canet: diumenges a ¾ de 9h (excepte el 5è diumenge de mes)

Sant Llorenç d’Adri: 5è diumenge de mes a ¾ de 9h

Santa Cecília de Montcal: 5è dissabte de mes a les 16h
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ÉS l’HORA
DE LA CONVIVÈNCIA

Benvolguts veïns i veïnes de Canet, Adri, Mont-
cal, Biert i Montbó (Rocacorba, malgrat ser 
poble del municipi, no hi resideix ningú).

Amb el títol ”Ara és l’hora de la convivència” no 
us vull parlar del panorama polític i social de 
Catalunya, ni de pancartes i llaços grocs ja que 
formen part de la llibertat d’expressió i respec-
te, sinó de convivència ciutadana a nivell del 
nostre municipi.

Canet d’Adri és un poble petit (720 habitants) 
on tots ens coneixem i ens ajudem, però 
també és un poble que ha evolucionat molt en 
els darrers anys, ens hem modernitzat, hem 
adquirit nous hàbits i això implica canviar 
maneres de fer i d’actuar.

Em refereixo per exemple a la tinença d’ani-
mals domèstics: abans tothom tenia gossos a 
les cases sense lligar i sense cap tipus de con-
trol, més que donar-los menjar. La gent trebal-
lava la terra, anava a peu o amb carro i els 
gossos que campaven a la seva sort no repre-
sentaven cap problema.

Avui dia la gent fa esport, va corrent o amb 
bicicleta o simplement a caminar. La presència 
de gossos al carrer sense lligar intimiden a les 
persones i causen problemes de circulació a 
vehicles, al transport escolar, als ciclistes... 
També és veritat que els vehicles han de 
respectar las normes de seguretat.

Un altre aspecte és el soroll. Estem immersos 
en una societat estressant i molt agitada. 
Quan arribem a casa tots desitgem gaudir d’un 
espai tranquil i acollidor, o si més no, confor-
mar-nos amb el propi soroll. El que no es pot 
justificar és el soroll que imposa el veí o l’acti-
vitat més propera. Sempre hi pot haver 
l’excepció d’un dia determinat en què es pugui 
molestar però que queda perdonat dins el bon 
veïnatge “d’un dia per a tu i un altre serà per 
mi”.

També, un problema (que abans no existia) 
són els visitants de fora que acudeixen al 
nostre poble; sobretot a l’estiu, per visitar el 
paratges de la Font de la Torra o les altres 
gorgues. Algunes d’aquestes persones sovint 
causen malestar als veïns, que veuen envaïts 
els espais naturals propis, que aparquen on no 
toca o embruten el municipi.

Cal prendre consciència que els animals han 
d’estar lligats i que no poden córrer lliberts 
pels carrers del poble, que cal respectar el 
descans dels veïns perquè també volem que 
ens respectin a nosaltres i que cal controlar els 
espais naturals perquè és el més bonic que té 
Canet d’Adri, però dins de la tolerància que 
volem per nosaltres quan visitem qualsevol 
altre indret.

És responsabilitat de l’Ajuntament gestionar la 
convivència ciutadana amb la regulació de 
pautes de conducta i comportament però, on 
realment recau la responsabilitat, és en cada-
scú de nosaltres que hem de respondre amb 
generositat als canvis que ha experimentat el 
municipi. Aquí escauria la frase:

“No facis a ningú el que no vulguis per a tu”.

Us desitjo un bon estiu i bona convivència 
per a tots !

Carles Espígol Camps   
Alcalde de Canet d’Adri
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El Nadal

Durant el Nadal de 2017-2018, des de l’Espai Social 
de l’Ajuntament de Canet d’Adri es van oferir activi-
tats diverses per a tots els públics. El primer taller 
va ser “Decorem l’arbre de Nadal”, celebrat 
aquest any al pavelló municipal i contant amb la 
participació de petits i grans, que acabada l’activitat 
van gaudir d’una bona xocolata i del sorteig d’una 
nadala. L’arbre va ser decorat de manera conjunta, 
i va quedar ben colorit representant l’esperit de 
Nadal en el poble.

També es va organitzar l’excursió “Anem a buscar 
el tió!”, amb un mapa i la carta que el tió havia 
enviat prèviament a nens i nenes del municipi. Van 
anar a buscar el nostre estimat tronc màgic, que 
finalment el van trobar a una petita clariana. Els 
nens van acompanyar el tió fins a l’ajuntament, i 
allà va descansar i va ser alimentat fins el gran dia 
esperat per tots: la cagada del tió!

Aquest any la vam celebrar el divendres 22 de 
desembre al pavelló municipal. Entre grans i petits 
vam ser una bona colla, i la jornada va ser tot un 
èxit! Per entretenir la mainada mentre els grans 
preparaven una bona xocolata, es van pintar dibui-
xos del tió i la nostra veïna, la Silvia Cadanet, ens 
va delitar amb boniques històries, cançons i contes 
del protagonista: el tió.

D’aquesta manera, els nens van aprendre que 
abans el tió no portava regals com ara, sinó que fa 
50, 60 o 70 anys, el que llavors eren infants i ara 
són els avis i besavis, els hi portava menjar, roba 
per abrigar-se, i amb sort mandarines i alguna 
llaminadura. Tant nens com grans, van poder-se 
endur un petit detall del tió al acabar el dia.

Per finalitzar les activitats de Nadal, es va organit-
zar el “Taller del fanalet” pensat pels infants del 
municipi, que amb l’ajuda dels pares i mares van 
realitzar uns fanalets ben macos per anar a esperar 
els nostres estimats reis. Els fanalets es van fer 
amb ampolles reciclades i paper de seda, va ser 
una manualitat senzilla que els nens (d’edats varia-
des entre els 3 i els 9 anys) van poder fer sense cap 
problema.

Fotografies del taller nadalenc “Decorem l’arbre de
nadal”, on podem observar les guanyadores de la nadala,
l’arbre decorat i els participants que ho van fer possible!

Imatges del dia del “Caga 
tió”, a la de dalt podem 
veure la Silvia durant el 
seu espectacle animant 
als nens, i al costat tenim 
el petit de l’Espai Social, 
l’Enric, gaudint de la 
xocolata.
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Reis Mags a Canet d’Adri
El dia 5, com cada any, van 
venir els reis mags a Canet 
d’Adri des del llunyà Orient. 
La cavalcada va sortir des de 
l’església del poble i va 
arribar a l’ajuntament. 
Envoltats de la il·lusió i 
cançons de petits i grans 
(més de 400 persones érem 
aquest any!), el rei Baltasar 
va dirigir unes paraules als 
assistents en la seva ininte-
l·ligible llengua, que vam 
poder entendre gràcies a la 
traducció impecable de les 
traductores.

Els tres reis van agrair la 
entranyable acollida dispen-
sada pels veïns de Canet i van felicitar als 
nens per haver sigut tant bons aquest any. 
Tot i això, també van tenir unes paraules 
per fer-nos illors ciutadans: aquest any van 
recordar la importància de cuidar el medi 
ambient, ja que la Terra compartida per 
tots nosaltres, és l’espai que ens permet 
viure i gaudir dels seus paisatges, i per 
això l’hem de cuidar perquè és irreem-
plaçable.

Seguidament i entre aplaudiments van 
rebre la clau del poble, aquella que obre 
totes les portes de les cases per tal que 
poguessin entregar els regals a tots els 
nens! Desprès van seure als seus trons 
reials per poder passar una estona amb els 
nens, i que aquests els hi entreguessin les 
seves cartes per saber quins regals els hi 
havien demanat. Per finalitzar la jornada, 
es va repartir xocolata calenta i melindros 
a tots els assistents.

Se’ns dubte, va ser una nit màgica!

NOTICIES EN PROFUNDITAT
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La Fira del Porc

El passat 11 de febrer es 
va celebrar la VII Fira del 
Porc a Canet d’Adri. En 
aquesta edició, malgrat les 
baixes temperatures i la 
coincidència de les 

celebracions de Carnestoltes a moltes poblacions de 
la comarca, l’afluència del públic va ser molt satis-
factòria.

A diferència de l’any passat, aquesta vegada el 
temps ens va acompanyar i vam poder organitzar la 
fira a l’aire lliure. Més de 50 parades artesanals i 
firals (un 30% més que al 2017) van poder promo-
cionar els seus productes a l’exterior del pavelló, 
entre els quals podíem adquirir embotits, formatge, 
pa, vins, olis, mel, tèxtil per adults i infants, joies, 
flors, llaminadures, didals amb motiu de la fira...

També hi van participar firaires que van portar infla-
bles, llits elàstics i parada de tir per a divertir al més 
petits.

Com a la passada edició, també es va poder gaudir 
de la concentració de vehicles clàssics a l’explanada 
del pavelló, i per agrair la seva participació tots els 
conductors van rebre un val per a un esmorzar 
gratuït!

Una altra novetat d’aquest any, va ser la preparació 
de rutes de senderisme de diferents dificultats per 
tal de gaudir del meravellós entorn natural del 
nostre municipi.

NOTICIES EN PROFUNDITAT



Dins del pavelló, es va muntar el servei de bar i les 
taules per poder degustar l’esmorzar i dinar de 
productes de porc de primera qualitat. Els més 
petits també van trobar un taller de manualitats, un 
photocall i l’oportunitat de munyir la vaca de Llet 
Nostra. També es va celebrar l’acte principal de la 
fira: la demostració d’especejament del porc, que 
va atreure molt de públic. Com cada any, en Narcís 
de Can Torrentà, amb l’ajuda del seu fill Albert, van 
especejar dos porcs ja sacrificats al llarg de tota la 
jornada. Els més petits van gaudir de valent en la 
preparació d’embotir botifarres, ja que van poder 
participar activament.

Aquest any es va tornar a promocionar el concurs a 
través d’Instagram, que sota el #firaporc2018 va 
sortejar un lot de productes d’embotits de Canet 
d’Adri, cedit per embotits Pagès. La guanyadora va 
ser la Magda Bagué! 

Per finalitzar, cal agrair la col·laboració econòmica 
de la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del 
Gironès que fa possible any rere any l’organització 
de la fira, la qual ha anat creixent al llarg dels anys 
i s’espera que pugui ser un referent de les fires de 
la comarca, ja que permet transmetre la tradició 
rural i la promoció de negocis locals.
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Fotografia guanyadora del concurs d’Instagram, un collage 
de diferents fotos de la fira, enhorabona Magda!

NOTICIES EN PROFUNDITAT
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Cada any, el divendres després de Pasqua, les dones 
de Canet d’Adri, Cartellà i Sant Medir s’emplacen per 
compartir una vetllada.

Enguany el restaurant que les va acollir va ser el 
Celler de l’Adroher, a on el dia 6 d’abril unes 70 
dones dels pobles esmentats varen compartir sopar, 
tertúlia, regals i moltes ganes de passar una bona 
estona.

Aquesta trobada anual té l’atractiu que hi participen 
tant dones joves (hi havia nenes de 8 anys) com més 

grans (de més de 80); solteres, casades i vídues, 
totes amb ganes de sortir, encara que sigui una nit a 
l’any, i tornar a casa amb la il·lusió d’haver anat de 
festa.

Les persones organitzadores: La Loli, la Dolors 
Bosch, la Marta Renart, la Dolors Gutiérrez i la Roser 
Camps, com a dona de l’any 2017, varen preparar la 
festa amb detalls de record i l’elecció de la nova dona 
de l’any, que va recaure en la Sandra de Palol. Espe-
rem veure-us a totes l’any que ve!

Trobada de Dones

NOTICIES EN PROFUNDITAT



Aquest any s’ha celebrat el 30è Homenatge a la Vellesa a Canet 

d’Adri, que s’ha convertit en una celebració de caràcter anual 

gràcies a la iniciativa portada a terme per l’equip de govern 

municipal, juntament amb el Patronat Local.

L’alcalde va donar la benvinguda als assistents a la celebració 

de l’Homenatge a la Gent Gran i va felicitar els avis més grans 

del municipi, l’Àngela Boix Riera, de 98 anys, que malaurada-

ment no va poder assistir a la celebració per motius de salut i 

en Jordi Carreras Furest, de 93 anys.

Tot seguit va explicar el programa de la jornada que va 

començar amb la Missa oficiada per Ms. Enric i acompanyada 

amb la veu de la veïna de Biert, la soprano Mònica Orpí, i pel 

pianista Santi Escura.

Seguidament, al pavelló municipal ens esperava el vermut 

popular, on vam poder gaudir d’una exposició fotogràfica dels 

Homenatges a la Vellesa celebrats entre la dècada de 1963 i 

1973, amb fotos cedides per Jordi Carreras. Molts dels assis-

tents varen veure les seves imatges a les fotografies, i van 

passar una bonica estona recordant aquells bells temps.
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30è Homenatge a la Gent Gran 

NOTICIES EN PROFUNDITAT



El regidor Jordi Fonoll va ser l’encarregat de donar pas al dinar, en què unes 120 persones van compartir 
taula i menú. Després del cafè es va fer entrega d’un obsequi a totes les persones majors de 90 anys i una 
menció especial per les persones de més edat: Jordi Carreras Furest (93) i Joaquima Admetlla Farrés (92).

També es va oferir una planta ornamental o aromàtica, a tots els assistents.

Per acabar la jornada, va tenir lloc un espectacle musical a càrrec del grup “Xamfaina” amb cançons i sarda-
nes que van fer aixecar més d’un de la cadira.

Moltes gràcies a totes les persones grans per fer-ho possible i els seus acompanyants.
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Aquests són els avis homenatjats 
assistents a la celebració Jordi 

Carreras (93 anys) i Joaquima 
Admetlla (92 anys)

L’alcalde en nom del Patronat Local va fer 
entrega d’un obsequi a l’Àngela Boix Riera, 

la dona més gran del municipi de Canet d’Adri, 
que no va poder assistir a la celebració de 

l’Homenatge.

Moltes felicitats Àngela, i per molts més anys 
tots plegats!

NOTICIES EN PROFUNDITAT



Cada any, les poblacions de la Vall de Llémena es 
reuneixen en un espai emblemàtic de la zona per 
recordar la lluita dels avantpassats remences, i 
celebrar el triomf de la seva revolta al segle XV que 
va suposar la llibertat de la pagesia catalana i l’inici 
del fi del feudalisme.

Aquest any, la celebració de la festa es va concen-
trar durant el cap de setmana de 19-20 de maig a 
Sant Aniol de Finestres, i més de 100 voluntaris i 
voluntàries van fer possible aquesta celebració 
organitzant diverses activitats per grans i petits.

El dissabte 19 es va iniciar la jornada al Mas el Molí 
de Sant Esteve de Llémena, amb una conferència 
sobre el molins tradicionals i visita guiada pel Dr. 
Xavier Solà. També es va dur a terme la represen-
tació teatral de “L’Herència” (repetida diverses 
vegades al llarg del diumenge) al mateix espai. Al 
vespre van continuar a La Planta (Sant Esteve de 
Llémena), amb una narració de contes infantils 
“Bruixes i Bruixots” a càrrec de Pepa 

Contes, servei bar i l’esperada caminada nocturna, 
sense que hi faltes un berenar/botifarrada.

Al llarg de diumenge, va tenir lloc el Mercat artesà, 
l’Escola Remença amb jocs infantils, la Taverna del 
Pagès per a fer un mos i passejades amb poni i 
carro. També es van programar diverses activitats 
relacionades amb el món eqüestre, exhibicions de 
forja a càrrec de Ferrocalent, taller de feltre d’Auro-
ra Morales, animacions musicals (grup Sübitus), 
tastets de cuina tradicional dels restaurants de la 
Vall, danses tradicionals i tallers, jocs i contes 
infantils “Els secrets dels dracs” a càrrec de Piruleta 
Contes. Les activitats de la tarda van acabar amb la 
Remençada del Montornès i una exhibició de 
danses tradicionals, de l’Escola Agustí Gifre. També 
es van fer els Jocs de la Vall, aquest any organitzats 
pel grup de paleotraining Puretraining Raul.

Per finalitzar la jornada es va dur a terme el Relleu 
de la Forca de Remença, símbol de la festa, que ha 
passat a Canet d’Adri. Per tant l’any vinent aquesta 
celebració tindrà lloc al nostre municipi!
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La IX Festa Remença

NOTICIES EN PROFUNDITAT
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Taller popular “Decorem l’arbre de 
Nadal” celebrat al pavelló municipal el 
dijous 14 de desembre de 2017.

Activitat popular “Caga tió a Canet d’Adri” celebrat 
al pavelló municipal el divendres 22 de desembre de 
2017, on tant grans com petits van tenir un petit 
detall i vam gaudir de l’espectacle organitzat a càrrec 
de la veïna Silvia Cadenet.

Sortida infantil “Anem a 
buscar el tió!” el dissabte 
16 de desembre de 2017.

Taller infantil “Construïm un castell amb caixes de 
cartró reciclades” fet als baixos de l’ajuntament de 
Canet d’Adri el divendres 26 de gener de 2018. Els nens 
han pogut gaudir de la seva petita fortalesa al llarg de 
tota la temporada, com es pot veure durant la “Celebra-
ció del dia de la pau”, el dimecres 31 de gener, on els 
nens van cantar la cançó “Podries”
del grup Roba Estesa.

Activitat per adults “Dijous Llarder” celebrat a l’Espai Social el dijous 8 de febrer de 2018.
Tarda engrescada gràcies a l’actuació d’en  Mateu, qui va fer el monòleg de “El nàufrag”.

Activitat infantil “Rua de Carnestoltes” el divendres 16 de febrer 2018, 
recorrent el municipi de Canet amb música per ambientar els carrers. La 
tarda va finalitzar a Cal Siset, amb un espectacle d’ensinistrament caní 
amb en Jaume Frigolé, qui va repartir caramels a grans i petits!

ACTIVITATS DE L’ESPAI SOCIAL
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Setmana de tallers infantils i per adults “Fem 
màscares!” els dies 12, 13 i 15 de febrer de 
2018, a l’Espai Social de Canet d’Adri, amb motiu 
de la festa de Carnestoltes.(12/2017).

Tarda de cinema infantil amb la reproducció de la 
pel·lícula “Gru 3”. Hi va haver diversió i crispetes per 
tothom!

Taller especial “Dia del pare”, amb la 
realització de dues manualitats per a totes 
les edats!

Taller per adults 
“Realització de 
bossetes aromà-
tiques”, on final-
ment van partici-
par també els 
petits del municipi 
i vam gaudir d’un 
bon berenar.

Taller més exitós de la temporada 
“Fabriquem Slime!”, celebrat el 
dimarts 13 de març al pavelló munici-
pal. El nombre d’assistents va ser 
elevat i de totes les edats!

ACTIVITATS DE L’ESPAI SOCIAL 
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Xerrada per adults “Salut auditiva”, realitzada el 
29 de març, a càrrec de Silvia Parramón, del centre 
auditiu Audioson. Va finalitzar amb un pica-pica a 
càrrec dels organitzadors.

Excursió infantil “Coneixem la granja”, realitzada el 28 de març a Can Gela-
dor i Ca l’Anglada per conèixer els animals de granja, agradable tarda que va 
acabar amb un deliciós berenar a càrrec de l’amfitrió, en Tomasset.

A Canet d’Adri vam avançar la “Diada de Sant 
Jordi”, el 20 d’abril al pavelló.
L’activitat va estar oberta a tots els habitants del 
municipi, i vam gaudir d’una lectura de poemes, balls 
i cançons, fets pels nens i nenes del poble. Vam 
finalitzar la jornada amb un berenar per tots els assis-
tents!

Taller infantil de ciència “Pintem la llet de colors”, fet 
el 16 d’abril. Vam finalitzar l’activitat bevent llet de color 
blau.

ACTIVITATS DE L’ESPAI SOCIAL



Taller especial “Dia de la mare”, fet el 2 de maig, on els 
nens i nenes van poder dur a terme dues manualitats per 
dir com s’estimen a les mares!

Taller infantil de ciència “Canviem el color de l’enciam”, fet el 30 d’abril.

Últim taller de la temporada! El dilluns 21 de maig vam 
fer “Casetes per ocells” a partir de diferents envasos 
de plàstics. Cal remarcar que de tots els residus, els 
plàstics triguen centenars d’any a degradar-se, per això 
la importància del seu reaprofitament i reciclatge 
adequat.

Tallers infantils “Sortida i recol·lecció de plantes” i “Art amb plantes”, el 24 i 
25 d’abril. Petita excursió feta als boscos d’alzina del municipi de Canet, on els nens 
van recol·lectar les plantes més característiques i van poder veure una salamandra. 
Posteriorment, es van observar les plantes a l’Espai Social i es van aprofitar per fer 
dibuixos ben creatius!

Gràcies a tots per participar!Gràcies a tots per participar!
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ACTIVITATS DE L’ESPAI SOCIAL 



El Trail de Rocacorba

La Mancomunitat de la Vall de Llémena promou la formació
sobre el patrimoni de la Vall entre els agents turístics 
del territori

El diumenge 28 de gener, la cursa va portar desenes de runners 
a Canet.

L’entitat organitzadora, Klassmark, va realitzar diferents recorre-
guts que s’adaptessin a diferents ritmes, que anaven des d’uns 20 
km a gairebé 40km de recorreguts, i amb pendents positius de 
800 a 1800 m. Els més atrevits, van poder gaudir de les vistes 
des del cim de Rocacorba.

Al final de la cursa es van fer entregues de medalles als podis i 
premis, i tots plegats van poder tenir un esmorzar ben merescut. 
Fins l’any vinent!

Els darrers mesos de gener i març la Mancomunitat de 
la Vall de Llémena va organitzar dues formacions de 
descoberta dels recursos turístics del territori, dirigi-
des al públic en general però, especialment, als agents 
turístics de la Vall. Durant el mes de gener es va orga-
nitzar una primera formació sobre vulcanisme, impar-
tida pel geòleg Albert Pujadas Pigem, i que va consistir 
en una sessió a l’aula i dues sortides per conèixer amb 
més detall els volcans del Puig d’Adri, el Clot de l’Ome-
ra i la Banya del Boc. En aquesta sessió hi van partici-
par una trentena de persones, provinents principal-
ment d’allotjaments turístics.

La segona formació al voltant del patrimoni cultural es 
va realitzar els dies 20 i 21 de març, a càrrec de 
l’historiador i arqueòleg Joan Llinàs. La formació va 
consistir en una sessió a l’aula per conèixer el patrimo-
ni cultural que existeix a la vall, i una sortida al dia 
següent centralitzada en els principals edificis religio-
sos de la vall: Sant Aniol de Finestres, Sant Esteve de 
Llémena, Sant Pere de Llorà, Sant Vicenç de Canet 
d’Adri, Sant Gregori, i l’ermita de Sant Joan.

Els participants van valorar molt positivament les 

jornades organitzades, atès que van contribuir a millo-
rar el coneixement sobre el patrimoni natural i cultural 
de la Vall de Llémena, a valorar-lo molt més i en 
conseqüència, a difondre aquest patrimoni entre els 
visitants per tal d’afavorir una major qualitat de 
l’experiència turística.

Per finalitzar les formacions d’aquest 2018 la Manco-
munitat de la Vall de Llémena previst realitzar una 
darrera jornada a la tardor centralitzada en la flora i la 
fauna de la Vall de Llémena.

Fotografies extretes de la pàgina web del Trail de Rocacorba, si voleu veure més imatges de la cursa, 
les podreu trobar a: https://www.trailrocacorba.com/media
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Celebro la xerrada sobre l'economia 
del bé comú que va tenir lloc a 
l’Ajuntament de Canet el passat 12 
de març. El nou concepte econòmic 
i polític, promogut per l’austríac 
Christian Felber, va més enllà de 
l’idealisme i convida a tot un canvi 
de consciència. Aquest model basat 
en una economia sostenible, que es 
construeix amb valors com l’hones-
tedat, la cooperació, la solidaritat, 
la generositat o l’empatia, és tot un 
repte per a nosaltres a nivell indivi-
dual i col·lectiu.

Com a consumidors tenim molt a 
dir-hi, encara que sigui implemen-
tant petits canvis en els nostres 
hàbits (banca ètica, subministres 
ecològics, comerç de proximitat, 

...). Les dones, en aquest sentit, 
també podem aportar maneres de 
fer més basades en la cooperació, 
en la competitivitat i en el lucre.

Cal voluntat política per potenciar el 
bé comú a les empreses i a la 
pròpia adminis-
tració, i cal 
m o l t í s s i m a 
pedagogia. És 
d’agrair la tasca 
de difusió que 
fan els membres 
de l’Associació 
Catalana pel 
Foment de l’Eco-
nomia del Bé 
Comú com 
l’Albert Mancha-

do, que és qui ens va oferir la 
xerrada.

El que ara sembla utòpic, algun dia 
serà realitat des de la projecció i la 
plena adopció d'aquests valors. 
Tenim molt per fer!

Com cada dilluns de Pasqua, vam 
celebrar l’aplec de Rocacorba. 
Aquest any va ser aviat, el dos 
d’abril.

Contra tots els pronòstics que deien 
que el temps no acompanyaria, 
vam gaudir d’un dia solejat i de 

temperatures agradables.

A les vuit del matí va sortit des de 
Mas Vert un grup nombrós de 
persones camí cap a Rocacorba, on 
es esperava mossèn Pito per iniciar 
la cerimònia. Desprès vam dur a 
terme el vermut popular sota la 

Roca, fent una bona gresca tots 
plegats. La jornada va finalitzar 
amb un dinar de germanor al Pla de 
Bartí, on es va observar que cada 
any són més les persones que s’hi 
apunten!

Xerrada sobre l’Economia del Bé Comú

Diada de Rocacorba
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NOTICIES BREUS

Albert Manchado, explicant els beneficis d’aquest sistema econòmic .
A continuació, us deixem una mica de bibliografia:

Felber, Christian. Diners, noves regles de joc. Editorial Miret. 2014
Felber, Christian. La Economia del Bien Común. Editorial Deusto. 2015

Segell InfoParticipa 

Canet d’Adri va rebre el guardó del Segell InfoParticipa 2017, distinció atorgada 
per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) sobre qualitat i transparència de 
la comunicació pública local. Amb una puntuació del 94,23%, Canet d’Adri manté 
la puntuació obtinguda en l’edició de l’any passat i es situa un cop més com un dels 
municipis més ben puntuats de tot Catalunya. A la fotografia, el regidor Enric 
Subils, i l’administrativa de l’Ajuntament, la Júlia Grabulosa, amb el segell de quali-
tat de transparència atorgat. 



L’ENTREVISTA

1- Véns de família nombrosa. Això volia dir 
«guerra» assegurada?

Sí, oi tant! Un matrimoni amb 5 fills vivint sota un 
mateix sostre dóna per fer molt de xivarri! Els meus 
pares són l’Àngel i la Josefina. En Marc és el meu germà 
gran, després hi ha en Jordi i jo que som parella de 
bessons no idèntics i, per últim, l’Àngel i la Marta que, 
per a més inri, també són parella de bessons no 
idèntics. Amb el meu bessó Jordi, tot i que som molt 
diferents, sempre ens hem avingut molt.

Total, a la família no hi havia marge per l’avorriment: 
érem prou colla per jugar i, a més, s’hi van afegir els 
nostres veïns de Can Panella, en Xavier i la Maria. Un 
dels nostres llocs d’esbarjo -almenys a l’estiu- era 
banyar-nos al salt d’en Rigau, on abans sí que hi baixa-
va aigua de veritat!

A dia d’avui tinc tres nebots: l’Aina i l’Arnau, tots dos 
fills de l’Àngel i la meva cunyada Esther, i la Vinyet, que 
fa pocs dies ha fet 1 any i és la filla d’en Marc i la meva 
cunyada Marta. Tinc molta estima per l’única àvia que 
em queda, l’Angeleta, que aquest mes de març va 
complir 93 anys.

2- Com recordes la teva època al col·legi?

El primer que em ve al cap eren els plors que feia quan 
vaig trepitjar per primer cop el col·legi Agustí Xifra de 
Sant Gregori. I per ploramiques, quan una vegada vaig 

perdre l’autobús de línia que m’havia de portar de 
tornada a Canet.

També recordo que fins als 8 anys treia de polle-
guera a les mestres i també a alguns companys 
de classe. Diguem-ne que era un nen força entre-
maliat... I la meva mare en pot donar fe d’això, ja 
que més d’un cop va tenir que recollirme abans 
d’hora del col·legi per mala conducta... Però a 
partir de llavors vaig canviar d’actitud i, tant és 
així, que vaig passar a ser un dels alumnes amb 
més bones notes de la classe durant la resta de la 
primària.

3- I a catequesi, a Canet?

Sí, era el que tocava llavors. El Mossèn Joaquim Corne-
llà ens preparava per fer les comunions i la confirmació. 
Les vaig fer juntament amb el meu germà Jordi, en Pere 
de Ca l’Espígol i en Fabi Minobas (fill del llavors flequer 
de Canet).

En la missa del gall de l’any 1991 vaig representar Sant 
Josep i tenia de costat a la Núria Garcia, que feia de 
Mare de Déu. Recordo que els minuts previs a la funció, 
estava tan nerviós intentant memoritzar la lletra, que 
no vaig entaular cap conversa amb ella per por a oblidar 
el text que havia de pronunciar en escena! En aquell 
moment, els meus germans feien de pastors. Per sort, 
tot va sortir bé.

Albert Puig i Llorà
L’Albert, tal i com es defineix ell, és una persona senzilla, inquieta, treballadora i molt 
afable amb la gent que l’envolta. Ha deixat una gran empremta a Canet, on ha 
treballat a l’Ajuntament, ha tingut el càrrec de regidor i ha estat membre de la 
Comissió de Festes durant una colla d’anys. 

Anem-lo a conèixer més a fons.

A dalt, l’Albert passejant en ruc per can Ventura,
amb en Jordi, en Marc i una nena estrangera; i

guiats per la seva tia Anna (any 1983).
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A dalt a l’esquerre, la mare de l’Albert -la Pepita- portant-lo 
en braços quan era ben petit. I el seu pare -l’Àngel-, portant 
el seu germà bessó (any 1980). A l’última foto, l’Albert 
després de fer-se un bany a la piscina de Can Ventura, al 
1987.



4- Quan vas començar a treballar?

Vaig començar pocs dies després de complir els 14 
anys. A finals d’estiu de 1994 al cafè-bar Ribas de Sant 
Gregori (que abans estava situat a Can Frenca) necessi-
taven un bàrman.

Recordo que durant el primer dia de treball un client em 
va demanar un “43 amb gel” i jo em pensava que em 
feia conya perquè era nou...!!

De mica en mica vaig aprendre’m tot el reguitzell de 
licors, a fer cafès, a servir canyes, a preparar cubates, 
a fer entrepans calents, a tractar amb la gent, etc. El 
negoci el portava en Pere Ribas, que llavors també feia 
de regidor a l’Ajuntament de Sant Gregori. La seva 
mare, la Conxita, era la cuinera i feia uns menjars 
deliciosos.

I a casa meu, sempre he ajudat als meus pares amb les 
tasques de l’hort i el camp. Quan fèiem la matança del 
porc a can Torra recordo que, tot i que era sinònim 
d’una bona jornada de feina, m’agradava molt partici-
par-hi. Llavors, en Joan de Can Panella n’era el matador 
(més tard ho va ser l’Àngel Collell de Ginestar i, 
després, en Narcís de Can Carreras de Cartellà).

5- Alguna anècdota de quan anaves a l’institut?

Te’n podria explicar un munt! Vaig estudiar a l’Institut 
Vicens Vives del 1994 al 1998. Un dels records més 
marcat que tinc és que durant l’hora d’esbarjo, anàvem 
a esmorzar amb la colla a la fleca Subirós -al costat de 
l’Onyar- i, un bon dia, el meu company, l’Albert Planas 
(veí del Mas Puig d’Adri), va demanar una pizza. Mentre 
se la menjava, es va ennuegar amb la cotna del bacon... 
i seguidament ens anava avisant amb gestos que 
s’estava escanyant... Al principi, com que tots ens 
pensàvem que feia conya, ens vam posar a riure, però 
al veure que la cosa era seriosa, un de la colla el va 
socòrrer i, amb un gest ben donat per l’esquena, va 
aconseguir treure-li la cotna. Això sí, des de llavors, 
quan algú de la colla li demanava una pizza a la depen-
denta de la fleca, li concretava que volia una pizza 
«escanya-Planas»!!!

6- Tens estudis universitaris?

Sí, vaig estudiar la llicenciatura de Geografia i Ordena-
ció del Territori a la Facultat de Lletres de la Universitat 
de Girona.

De petit sempre m’havia agradat remenar mapes i, fins 
i tot, em sabia el nom de tots els països del món amb 
les seves capitals. A mitja carrera també vaig estudiar 
paral·lelament un cicle formatiu de grau superior en 
secretariat.

7-Explica’ns la teva incorporació a l’Ajuntament 
de Canet.

Vaig poder entrar a treballar a l’Ajuntament de Canet 
gràcies a poder exercir l’objecció de consciència al 
servei militar. Era a l’any 2000 i el meu pare va tenir la 
idea de portar-me a l’Ajuntament de Canet per fer les 
hores d’objec-
tor ajudant a 
la Dolors a 
l’oficina (al 
mateix temps, 
el meu germà 
-en Jordi- les 
feia d’operari 
de brigada, 
j u n t a m e n t 
amb en Dani 
Espuche). I 
així va ser com 
la Dolors em va 
començar a 
ensenyar a 
cobrar rebuts dels impostos de circulació i de les taxes 
d’escombraries, a donar registres d’entrada de la 
correspondència que rebíem, a fer partides de naixe-
ment, matrimoni, defunció, etc. L’any següent, la 
Dolors va agafar la baixa per maternitat i va ser quan 
vaig tenir l’oportunitat d’entrar a treballar-hi, aquest 
cop guanyant uns calerons. De moment només hi anava 
els estius. Més tard em van ampliar l’horari de treball i 
durant l’hivern hi anava també un dia a la tarda. Llavors 
va venir la reforma de l’edifici de la Casa de la Vila i, 
més tard, els canvis al govern municipal. Al novembre 
de l’any passat, després de 17 anys treballant a l’ajun-
tament, vaig decidir acabar la meva etapa laboral al 
consistori, amb la satisfacció de marxar amb la feina 
ben feta i d’haver contribuït a la bona marxa i adminis-
tració de l’ajuntament.

8-També vas ser regidor de l’ajuntament.

Sí, en efecte. En Jaume Frigolé, que llavors era l’alcal-
de, em va proposar entrar a formar part de la seva 
candidatura per CiU a les eleccions municipals del maig 
de 2003. En aquell moment es va formar també una 
forta oposició encapçalada per en Lluís de Ca l’Adroher. 
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L’ENTREVISTA

Sortida amb gent de Canet, Cartellà i Montcal al parc 
aquàtic de Marineland (Palafolls) a l’any 1990.
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Al final vaig poder entrar com a regidor de l’equip de 
govern, juntament amb en Jaume Frigolé (que repetia 
com alcalde), en Narcís Frigolé i en Joan de Palol. De la 
llista d’ERC van entrar en Lluís Noguer, en Carles 
Espígol (actual alcalde) i en Narcís Torrentà.

En Jaume em va delegar les àrees d’hisenda i de festes. 
M’emporto una bona experiència d’haver tingut aquest 
càrrec públic.

9- I com et va anar a la comissió de festes de 
Canet?

Vaig entrar a formar part de la comissió a l’any 2000. 
Llavors hi havia en Batista (que continua essent l’ànima 
i el motor de la festa), en Quim de Cal Corbo, en Xavier 
Palahí, els Condom (l’Enric, en Rubén i l’Eduard), en 
Josep Cullell, en Jaume Frigolé, el Ferrer de Canet i 
l’Imma de Ca l’Adroher. Val a dir que entre tots formà-
vem un bon equip. Recordo les trobades a la barraca 
del Ferrer, també dels abundants però deliciosos 
menjars que ens preparava la Montse de Can Siset i, 
sobretot, veure com en Batista anava perdent la veu a 
mesura que anaven passant els dies de la Festa 
Major...!!! Un dels millors records que tinc de la meva 
estada a la comissió va ser que vaig poder aconseguir 

recuperar el Quo Vadis al 2006. Aquell any van partici-
par-hi 32 nens i nenes, esdevenint un èxit total. Aquell 
mateix any em va tocar fer de pregoner de la festa. Fou 
l’últim any que es va celebrar la festa major a l’envelat, 
ja que l’any següent ja teníem el pavelló construït i 
apunt per donar guerra. El juny de 2013 es va constituir 
la nova comissió de festes sota el nom d’Associació 
Cultural de Canet d’Adri i allí vaig decidir retirar-me 
–com molts altres companys- i deixar pas a la joventut 
que venia apretant pel darrere.

10- També vas ser el lloro de la Quina.

Sí, i va ser una experiència molt bonica. Els últims anys 
la cantava juntament amb la meva dona. Tot va 
començar amb la idea d’en Jaume Frigolé de fer una 
quina al poble. I amb la comissió ens vam posar mans 
a l’obra i pel Nadal de 2002 vam poder celebrar la 
primera quina als baixos de l’Ajuntament. Val a dir que 
si haguéssim tingut una inspecció de treball, ens 
haguessin fotut tota la comissió a la presó! Es veu que 
superàvem en escreix la capacitat màxima que tenia el 
local. I a sobre fèiem servir el despatx mèdic per fer-hi 
les paneres i instal·lar-hi el servei de bar.

Tot un xou! Recordo una vegada que vam decidir fer 
una broma i vam preparar una panera amb productes 
del dispensari mèdic (guants de làtex inflats, medica-
ments que havíem trobat a la mateixa consulta, etc). 
Quan vam sortejar la panera, li va tocar a la Maribel de 
Ginestar: la seva cara era tot un poema i, nosaltres, els 
organitzadors, petant-nos de riure!!

11- I, fins fa poc, has estat el responsable de la 
revista de Canet d’Adri.

Sí. Al principi vaig començar fent algun que altre escrit 
quan en Jordi Carreras s’encarregava de la revista. 
Quan ell s’ho va deixar, al juny de 2011, jo en vaig 
prendre el relleu.

El primer que vaig fer va ser donar-li una nova estruc-
tura i format, creant tres grans seccions (notícies del 
poble, informacions de l’ajuntament i articles, amb una 
entrevista fixa per número). Al tractar-se d’una edició 
semestral, també vam decidir augmentar el número de 
pàgines, arribant a les 36 actuals. Portar la redacció i 
coordinació de la revista té el seu treball –tan de camp 
com de despatx però també la seva gratitud: recollir 
notícies, redactar articles, fer fotografies, parlar amb la 
gent del poble, cercar bibliografia, buscar noves 
històries, nous personatges... Per a mi ha estat un plaer 
haver contribuït al creixement de la revista del municipi 
i espero que el Rocacorba tingui molts anys de vida!!

L’Albert i la seva dona, la Lídia, cantant els números 
en la quina de Nadal a Canet, al desembre de 2013.

Foto dels membres de la llista de CiU a les eleccions
municipals de 2007, al parc de Les Alzines, amb l’Albert 

L’ENTREVISTA



12- Actualment treballes a l’Ajuntament de Sarrià 
de Ter?

Sí. Ja fa 15 anys que hi treballo. De fet va ser gràcies a 
treballar a l’Ajuntament de Canet que vaig poder 
presentar-me a la plaça que es va obrir a l’Ajuntament 
de Sarrià. Fou l’antic secretari de Canet, el Sr. José M. 
Beltrán (que també ho era de Sarrià) qui em va infor-
mar d’una plaça vacant allí.

I val a dir que a l’Ajuntament de Sarrià em va passar 
una cosa molt bona: hi vaig conèixer la meva dona!!

13- Quines aficions tens?

M’encanta practicar esport, sobretot pel meu 
compte. El que més m’agrada és el senderisme. Jo 
mateix em marco les rutes (ara amb el Google 
Maps és bufar i fer ampolles, però abans calia anar 
a buscar cartografia molt detallada).

De tant en tant també agafo la bici i començo a fer quilò-
metres, especialment per les vies verdes. A la meva dona 
i a mi ens encanta practicar activitats aquàtiques, sobre-
tot dalt d’una barca o vorejant trams de la Costa Brava 
en caiac. Ocasionalment també jugo a tennis taula: he 
participat en alguns tornejos i, per exemple, vaig tenir la 
sort de fer podi al campionat que es va organitzar a Llorà 
l’any 2010.

D’altra banda sóc un amant de l’astronomia. Ja de força 
jovenet, a les nits d’estiu estrellades a Canet, podia 
passar-me una bona estona contemplant a ull nu (i 
també amb binocles) les estrelles, les constel·lacions i la 
mateixa Via Làctia. M’apassionava saber que mirant al 
cel estava mirant, de fet, al passat. I encara avui quedo 
impressionat quan penso, per exemple, que per arribar a 
la galàxia més propera a la nostra tardaríem 2 milions 
d’anys si viatgéssim a la velocitat de la llum!!! A casa tinc 
una pila de llibres sobre astronomia i sempre que els 
llegeixo m’acaba envaint una sensació d’immensitat i de 
que la comprensió de l’Univers se m’escapa de la meva 
imaginació. Els últims anys he participat en varis cursos 
i xerrades d’astronomia i he tingut ocasió de veure per 
telescopi la nebulosa d’Orió, el planeta Saturn, la pròpia 
Lluna...

Hi ha un altre hobbie que m’arriba cap a finals d’hivern: 
quan m’endinso al bosc per anar a collir espàrrecs. No és 
que m’agradin gaire menjar-me’ls però tinc una obsessió 
en recol·lectar-ne quants més millor!

14- Ets culer o ets més del Girona, ara que ha pujat 
a primera divisió?

Primer sóc culer. I llavors sóc del Girona. Quan s’enfron-
ten els dos no tinc el cor dividit: continuo essent del 
Barça, però vull que el Girona guanyi la resta de partits. 
Quan era més petit, si el Barça perdia de vegades ni 
sopava i tenia mal humor per un bona estona... Per sort, 
això ja ho he anat corregint. També havia anat moltes 
vegades a veure el Barça al Camp Nou. En Josep de Can 
Xifra tenia alguns carnets i m’invitava a anar-hi amb el 
seu cotxe. Normalment coincidia amb en Toni de La 
Caixa, amb en Jordi de Can Nofre i en Pere (en 
“Danone”). Això sí, sempre havíem de marxar 3 hores 
abans del partit per ser puntuals al camp! De vegades, 
pel camí fèiem la porra, però mai em va tocar, per ser 
massa optimista! El que sí em va tocar ara fa deu anys va 
ser un ple al 15 a la quiniela però aquell dia, desgraciada-

ment, hi va haver un munt d’encertats com jo i vaig 
acabar cobrant quatre rals...

L’any 2006 vaig apostar que si el Barça guanyava la 
Champions em faria soci del club i així va ser. Vaig aprofi-
tar aquell dia per visitar el museu i aixecar una rèplica de 
la Copa d’Europa conquistada a París. Des de llavors, he 
portat bona sort al Barça!!!

15- Has viatjat molt?

Durant els darrers 10 anys, sí. He visitat 4 continents, 
des de Nova York a Dubai, passant per Tunísia i les illes 
gregues. Però sobretot els viatges més assidus han estat 
cap al centre d’Europa, especialment a Alemanya, on ens 
encanta visitar-la quan fan els mercats de Nadal. El 
primer viatge que vam fer junts amb la meva dona va 
ser a Praga però, per culpa d’un volcà d’Islàndia que 
havia entrat en erupció, es va tancar l’espai aeri a bona 
part d’Europa i ens va obligar a tornar en autobús dies 
després del que teníem programat arribar. Aquest juliol 
farem turisme per l’illa de Còrcega.

Desitjo molt bon estiu a tothom!!

L’Albert amb la Lídia, els seus pares i sogres (Antoni i
Isabel) dinant al restaurant Can Joan d’Adri (any 2010).
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L’Albert i la Lídia navegant en caiac 
per la badia de Cadaqués.

L’ENTREVISTA



GRUPS DEL CONSISTORI
Ara anem per la República

Ara toca fer República. 
Fer-la efectiva. A poc a 
poc. Pas a pas. Ja fa 
uns quants anys que 

hem iniciat un procés que ha d'acabar en República 
o en República. És un sí o sí. No hi ha marxa enrere. 
Ens poden maltractar, poden enviar policies a 
picar-nos i tractar amb brutalitat una ciutadania 
pacífica, amb avis i menors, que només volien dipo-
sitar un vot en una urna, poden empresonar els 
nostres líders socials i polítics, o forçar-los a marxar 
a l’exili, poden amenaçar-nos i intervenir-nos les 
finances, els departaments de la Generalitat, poden 
fins i tot usurpar càrrecs per als qual no tenen legiti-
mitat, però mai podran doblegar la voluntat d'un 
poble.

Des d'Independents per Canet d'Adri us volem enco-
ratjar a seguir lluitant i a tirar endavant. Nosaltres 
continuem treballant cada dia, com sempre, pel 
benestar del nostre poble. El camí és feixuc, i a 
voltes es fa llarg. Però cal tenir perseverança, una de 
les paraules més pronunciades pel President Puigde-
mont, abans i després d’anar a l’exili.

Aquests darrers dies estan passant coses, i no poc 
importants. Tenim govern a Catalunya, ja no hi ha 
155, i tenim un Consell de la República treballant 
fora. Després de la dura repressió de l’Estat, hem 
vist com aquest mateix Estat, podrit fins a la 
medul·la de les seves arrels franquistes, i també 
putrefacte per tanta i tanta corrupció, comença a 

caure. De moment ha caigut el govern del PP amb el 
Rajoy i la Soraya al capdavant. I esperem que amb 
això comenci el desescalament i l’inici d’una nego-
ciació política, absolutament necessària.

Si la Cifuentes no va caure pel màster universitari 
inventat i sí pel robatori enregistrat en vídeo d'unes 
cremes per la cara, ara el PP cau per la corrupció, 
per la Gürtel, però a ningú no se li escapa que al 
rerefons hi ha Catalunya. El procés Català ha tret la 
careta a l'estat corrupte i franquista i l'ha mostrat al 
món tal qual és: violent i fatxa. Mai no hi va haver la 
"transició que ens van vendre" i com a mostra: la 
monarquia heretada de Franco i el Borbó del “A por 
ellos”.

Una de les conseqüències més terribles, a part de 
l’empresonament d’innocents -que això no té nom-, 
és el trencament de la convivència que estan inten-
tant imposar a cops d’accions violentes i feixistes 
des de la ultra dreta, cridant i amenaçant-nos de 
males maneres per exhibir estelades o senyeres, 
trencant els llaços grocs que pengem arreu, actuant 
amb violència contra les creus que posem a les 
nostres platges... Volen inocular el virus de la violèn-
cia a un poble pacífic i no ho aconseguiran.

Des de Canet d’Adri, entre totes i tots, podem apor-
tar el nostre granet de sorra a no contribuir a aques-
ta confrontació violenta que volen imposar entre 
bons i dolents, des del respecte i la tolerància a totes 
les idees que sempre hem demostrat al nostre 
poble. Llum als ulls i força al braç, que tot està per 
fer i tot és possible!

Visca Catalunya lliure i Visca Canet d'Adri!
Independents per Canet d’Adri.

AVICA

Benvolguts veïns,

Han passat tres anys des que vàrem entrar 
a l’equip de govern, donant el nostre suport 
a la llista més votada en les últimes eleccions muni-
cipals. Som conscients que ens queda un any per 
intentar dur a terme moltes de les propostes que 
portàvem de cap però, com ja sabeu, el temps corre 
més de pressa del que voldríem. Sovint hi ha actua-
cions que es queden al “tinter” i no s’acaben d’exe-
cutar per les llargues tramitacions a les administra-
cions que es fan molt complexes i feixugues. Però, 
això, no ens desanima ni ens treu les ganes d’inten-
tar-ho, ni molt menys, sinó que ens esperona a tirar 

endavant amb tota la força possible. És ben 
cert que com més passeges pel municipi 
més idees et venen al cap per tal de millo-
rar-lo, tan pel que fa al territori com a la 
convivència. Ara bé, sempre depenent que 
les arques municipals tinguin la disposició 
econòmica necessària per a qualsevol 

projecte, cosa que, com imagineu, no es gens fàcil.

Un dels aspectes dels que ens sentim ben orgullosos 
és de la unió aconseguida per part de tot l’equip de 
govern i del personal d’aquest Ajuntament. Sobre-
tot, també, d’haver aconseguit que la població dels 
diferents nuclis se sentin com a part activa del muni-
cipi. Malauradament, no sempre ha estat així ja que 
hi havia un sentiment de ser una mica “de les 
afores” i amb un tracte diferent al de la gent del 

poble de Canet. En aquests moments s’escolten 
totes les veus, vinguin d’on vinguin, ja que tots 
estimem el territori i desitgem el mateix : Poder 
aportar iniciatives i propostes perquè el nostre 
municipi esdevingui un lloc privilegiat on tothom si 

sent inclòs i acollit.

Desitgem que passeu molt bon estiu, que gaudiu de 
les festes majors, del bon veïnatge i de l’entorn 
immillorable que és Canet d’Adri.
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A la passada edició de la revis-
ta descrivíem un panorama 
desolador a nivell polític del 
nostre país per la posada a 
presó de diversos polítics cata-
lans i membres de la societat 
civil, així com també per l’exili 
de polítics entre els quals el 

nostre President Carles Puigdemont. A més, fins fa 
pocs dies la implantació forçosa de l’article 155 de la 
Constitució espanyola ha estat ben present a la 
política catalana en forma de pèrdua de drets i auto-
govern.

Per fi, uns mesos més tard sembla ser que es 
comença a veure la llum al final d’aquest túnel fosc i 
tenebrós. Per una banda, s’ha posat fi al govern de 
Mariano Rajoy mitjançant una moció de censura 
promoguda pel PSOE que ha obtingut el suport de 
varis partits del Congrés, entre ells els catalans. 
Aquesta moció ha estat motivada per nous casos de 
corrupció del PP i ha comportat un canvi de govern 
immediat que sols el temps ens podrà dir si aquesta 
decisió afavoreix la ciutadania catalana o no. Per 
altra banda, a Catalunya també s’ha aconseguit 
finalment nomenar President (Joaquim Torra) i 
formar govern per tal d’aixecar l’article 155 i poder 
començar a construir la República. Mentre a Cata-
lunya tot comença, al nostre municipi de Canet 
d’Adri ja encarem la recta final de la legislatura. A 
falta de tan sols un any per les properes eleccions 
municipals, el nostre consistori li queden encara tota 
una sèrie de reptes importants per afrontar, com ara 
la gestió de la saturació de gent al paratge de la Font 
de la Torre durant els mesos d’estiu, l’adequació de 
les vies públiques pel que fa a l’asfaltatge de diver-
sos trams (Montbó i Montcal) o la substitució de les 
lluminàries per LED de baix consum.

També ens agradaria destacar el repte important 
que tenim com a municipi pel que fa al correcte 
ordenament de camins públics i privats. Per últim, 
també cal fer esment a aquells projectes que creiem 
que seria bo engegar abans no acabi la legislatura, 

com són el redactat del nou POUM i l’ordenació del 
terreny circumdant al pavelló recentment adquirit 
pel consistori. Som conscients que aquests dos 
projectes no hi ha temps material per acabar-los 
abans de la legislatura, però sí començar-los a 
treballar conjuntament.

Com a grup de l’oposició seguirem duent a terme les 
nostres tasques de control pel bon funcionament del 
poble, centrant tots els nostres esforços a vetllar pel 
correcte compliment de les responsabilitats de 
l’actual equip de govern de coalició. Així mateix, fins 
a dia d’avui ens hem dedicat a supervisar personal-
ment totes les tasques i accions que s’han dut a 
terme, aportant al mateix temps propostes i inquie-
tuds que tenim com a grup així com les que ens feu 
arribar com a conciutadans. Sempre intentem que 
les nostres aportacions, esmenes i matisos siguin de 
caràcter constructiu, amb ànim de millora i amb 
l’objectiu del bé comú pel nostre poble. Tanmateix, 
aquesta bona sintonia que tenim amb l’equip de 
govern no suposa que abaixem mai la guàrdia amb 
les nostres funcions de control, però si ens permet 
mantenir una relació de confiança sostinguda envers 
aquelles accions/decisions que es prenen. Doncs així 
és la nostra manera d’entendre la política local, és a 
dir, posant sempre l’interès del poble per davant.

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 
durant propers mesos.

BON ESTIU A TOTHOM!!!

Enamorats del territori -

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

GRUPS DEL CONSISTORI

poble de Canet. En aquests moments s’escolten 
totes les veus, vinguin d’on vinguin, ja que tots 
estimem el territori i desitgem el mateix : Poder 
aportar iniciatives i propostes perquè el nostre 
municipi esdevingui un lloc privilegiat on tothom si 

sent inclòs i acollit.

Desitgem que passeu molt bon estiu, que gaudiu de 
les festes majors, del bon veïnatge i de l’entorn 
immillorable que és Canet d’Adri.
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Matrimonis
 El dia 10 de febrer de 2018 van contraure 
matrimoni en Carles Fontanella Oliveras i l’Alba 
Planaguma Puigvert, veïns de Can Cuní Petit.

  El dia 22 de maig de 2018 van contraure 
matrimoni la Marta Torrent Escala i en Sebastià 
Bonet Monne, veïns de Can Pararols.

  El dia 2 de juny de 2018 van contraure 
matrimoni en Fernando Oliveras Vila i Valentí 
Costa Gonzàlez, veïns de la Urbanització de 
Montbó.

Defuncions
  Àngela Bosch Bosacoma, l’Angeleta de 
Can Madoixa, va morir el 2 de gener de 2018,  
als 86 anys.

  Pere Bosch Bosacoma, de Cal Barber de 
Canet, va morir el 28 de gener de 2018, als 60 
anys.

  Alfons Menció Rubirola, de Can Menció 
(Can Pau), va morir el 9 d’abril de 2018,  
als 83 anys.

Hola a tots! Sóc l’Arnau, de 
Can Palol de Biert i vaig néixer 
el dia 6 de gener de 2018. Els 
meus pares són en Javier i la 
Roser.

I jo sóc en Grau,
el més petit d’aquesta edició! 
Visc a Can Pericó de Biert, els 
meus pares són la Mercè i en 
Maties, vaig néixer el 23 de 
maig de 2018.

Jo sóc en Biel de Can Cuní. 
Els meus pares són l’Alba i en 
Carles, i vaig néixer el 22 de 
febrer de 2018, ben content de 
ser canetenc!

Sóc l'Eira, filla d'en Marcel i la 
Carolina. Vaig néixer el dia 7 
de maig i visc al carrer Mas 
Camps.

Hola, hola! Em dic Emilia, i 
vaig néixer el passat 8 de 
gener de 2018. Els papes es 
diuen Marián i Roser, i vivim a 
Can Pigem.

L’Ajuntament de Canet d’Adri vol 
expressar el condol més sincer als 
familiars d’en Pere Bosch Bosacoma, 
i especialment a la regidora i compan-
ya, Sònia Bosch Congost, per la pèrdua 
del seu pare, en Pere de Cal Barber.
En Pere va ser gran professional de la 
construcció i millor persona.
El trobarem molt a faltar.            
Descansi en pau.

L’Ajuntament de Canet d’Adri vol
expressar a títol pòstum l’agraï-
ment a l’Alfons Menció Rubirola 
de Can Menció de Canet, que va 
ser alcalde del municipi des del 
juliol de 1971 fins a l’abril de 1979.

Descansi en pau.

L'AJUNTAMENT INFORMA

Registre Civil

    Naixements
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Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 18 
de desembre de 2017
- Ratificar el Decret d’alcaldia d’adjudicació de l’obra 
de renovació de part de l’enllumenat públic per 
tecnologia LED, per un import de 11.434,50€.
- Aprovar la proposta sobre el contracte d’ampliació 
de la concessió administrativa per l’explotació i gestió 
del servei municipal d’aigua potable municipal de 
Canet d’Adri, pel període 2017-2020.
- Aprovar el conveni de Col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Canet d’Adri 
per al desenvolupament del Programa Treball i 
Formació al Gironès 2017.
- Aprovar l’adjudicació de l‘obra de pavimentació del 
Camí de Montbó 1a Fase, a l’empresa AMSA per un 
import de 64.130€ subjecte a la subvenció atorgada 
per la Diputació de Girona de 49.362€.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 22 
de gener de 2018
- Contractació de l’obra d’arranjament de camins 
municipals amb àrid reciclat, per un import de 
24.012,45€, a favor de l’empresa Germans Canyet 
Xirgu, SL en el tram de Can Madoixa a Can Martí de 
Foleià i del camí de Can Toscà a la Vileta, subjecte a 
la subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya per 
un import de 10.240,02€
- Aprovar el pla de seguretat i salut de l’obra “Pavi-
mentació del camí de Montbó, 1a fase” i la memòria 
valorada de l’obra de pavimentació del camí de 
Montbó, 2a fase.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 26 
de febrer de 2018
- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el 
consell comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Canet 
d’Adri en matèria de promoció turística 2018-2019.
- Aprovar la designació de les Festes Locals de l’any 
2019, essent aquestes la Festa Major de Canet (30 de 
setembre) i la Festivitat de Sant Narcís (29 d’octu-
bre).
- Ratificar l’aprovació del plec de clàusules adminis-
tratives de contractació de l’obra de reasfaltatge a la 
carretera de Montcal, en el tram de Can Patxec a Cal 
Ferrer.

Acta de la sessió ordinària del dia 26 de març de 
2018
- Ratificar l’adjudicació de l’obra de Reasfaltatge a la 
carretera de Montcal a favor de l’empresa Agustí y 
Masoliver, SA amb un pressupost de 49.610€, subjec-
te a la subvenció atorgada pel Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya per
import de 47.500,00€
- Aprovar el Plec de Clàusules particulars i tècniques 
per a la contractació del servei de neteja de les 
dependències municipals, lavabos i vestuaris del 
pavelló amb per un període de tres anys amb possibi-
litat de pròrroga.
- Aprovar la moció de CIU presentada pel grup 
PDeCat, en relació a les declaracions del President del 

Govern d’Espanya, el Sr. M. Rajoy, en referencia a 
una pregunta sobre les diferències salarials entre 
homes i dones, que va respondre i concloure amb un 
“ No nos metemos en eso”; i el nomenament de la 
jutgessa María Elósegui com a membre del Tribunal 
Europeu de Drets Humans, coneguda
per les seves particulars i desafortunades teories, 
com la següent, “para curar al transexual lo que hay 
que hacer es ajustar su cuerpo a su identidad de 
género o realizar una terapia psíquica”.

Acta de la sessió ordinària del dia 2 de maig de 
2018
- Aprovar el plec de clàusules administratives de 
contractació de l’obra “pavimentació del Camí de 
Montbó 2a Fase” detallades en la memòria valorada 
del mateix projecte.
- Aprovar la proposta de contractació de la figura de 
l’agent cívic, que va superar el procés de selecció, pel 
període de 15 de juny a 15 de setembre de 2018, en 
contracte laboral temporal, a temps complet i per 
obra i servei determinada.
- Aprovar la contractació de l’Henar Margenat, pel 
termini de tres mesos, a temps parcial, que permetrà 
la continuïtat durant el mes de juny de l’Espai Social, 
i juliol i agost de suport a les oficines municipals per 
cobrir les vacances del personal administratiu.
- Aprovar la moció per l’alliberament dels presos 
polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la 
deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espan-
yol.
- Adjudicar el contracte del servei de neteja a favor 
de l’empresa MPLUS Serveis Integrals de Neteja, per 
la neteja de les dependències municipals i els vestua-
ris i lavabos del pavelló.

Acta de la sessió ordinària del dia 28 de maig de 
2018
- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Canet d’Adri al 
procediment de contractació centralitzada de serveis 
de telecomunicacions que durà a terme el Consorci 
Localret, assumint el compromís de complir les 
obligacions que se’n derivin.
- Aprovar el Registre de les Activitats de Tractament 
de l’Ajuntament de Canet d’Adri, amb efectes 25 de 
maig de 2018, amb els continguts dels següents 
fitxers : Gestió del padró d’habitants, Registre de 
documents, Gestió d’interessats en procediments, 
Gestió del personal, Gestió de la nòmina i seguretat 
social, Salut laboral, Registre d’interessos, Càrrecs 
electes, Gestió de proveïdors, Recepció de suggeri-
ments, queixes i consultes Gestió de drets funeraris, 
Gestió d’activitats culturals i de lleure, Cens d’ani-
mals, Enquestes 
- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Canet d’Adri 
en matèria d'assessorament per a l'adequació a la 
normativa de protecció de dades personals.
- Ratificar el Decret d’alcaldia sobre la Indemnització 
per rescissió de contracte de serveis tècnics a Marta 
Soler Fitó, arquitecta municipal, d’acord amb la conci-
liació presentada.

 

 

L´AJUNTAMENT INFORMA

Acords de ple
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Subvenció 2018 Concepte Import atorgat

Conservació immobles d’interès
patrimonial Restauració i neteja de l’Església d’Adri .............................10.000€
Fons Cooperació Econòmica  Pavimentació vorera Av.Rocacorba i cunetes .....................40.255 €
Fons Cooperació Cultural  Revista, Homenatge a la Vellesa i Festes Majors ................. 7.104 €
Fons Cooperació Econòmica  Sega de marges camins municipals .................................. 1.600 €
Accés noves tecnologies  Renovació de maquinari/programari ................................835,48 €
Exclosa de concurrència  Obres d’asfaltatge de la Carretera a Montbó(2Fase) ............34.553€
Promoció i Foment de l’esport Obres millora en accessibilitat i seguretat al pavelló muni.............. 7.280€
Maquinària pesada  Adjudicació gratuïta pala-carregadora ................... Cessió sense cost

Subvenció 2018 Concepte Import atorgat
Pt01 legionel·losi  Control instal·lació alt risc (pavelló)  Prestació servei sense cost
Pt05  Salubritat piscines públiques Control piscina pública Can Toscà  Prestació servei sense cost
Pt04 Control qualitat de l’aigua de l’aixeta
 del consumidor Prestació servei sense cost

Subvenció 2018 Concepte Import atorgat

Subvenció SOC Programa Garantia Juvenil – Contracte de pràctiques 
 Iniciativa d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu 11.000,00€
Agència de Residus de
Catalunya (ARC) Arranjament amb àrid reciclat del camí de Can Toscà a 
 La Vileta i repàs camí de Foleià 10.240,02€
Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) Instal·lació de comptadors en alta del 
 dipòsit d’aigua potable 10.306,14€
Departament de Governació, Inversió en camins municipals
Administració Pública i Habitatge Reasfaltat de la carretera de Montcal 48.825 €
 
DARP Manteniment franges de protecció contra incendis forestals
 en urbanitzacions i nuclis de població 2.700€

Canvi d’enllumenat 
públic per tecnologia 
Led
Tal com s’anunciava en la última 
edició de la revista, durant el mes 
de febrer passat es va dur a terme 
la substitució de 25 llumeneres 
instal·lades als carrers Camí del 
Jordà, c/ Valer i c/ Camí de la Font 
per lluminàries tipus LED. La reno-
vació d'aquesta part de l'enllume-
nat públic exterior amb tecnologia 
LED permet obtenir una millora de 

l'eficiència energètica i, per tant, 
un estalvi en la factura de submi-
nistre elèctric. L’empresa adjudica-
tària dels treballs ha estat PRODAI-
SA amb un pressupost de 
11.434,50€ i s’ha comptat amb el 
suport econòmic de la Diputació de 
Girona per import de 5.023, 24€ 
dins el programa “Del Pla a l’Acció 
2017”.
L’Ajuntament s’ha acollit de nou al 
programa Del Pla a l’Acció 
2018-2019 amb la proposta de 

substituir 47 llumeneres (Av.Roca-
corba, c/Pla de l’Estanyol, c/Ms 
Josep Palou) que quedarà condicio-
nat a l’atorgament de la subvenció 
que concedeixi la Diputació.

L´AJUNTAMENT INFORMA

Llumeneres de tecnologia LED del 
carrer Camí del Jordà.

que concedeixi la Diputació.que concedeixi la Diputació.

Subvencions

Obres municipals
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Nova decoració lumínica Nadalenca
L’Ajuntament va adquirir una nova decoració lumínica Nadalenca de LED’S, que 
aquest Nadal 2017 es van col·locar en alguns carrers , a disseminats i les entrades 
dels pobles de Montcal i Adri. Amb aquesta actuació, a banda de l’estalvi energètic 
que suposa, es pretén modernitzar i embellir el municipi en dates tan assenyalades.

Pavimentació de la Carretera de Montbó
A finals de 2017 el Consistori va aprovar el projecte, elaborat pelsserveis tècnics 
municipals, de pavimentació de la carretera de Montbó.

L’obra es va dividir en dues fases, una de les 
quals (1a. fase) es va adjudicar a l’empresa 
AMSA per import de 64.130€ (IVA inclòs). 
Els treballs d’execució s’han dut a terme 
durant el mes d’abril i maig d’aquest any. 
Durant el mes de juny de 2018 està previst 

adjudicar la 2a. fase de pavimentació del camí de Montbó amb un pres-
supost de licitació de 70.517,23€.

Aquesta actuació ha estat possible gràcies a l’ajut econòmic de Presidèn-
cia de la Diputació de Girona que a través d’una subvenció extraordinària 
dins l’anualitat 2017 de 49.362€ i l’atorgament d’una subvenció extraor-
dinària de l’anualitat 2018 per import de 34.553€.

Aquesta obra significat una important millora en les vies de comunicació 
pels veïns del municipi i en especial pels veïns de Montbó.

Obertura de la franja de protecció contra incendis 
forestals al camí de Montbó
Amb la finalitat de complir amb el Pla de prevenció d’incendis forestals de 
Canet d’Adri, l’ADF, en col·laboració amb l’Ajuntament de Canet d’Adri, s’ha 
encarregat de l’obertura de la franja de protecció a la carretera de Montbó. 
Aquests treballs que s’han executat abans de l’asfaltat de la carretera, 
s’han dut a terme en un tram de 2,2km, amb la neteja d’ una franja a 
costat i costat del camí de Montbó.

Cal insistir que la Llei de prevenció contra els incendis forestals obliga a 
cada propietari a tenir l’habitatge protegit en una franja de 25 metres al voltant de la casa i a mantenir les 
franges netes en els camins públics i privats.

Reasfaltatge de la Carretera de Montcal
Aquest mes de maig s’ha dut a terme l’obra de reasfaltat de la Carretera 
de Montcal en el seu tram des de Can Patxec a Cal Ferrer de Montcal, a 
càrrec de l’empresa Agustí y Masolivers, SA per un import total de 
49.610€. L’actuació ha consistit en arranjar les esquerdes i forats que 
presentava el paviment i la irrigació d’ una capa de slurry per tapar 
esquerdes a tot el tram.

Aquesta obra està inclosa dins el programa d’inversions en camins locals 
que ha elaborat el Departament de Governació, Administracions Públi-
ques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb l’atorgament d’una 
subvenció per import de 48.825€ pel municipi de Canet d’Adri.

A la fotografia, un detall de la
decoració Nadalenca del 
carrer Boratuna.

Fotografia de les franges de protec-
ció contra incendis al camí de 
Montbó.

L´AJUNTAMENT INFORMA

Resultat final de la primera fase 
d’obra de la pavimentació de la 
carretera de Montbó.

Imatge de les obres de reasfaltatge 
de la carretera de Montcal.
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Des de l’ajuntament, es vol fer un recordatori sobre el que dicta l’ ordenança sobre la tinença d’animals domèstics, 
entesos com gats i gossos, degut a les diferents queixes que han arribat per part dels veïns de Canet d’Adri.

Som conscients que el nostre municipi es troba situat en un àmbit rural però això no eximeix del compliment de la 
normativa reguladora.

Normes bàsiques:
 Tots els animals de companyia han d’estar inscrits al cens de l’ajunta-
ment, dins dels tres primers mesos des que el propietari adquireix l’animal.

 Els propietaris de gossos perillosos han de ser majors de 18 anys, obtenir 
una llicència de tinença especial i una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil.

 Els propietaris hauran de proporcionar els aliments i cures adequades 
(vacunes, guariments...), i mantenir unes bones condicions higiènic-sanitàries el domicili on visquin.

 Si és un gos de guarda o de raça perillosa, cal avisar als vianants amb un rètol de la presència del gos, i 
assegurar-se que no suposi un perill a tercers, fent que el recinte tingui les mesures de seguretat adequades 
(tanques altes, portes resistents...).

 En cas que l’animal ocasioni danys o molèsties a tercers, el propietari es farà càrrec de les accions que s’hagin de 
dur a terme tant a nivell legal com sancionador. 

 Els gossos que vagin per la via pública, han de dur corretja, collar i la identificació censal, i morrió i corretja 
no extensible més llarga de 2 metres en cas de ser un gos de raça perillosa.

 Els propietaris han de tenir cura de no embrutar l’espai públic amb les dejeccions fecals ni les miccions, i 
hauran de retirar els excrements de l’animal de la via pública i dipositar-los en un contenidor.

A banda, cal tenir en compte també el que estableix l’ordenança de convivència ciutadana i via pública en l’apartat 
que regula els sorolls i les molèsties ocasionades als veïns a conseqüència de la tinença d’animals:

Article 15. Animals domèstics.
Els posseïdors d'animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat 
dels veïns sigui alterada pel seu comportament.

La resta d’aspectes per tinença d’animals queda subjecte a l’Ordenança municipal de tinença d’animals amb el seu 
règim específic de sancions.

Article 16. Limitació per al descans nocturn.
1. La producció de sorolls a l'interior dels edificis entre les 22.00 i les 8.00 haurà de reduir-se per tal de no destorbar 
el descans dels veïns.

2. Es prohibeix, des de les 22.00 fins a les 8.00, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, 
animals domèstics que amb els seus sons, crits, cants i altres activitats destorbin el descans dels veïns.

L’incompliment de les ordenances pot comportar sancions de 60€ a 30.000€ depenent del grau de la falta comesa.

Insistim doncs en què cap animal pot estar llibert per la via pública perquè pot provocar accidents de trànsit i també 
als vianants. El propietari ha de procurar que l’animal disposi d’un espai adequat dins la 
finca o l’habitatge i vetllar per la seva comoditat evitant les molèsties als veïns per males 
olors o per soroll.

En el cas que el propietari no desitgi encarregar-se més de l’animal, caldrà que ho notifiqui 
a l’ajuntament per tal que se’n puguin fer càrrec els serveis delegats. Però des de l’ajunta-
ment recordem que abans de tenir un animal, cal ser conscient de les responsabilitats que 
comporta, i que són éssers vius que cal respectar, cuidar i estimar.

Informe sobre el balanç econòmic de recollida selectiva 
de residus a Canet d’Adri

L’Àrea de Medi Ambient, del Consell Comarcal del Gironès, ens ha fet 
arribar l’informe del balanç econòmic del servei de recollida selectiva 
de l’any 2017 que s’ha dut a terme al nostre municipi, realitzat per 
l’empresa Ecoembes. El cost total que ha assumit l’Ajuntament ha 
estat de 11.309’87 €, dels quals s’han pogut descomptar 6.567,35 € 
en concepte de reciclatge de paper, vidre i envasos.

Aquesta millora és deguda a la redistribució de contenidors d’escom-
braries que es va dur a terme l’any passat, que va produir un augment 
del volum del reciclatge a les llars dels canetencs i canetenques, 
donant lloc a 7.000 Kg menys de rebuig que l’any anterior.

Des de l’Ajuntament volem felicitar la conscienciació dels veïns , però recordem que sempre es pot millorar més, i 
que encara queda un llarg camí per recórrer. Volem remarcar que el reciclatge no suposa només una millora a nivell 
ambiental, sinó també a nivell econòmic, ja que quan major sigui la taxa de residus reciclats pagarem menys per la 
gestió dels residus que generem.

Prohibició de bany a la Font de la Torre

Les gorgues de la Font de la Torre s’han anat formant fa milers d’anys a causa de l’acti-
vitat volcànica de la zona. L’impacte i la solidificació de la lava, i l’erosió causada per 
la força de l’aigua milers d’anys desprès, ha estat el que els hi ha donat l’aspecte que 
coneixem actualment.

Aquest paratge natural es troba dins del pla de protecció ambiental Xarxa Natura 2000 
de les Muntanyes de Rocacorba i el Puig de la Banya del Boc. Des de l’Ajuntament 
s’han anat aplicant diferents iniciatives per afavorir la conservació d’aquest espai, com 
la regulació de l’aparcament dels cotxes que es va fer l’any passat i que va suposar un 
èxit.

Aquest any, tant per motius ambientals com de seguretat, l’Ajuntament ha prohibit 
banyar-se a la Font de la Torre, fet que ja es contempla a l’Ordenança de convivència 
ciutadana i via pública, i que el seu incompliment pot arribar a sancionar-se amb 

imports de fins a 3.000 €. L’Ajuntament ha aplicat aquesta mesura degut a que cada any, per l’època estival, es 
descontrola l’afluència de visitants , amb comportaments sovint poc cívics que embruten i degraden la zona de les 
gorgues. També es fa per evitar que els banyistes prenguin mal, ja que cada vegada les actituds són més arriscades 
i perilloses.

Finalment, aquesta iniciativa afavorirà també les espècies de fauna locals, la conservació de l’espai i la tranquil·litat 
característica de la zona, que a la vegada atraurà un sector turístic més conscienciat i positiu pel municipi.

Inventari de camins

L’Ajuntament de Canet d’Adri, amb conveni amb el Consell Comarcal del Gironès, 
ha dut a terme l’inventari de camins públics municipals de Canet d’Adri. Aquests 
treballs es van iniciar durant l’any 2017, amb encàrrec a l’empresa PericiaCami-
nera, i es preveu que en el Ple de juny l’Ajuntament en faci l’aprovació inicial.

En aquest sentit, s’informa als propietaris i veïns que el projecte està al seu 
abast als efectes de consulta i examen, i que una vegada s’hagi pres l’acord 
d’aprovació inicial, es podran presentar al·legacions, si es considera oportú, i el 
projecte quedarà pendent de la seva aprovació final.

L´AJUNTAMENT INFORMA

Ordenança tinença d’animals
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Des de l’ajuntament, es vol fer un recordatori sobre el que dicta l’ ordenança sobre la tinença d’animals domèstics, 
entesos com gats i gossos, degut a les diferents queixes que han arribat per part dels veïns de Canet d’Adri.

Som conscients que el nostre municipi es troba situat en un àmbit rural però això no eximeix del compliment de la 
normativa reguladora.

Normes bàsiques:
 Tots els animals de companyia han d’estar inscrits al cens de l’ajunta-
ment, dins dels tres primers mesos des que el propietari adquireix l’animal.

 Els propietaris de gossos perillosos han de ser majors de 18 anys, obtenir 
una llicència de tinença especial i una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 
civil.

 Els propietaris hauran de proporcionar els aliments i cures adequades 
(vacunes, guariments...), i mantenir unes bones condicions higiènic-sanitàries el domicili on visquin.

 Si és un gos de guarda o de raça perillosa, cal avisar als vianants amb un rètol de la presència del gos, i 
assegurar-se que no suposi un perill a tercers, fent que el recinte tingui les mesures de seguretat adequades 
(tanques altes, portes resistents...).

 En cas que l’animal ocasioni danys o molèsties a tercers, el propietari es farà càrrec de les accions que s’hagin de 
dur a terme tant a nivell legal com sancionador. 

 Els gossos que vagin per la via pública, han de dur corretja, collar i la identificació censal, i morrió i corretja 
no extensible més llarga de 2 metres en cas de ser un gos de raça perillosa.

 Els propietaris han de tenir cura de no embrutar l’espai públic amb les dejeccions fecals ni les miccions, i 
hauran de retirar els excrements de l’animal de la via pública i dipositar-los en un contenidor.

A banda, cal tenir en compte també el que estableix l’ordenança de convivència ciutadana i via pública en l’apartat 
que regula els sorolls i les molèsties ocasionades als veïns a conseqüència de la tinença d’animals:

Article 15. Animals domèstics.
Els posseïdors d'animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat 
dels veïns sigui alterada pel seu comportament.

La resta d’aspectes per tinença d’animals queda subjecte a l’Ordenança municipal de tinença d’animals amb el seu 
règim específic de sancions.

Article 16. Limitació per al descans nocturn.
1. La producció de sorolls a l'interior dels edificis entre les 22.00 i les 8.00 haurà de reduir-se per tal de no destorbar 
el descans dels veïns.

2. Es prohibeix, des de les 22.00 fins a les 8.00, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, 
animals domèstics que amb els seus sons, crits, cants i altres activitats destorbin el descans dels veïns.

L’incompliment de les ordenances pot comportar sancions de 60€ a 30.000€ depenent del grau de la falta comesa.

Insistim doncs en què cap animal pot estar llibert per la via pública perquè pot provocar accidents de trànsit i també 
als vianants. El propietari ha de procurar que l’animal disposi d’un espai adequat dins la 
finca o l’habitatge i vetllar per la seva comoditat evitant les molèsties als veïns per males 
olors o per soroll.

En el cas que el propietari no desitgi encarregar-se més de l’animal, caldrà que ho notifiqui 
a l’ajuntament per tal que se’n puguin fer càrrec els serveis delegats. Però des de l’ajunta-
ment recordem que abans de tenir un animal, cal ser conscient de les responsabilitats que 
comporta, i que són éssers vius que cal respectar, cuidar i estimar.

29

R
oc

ac
or

ba

Informe sobre el balanç econòmic de recollida selectiva 
de residus a Canet d’Adri

L’Àrea de Medi Ambient, del Consell Comarcal del Gironès, ens ha fet 
arribar l’informe del balanç econòmic del servei de recollida selectiva 
de l’any 2017 que s’ha dut a terme al nostre municipi, realitzat per 
l’empresa Ecoembes. El cost total que ha assumit l’Ajuntament ha 
estat de 11.309’87 €, dels quals s’han pogut descomptar 6.567,35 € 
en concepte de reciclatge de paper, vidre i envasos.

Aquesta millora és deguda a la redistribució de contenidors d’escom-
braries que es va dur a terme l’any passat, que va produir un augment 
del volum del reciclatge a les llars dels canetencs i canetenques, 
donant lloc a 7.000 Kg menys de rebuig que l’any anterior.

Des de l’Ajuntament volem felicitar la conscienciació dels veïns , però recordem que sempre es pot millorar més, i 
que encara queda un llarg camí per recórrer. Volem remarcar que el reciclatge no suposa només una millora a nivell 
ambiental, sinó també a nivell econòmic, ja que quan major sigui la taxa de residus reciclats pagarem menys per la 
gestió dels residus que generem.

Prohibició de bany a la Font de la Torre

Les gorgues de la Font de la Torre s’han anat formant fa milers d’anys a causa de l’acti-
vitat volcànica de la zona. L’impacte i la solidificació de la lava, i l’erosió causada per 
la força de l’aigua milers d’anys desprès, ha estat el que els hi ha donat l’aspecte que 
coneixem actualment.

Aquest paratge natural es troba dins del pla de protecció ambiental Xarxa Natura 2000 
de les Muntanyes de Rocacorba i el Puig de la Banya del Boc. Des de l’Ajuntament 
s’han anat aplicant diferents iniciatives per afavorir la conservació d’aquest espai, com 
la regulació de l’aparcament dels cotxes que es va fer l’any passat i que va suposar un 
èxit.

Aquest any, tant per motius ambientals com de seguretat, l’Ajuntament ha prohibit 
banyar-se a la Font de la Torre, fet que ja es contempla a l’Ordenança de convivència 
ciutadana i via pública, i que el seu incompliment pot arribar a sancionar-se amb 

imports de fins a 3.000 €. L’Ajuntament ha aplicat aquesta mesura degut a que cada any, per l’època estival, es 
descontrola l’afluència de visitants , amb comportaments sovint poc cívics que embruten i degraden la zona de les 
gorgues. També es fa per evitar que els banyistes prenguin mal, ja que cada vegada les actituds són més arriscades 
i perilloses.

Finalment, aquesta iniciativa afavorirà també les espècies de fauna locals, la conservació de l’espai i la tranquil·litat 
característica de la zona, que a la vegada atraurà un sector turístic més conscienciat i positiu pel municipi.

Inventari de camins

L’Ajuntament de Canet d’Adri, amb conveni amb el Consell Comarcal del Gironès, 
ha dut a terme l’inventari de camins públics municipals de Canet d’Adri. Aquests 
treballs es van iniciar durant l’any 2017, amb encàrrec a l’empresa PericiaCami-
nera, i es preveu que en el Ple de juny l’Ajuntament en faci l’aprovació inicial.

En aquest sentit, s’informa als propietaris i veïns que el projecte està al seu 
abast als efectes de consulta i examen, i que una vegada s’hagi pres l’acord 
d’aprovació inicial, es podran presentar al·legacions, si es considera oportú, i el 
projecte quedarà pendent de la seva aprovació final.

Divisió del municipi de Canet 
d’Adri, mapa extret del llibre 

“Canet d’Adri, historia dels pobles 
del municipi” de Jaume Marquès i

Casanovas.

L´AJUNTAMENT INFORMA



QUÈ DIU LA PREMSA ?
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Èxit de la Fira del Porc de Canet d’Adri
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PARLEM DE CANET D’ADRI

Oratori de Fra Dalmau Moner

Situat a cavall entre Sant Joan de Montbó i Sant Martí 
de la Mota hi trobem el Turó de Sant Dalmau. A la dreta 
de la carretera de Sant Martí a Canet i just on comença 
la urbanització de Sant Joan de Montbó, uns graons ens 
marquen l'inici d'un corriol costaner entre el bosc d'alzi-
nes i resseguit per 15 creus de prop d'un metre d'alçada 
fetes de ciment i decorades, parcialment, amb trenca-
dís verd i vermell, que corresponen al Via Crucis, que 
ens acompanyen fins dalt del turó on trobem l'Oratori 
de Sant Dalmau Moner.

Aquest Sant neix l'any 1289 a Santa Coloma de 
Farners, estudià als Benedictins a Girona i va cursar 
Lògica a Montpellier, professà el 1314 a la ordre dels 
Predicadors, i es doctorà en Teologia.

Fou docent a Castelló, Tarragona y Cervera entre altres 
llocs i mestre de Fra Nicolau Emeric que va arribar a ser 
un Inquisidor molt conegut per la seva intransigència 
en la persecució d'heretges i blasfems.

El beat Dalmau Moner viví com un anacoreta els darrers 
4 anys de la seva vida en una cova al convent de Sant 
Domènec a Girona.  Va morir als 50 anys el 1341. 
S'explica que Fra Dalmau, en els darrers anys de la 
seva vida, va voler viure en total dedicació a la oració i 
a l'ascetisme i un dels llocs que freqüentava per a les 
seves oracions era aquest Turó a la Mota on ara hi 
podem trobar l'Oratori.

Alguna publicació defineix sant Dalmau com un home 
de rostre alegre, de mirada brillant, d'una gran bonho-
mia i també amb un punt amagat d'ironia. Se'l repre-
senta generalment amb l'hàbit de dominic al costat d'un 
àngel i portant a la seva mà esquerra un lliri, símbol de 
puresa. L'invoquen els moliners, els pagesos de Girona, 
els afectats de mal de queixal i de febre d'entre altres. 
Dins l'Oratori, hi podem veure una imatge del Sant que 
es correspon amb aquesta descripció.

Al segle XIX sembla que ja es té coneixement d'un 
oratori situat en aquest mateix indret. L'actual és de 
mitjans segle XX i sempre es troba en perfecte estat de 
conservació ja que hi ha qui en té cura. Hi ha també 
altres llocs que encara avui es conserven i a on el sant 
hi havia estat en oració com la Pedra Dalmaua (Aiguavi-
va) i la Font de Sant Dalmau (Castellar de la Selva).

Algunes d'aquestes dades han estat extretes del llibre 
col·lecció Sants i Santes del Centre de Pastoral Litúrgica 
dedicat a Sant Dalmau Moner. 

Relat de Narcís Arbat Marquès



ANGEL RUBIROLA ESTEBA 
L’Àngel  de Can Cavallé

Aviat farà 78 anys que va néixer a Can Cavallé de 
Canet, i allà segueixen l’Àngel i la casa com si els temps 
no passessin. 

L’Àngel estimant, observant,  trepitjant i treballant 
aquesta part de món que és la seva vida. La casa, can 
Cavallé, que data del S XVI  sense que a ningú se li hagi 
acudit que podria tenir llum elèctrica, aigua corrent, 
calefacció o telèfon, per citar alguns serveis que per 
Can Cavallé serien verdaderes “modernitats” però que 
segurament li robarien l’encant a un espai realment 
autèntic ...  i probablement  també canviarien l’Àngel i 
el seu tarannà que fa que tots els que el coneixem, 
valorem i apreciem.

Fer petar la xerrada amb l’Àngel Rubirola és estar 
disposat a aprendre coses, a escoltar  una persona de 
memòria privilegiada que tot i haver anat pocs anys a 
l’escola, ha cremat uns quants quilos de cera llegint als 
vespres a la sala de Can Cavallé. Ara mateix a sobre la 
taula hi té el llibre “Quin món tan perdut,  història d’en 
Xicu i en Tonet”, però a ell li agraden sobretot els temes 
d’història. Quan té gent al seu voltant, escolta més que 
no parla, però quan pren la paraula, ho fa amb segure-
tat i cal estar atent per no perdre’s les seves encertades 
afirmacions farcides de paraules autòctones que sovint  
han caigut en l’oblit. 
L’Àngel va començar a anar a escola a Canet quan ja 
tenia 9 anys. Al cap d’un any va plegar perquè la mestra 
d’Adri, la Sra. Paquita, ensenyava més bé, i ell certa-
ment en va treure profit. En aquella època havia de fer 
la comunió, i com que la seva parròquia era Canet, 
sortint de l’escola calia anar cap a Canet per anar a 
catecisme, i d’allà cap a Can Cavallé. Imagineu-vos la 
caminada que representava! (quan haurien pogut fer el 
catecisme a Adri, que també hi havia mossèn). Com diu 
l’Àngel, “decandits i mal calçats, donàvem cada dia la 
volta al Puig” i no només això sinó que a més baixaven 
i pujaven a Can Cavallé.

Ell és el tercer de 5 germans, quatre nois, en Pitu, ell, 
en Met, en Pere i una noia: la Carme. L’Àngel sempre ha 
viscut a Can Cavallé, tant sols en va marxar per anar a 
fer la mili a Melilla, durant la qual va gaudir d’un únic 
permís de 25 dies, 6 dels quals els va necessitar pel 
viatge d’anada i tornada. De fet, allà  va ser on es va 
dutxar per primera vegada! A Can Cavallé tot i no tenir 
aigua corrent, l’Àngel es renta regularment i ho fa a 
consciència com es feia abans i res d’una esquitxada 
d’aigua que et cau per sobre.
De fet, no es va tornar a dutxar fins passats 55 anys, 
que per un tema de salut va haver d’anar a l’Hospital 
Trueta, i de bona entrada li varen dir que es dutxés, 
“només em vaig tirar aigua per sobre, no em calia, a 
casa m’havia ben esterrejat” explica amb un somriure.
Ha fet sempre de pagès perquè el contacte amb la 
natura és el que més li ha agradat, especialment obser-
var els animals i el seu comportament. Ens explica que 
un dia contemplava com un grup de formigues d’ales a 
l’emprendre el vol feien dues voltes en forma de remolí 
i després desapareixien, aquets petits fenòmens el 
captiven. 
Ell sempre ha cuidat animals: vaques, porcs, cabres, 
ovelles i encara li queden gallines i pollastres. I dels 
camps en conserva l’hort i la vinya. De fet el fons del 
seu rebost ha estat bàsicament els productes que 
sortien del seu treball i com que és una persona apan-
yada i curiosa ha descobert l’encant de la cuina i pot 
elaborar un magnífic rostit,  un arròs,  un platillo, o 
qualsevol altre plat,  perquè li agrada experimentar. 
A més, queda ben demostrat que serveix per molts 
oficis perquè fa anys fins i tot es va construir ell mateix 
una casa de pedra al poble de Canet. Una petita anèc-

La fotografia superior és 
l’Àngel el 1966, 

a la dreta, fotografia 
actual del nostre veí.

D’esquerra a dreta: Carme Esteba, Josep Rubirola, 
-els pares- Carme Rubirola i Àngel Rubirola (a dalt); 
Jaume Rubirola i Pere Rubirola (a baix). Aqui hi falta 

un germà: en Pitu. Foto de l’any 1958.

dota en relació a aquesta 
construcció: per mesurar 
feia servir un tronc que 
ell creia que feia mig 
metre, però es veu que 
la pedra que li havia 
servit de mesura no hi 
arribava, de manera que 
la casa fa 49cm, enlloc 
de 50cm com estava 
previst.
Ell i el seu germà en Met 
encara elaboren el porc, 
tots sols, perquè diu que 
ja fa anys que varen 
acomiadar les dones 
d’aquestes tasques, 

després que se’ls fessin malbé algunes llonganisses  (hi 
ha la creença que si una dona toca la carn de la 
matança quan té la regla, els embotits no es conserven) 
i per evitar problemes, la feina se la fan els dos 
germans. En una ocasió, una senyora de Sant Gregori li 
va demanar a n’en Met si podia guaitar com feien 
l’embotit i en Met li va contestar: pots venir però l’Àngel 
et passarà revista si tens la regla i ella va respondre 
doncs així no vindré pas.
A tall d’anècdota, parlant de les noies, explica que quan 
eren joves un any varen pujar a Rocacorba amb una 
colla de companys, i a la tarda Mossèn Anton els va 
preguntar si anaven a festejar, cosa certa en la majoria 
d’ells... i quan algú va preguntar a l’Àngel si a ell també 
l’esperava la xicota els va contestar “jo us podria fer 
córrer les vostres, però cap de vosaltres podria fer 
córrer la meva”... 
Parlant del capellà de Rocacorba, surt a la conversa Mn. 
Salvador, un mossèn del que se’n coneixen un munt 
d’anècdotes  i explica l’Àngel que Mn. Salvador espan-
tava les tempestes aixecant una creu i dient la frase  
“fugite parte per ça” o almenys és així com a ell li 
sonava. Per cert, aquest rector portava sempre unes 
sabates que se li aixecaven de la punta, talment com la 
quilla de la Roca corba, explica amb murrieria.
L’Àngel coneix i recorda un munt de vivències dels veïns 
de la contrada... A principis del s.XX, un dia cap a les 11 
del matí, en Plana i en Mijà, per separat, varen sentir 
uns ronquets que corresponia a un avió que sobrevola-
va les muntanyes. Mai n’havien vist cap. “En Mijà va 
pensar que era una bisaroca que volava, però el va 
escamar que relluïa molt i en Plana va agafar l’escope-
ta d’avantcarga  i va anar cap el pla de Mas Vert per 
trencar-li l’avantatge” però quan va ser allà, lògica-
ment  ja l’havia perdut de vista. A la tarda es varen 
trobar i varen arribar a la conclusió que això era cosa 
dels mals esperits. Al cap d’un temps en Mijà em va dir 
que era un aeroplano i jo vaig pensar, toca’m els 
collons, què és això?. Era la primera vegada que veien 

un avió i que sentien un soroll provocat per un motor. 
També explica divertit que durant la guerra el vaixell 
Canàries va atracar al port de Roses. Quan el comitè de 
Canet se’n va assabentar va reunir el ganivet de crisi, 
sense tenir en compte que havien passat dies i que el 
vaixell ja devia estar a Cartagena. 
Li preguntem si està còmode vivint a Can Cavallé, si no 
té por dels lladres i ens contesta “por del lladres? no 
veieu que si n’entra un a la nit encara li hauré de fer 
llum perquè sàpiga sortir”. 
Explica que un dia el va anar a veure una persona de 
ciutat  i li va preguntar si li havien tret la llum per no 
pagar els rebuts. És curiós que a l’any 2010, quan tot el 
poble es va quedar sense electricitat per la tempesta de 
neu, i va ser un terrabastall,  l’únic que no var notar la 
diferència va ser precisament l’Àngel.
Amb tot això podríem pensar que l’Àngel és una perso-
na ruda i insensible, però ens equivocaríem totalment. 
Els últims dies de la seva mare, ell la vetllava i això li va 
permetre fer un  homenatge en forma poètica a aquella 
persona que s’anava apagant. No els té escrits però ens 
ho recita de memòria. En reproduïm una part:

“Mare: vàreu venir al món a Can Mijà de Rocacorba
un matí, aviat quan encara era fosc

i l’heu deixat a Cal Espígol, 
un vespre tard, també de fosc. 

........
Quan teníeu vuit o deu anys 
aquest fi el veieu molt llunyà

n’heu viscut noranta
però ens sembla que tot just 

és el temps d’encendre i apagar el llum”.

Reportatge de Carme Gubau Menció

 

R
oc

ac
or

ba

32

PARLEM DE CANET D’ADRI



33

R
oc

ac
or

ba

Aviat farà 78 anys que va néixer a Can Cavallé de 
Canet, i allà segueixen l’Àngel i la casa com si els temps 
no passessin. 

L’Àngel estimant, observant,  trepitjant i treballant 
aquesta part de món que és la seva vida. La casa, can 
Cavallé, que data del S XVI  sense que a ningú se li hagi 
acudit que podria tenir llum elèctrica, aigua corrent, 
calefacció o telèfon, per citar alguns serveis que per 
Can Cavallé serien verdaderes “modernitats” però que 
segurament li robarien l’encant a un espai realment 
autèntic ...  i probablement  també canviarien l’Àngel i 
el seu tarannà que fa que tots els que el coneixem, 
valorem i apreciem.

Fer petar la xerrada amb l’Àngel Rubirola és estar 
disposat a aprendre coses, a escoltar  una persona de 
memòria privilegiada que tot i haver anat pocs anys a 
l’escola, ha cremat uns quants quilos de cera llegint als 
vespres a la sala de Can Cavallé. Ara mateix a sobre la 
taula hi té el llibre “Quin món tan perdut,  història d’en 
Xicu i en Tonet”, però a ell li agraden sobretot els temes 
d’història. Quan té gent al seu voltant, escolta més que 
no parla, però quan pren la paraula, ho fa amb segure-
tat i cal estar atent per no perdre’s les seves encertades 
afirmacions farcides de paraules autòctones que sovint  
han caigut en l’oblit. 
L’Àngel va començar a anar a escola a Canet quan ja 
tenia 9 anys. Al cap d’un any va plegar perquè la mestra 
d’Adri, la Sra. Paquita, ensenyava més bé, i ell certa-
ment en va treure profit. En aquella època havia de fer 
la comunió, i com que la seva parròquia era Canet, 
sortint de l’escola calia anar cap a Canet per anar a 
catecisme, i d’allà cap a Can Cavallé. Imagineu-vos la 
caminada que representava! (quan haurien pogut fer el 
catecisme a Adri, que també hi havia mossèn). Com diu 
l’Àngel, “decandits i mal calçats, donàvem cada dia la 
volta al Puig” i no només això sinó que a més baixaven 
i pujaven a Can Cavallé.

Ell és el tercer de 5 germans, quatre nois, en Pitu, ell, 
en Met, en Pere i una noia: la Carme. L’Àngel sempre ha 
viscut a Can Cavallé, tant sols en va marxar per anar a 
fer la mili a Melilla, durant la qual va gaudir d’un únic 
permís de 25 dies, 6 dels quals els va necessitar pel 
viatge d’anada i tornada. De fet, allà  va ser on es va 
dutxar per primera vegada! A Can Cavallé tot i no tenir 
aigua corrent, l’Àngel es renta regularment i ho fa a 
consciència com es feia abans i res d’una esquitxada 
d’aigua que et cau per sobre.
De fet, no es va tornar a dutxar fins passats 55 anys, 
que per un tema de salut va haver d’anar a l’Hospital 
Trueta, i de bona entrada li varen dir que es dutxés, 
“només em vaig tirar aigua per sobre, no em calia, a 
casa m’havia ben esterrejat” explica amb un somriure.
Ha fet sempre de pagès perquè el contacte amb la 
natura és el que més li ha agradat, especialment obser-
var els animals i el seu comportament. Ens explica que 
un dia contemplava com un grup de formigues d’ales a 
l’emprendre el vol feien dues voltes en forma de remolí 
i després desapareixien, aquets petits fenòmens el 
captiven. 
Ell sempre ha cuidat animals: vaques, porcs, cabres, 
ovelles i encara li queden gallines i pollastres. I dels 
camps en conserva l’hort i la vinya. De fet el fons del 
seu rebost ha estat bàsicament els productes que 
sortien del seu treball i com que és una persona apan-
yada i curiosa ha descobert l’encant de la cuina i pot 
elaborar un magnífic rostit,  un arròs,  un platillo, o 
qualsevol altre plat,  perquè li agrada experimentar. 
A més, queda ben demostrat que serveix per molts 
oficis perquè fa anys fins i tot es va construir ell mateix 
una casa de pedra al poble de Canet. Una petita anèc-

dota en relació a aquesta 
construcció: per mesurar 
feia servir un tronc que 
ell creia que feia mig 
metre, però es veu que 
la pedra que li havia 
servit de mesura no hi 
arribava, de manera que 
la casa fa 49cm, enlloc 
de 50cm com estava 
previst.
Ell i el seu germà en Met 
encara elaboren el porc, 
tots sols, perquè diu que 
ja fa anys que varen 
acomiadar les dones 
d’aquestes tasques, 

després que se’ls fessin malbé algunes llonganisses  (hi 
ha la creença que si una dona toca la carn de la 
matança quan té la regla, els embotits no es conserven) 
i per evitar problemes, la feina se la fan els dos 
germans. En una ocasió, una senyora de Sant Gregori li 
va demanar a n’en Met si podia guaitar com feien 
l’embotit i en Met li va contestar: pots venir però l’Àngel 
et passarà revista si tens la regla i ella va respondre 
doncs així no vindré pas.
A tall d’anècdota, parlant de les noies, explica que quan 
eren joves un any varen pujar a Rocacorba amb una 
colla de companys, i a la tarda Mossèn Anton els va 
preguntar si anaven a festejar, cosa certa en la majoria 
d’ells... i quan algú va preguntar a l’Àngel si a ell també 
l’esperava la xicota els va contestar “jo us podria fer 
córrer les vostres, però cap de vosaltres podria fer 
córrer la meva”... 
Parlant del capellà de Rocacorba, surt a la conversa Mn. 
Salvador, un mossèn del que se’n coneixen un munt 
d’anècdotes  i explica l’Àngel que Mn. Salvador espan-
tava les tempestes aixecant una creu i dient la frase  
“fugite parte per ça” o almenys és així com a ell li 
sonava. Per cert, aquest rector portava sempre unes 
sabates que se li aixecaven de la punta, talment com la 
quilla de la Roca corba, explica amb murrieria.
L’Àngel coneix i recorda un munt de vivències dels veïns 
de la contrada... A principis del s.XX, un dia cap a les 11 
del matí, en Plana i en Mijà, per separat, varen sentir 
uns ronquets que corresponia a un avió que sobrevola-
va les muntanyes. Mai n’havien vist cap. “En Mijà va 
pensar que era una bisaroca que volava, però el va 
escamar que relluïa molt i en Plana va agafar l’escope-
ta d’avantcarga  i va anar cap el pla de Mas Vert per 
trencar-li l’avantatge” però quan va ser allà, lògica-
ment  ja l’havia perdut de vista. A la tarda es varen 
trobar i varen arribar a la conclusió que això era cosa 
dels mals esperits. Al cap d’un temps en Mijà em va dir 
que era un aeroplano i jo vaig pensar, toca’m els 
collons, què és això?. Era la primera vegada que veien 

un avió i que sentien un soroll provocat per un motor. 
També explica divertit que durant la guerra el vaixell 
Canàries va atracar al port de Roses. Quan el comitè de 
Canet se’n va assabentar va reunir el ganivet de crisi, 
sense tenir en compte que havien passat dies i que el 
vaixell ja devia estar a Cartagena. 
Li preguntem si està còmode vivint a Can Cavallé, si no 
té por dels lladres i ens contesta “por del lladres? no 
veieu que si n’entra un a la nit encara li hauré de fer 
llum perquè sàpiga sortir”. 
Explica que un dia el va anar a veure una persona de 
ciutat  i li va preguntar si li havien tret la llum per no 
pagar els rebuts. És curiós que a l’any 2010, quan tot el 
poble es va quedar sense electricitat per la tempesta de 
neu, i va ser un terrabastall,  l’únic que no var notar la 
diferència va ser precisament l’Àngel.
Amb tot això podríem pensar que l’Àngel és una perso-
na ruda i insensible, però ens equivocaríem totalment. 
Els últims dies de la seva mare, ell la vetllava i això li va 
permetre fer un  homenatge en forma poètica a aquella 
persona que s’anava apagant. No els té escrits però ens 
ho recita de memòria. En reproduïm una part:

“Mare: vàreu venir al món a Can Mijà de Rocacorba
un matí, aviat quan encara era fosc

i l’heu deixat a Cal Espígol, 
un vespre tard, també de fosc. 

........
Quan teníeu vuit o deu anys 
aquest fi el veieu molt llunyà

n’heu viscut noranta
però ens sembla que tot just 

és el temps d’encendre i apagar el llum”.

Reportatge de Carme Gubau Menció

 

Foto del casament del tio Pere, l’any 1949... 
D’esquerra a dreta: les ties: Pilar, Maria, Angeleta i Rita. En 
Josep i Carme, (avis de l’Àngel), Josep (el pare) i els oncles, 
Pere, Emili i Francesc. Una anécdota d’aquesta foto és que la 

tia Maria estava aglomerada de mam i quan el cabo de la 
Guardia Civil li va demanar el PASSA ella li va contestar que a 

casa en tenia tres o quatre de passes.
(El PASSA era un document identificatiu que es va donar després de la Guerra Civil).

L’Àngel el segon dia de mili a 
Melilla. Es trobava al quartel 
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LA VEU DEL POBLE

El passat 23 d’abril,  els alumnes i professors 
de l’INS Vall de Llémena van celebrar la diada 
de Sant Jordi a Canet d’Adri. La proposta 
cultural i esportiva es va desenvolupar a la 
instal·lacions municipals i va comptar amb la 
presència de l’alcalde d’aquesta localitat, el 
Sr. Carles Espígol.

Amb la voluntat de celebrar, cada any, la diada 
de Sant Jordi en un poble diferent dels que 
formen part de la Vall de Llémena,  enguany la 
celebració es va dur a terme a Canet d’Adri.

L’acte va començar amb la presentació de dos 
alumnes de l’institut, els quals agraïren l’oferi-
ment de les instal·lacions municipals per part 
del consistori de Canet d’Adri, i amb el corres-
ponent  parlament de l’alcalde que adreçà 
unes paraules als assistents i donà per inau-
gurada la diada.

Tot seguit, es donà pas a les dife-
rents activitats programades i a 
l’entrega de premis i reconeixe-
ments. Pel que fa a les activitats 
programades, els alumnes de 1r i 
2n d’ESO van representar dos 
espectacles literaris: en el primer 
espectacle, Com un núvol lleuger, 
els alumnes recitaren poemes de 
Joana Raspall i versions poètiques 
de  Marià Manent, inspirades en la 
lírica oriental; i en el segon espec-

tacle, organitzat des del Departament d’an-
glès, es dramatitzaren tres petites històries 
basades en els contes dels germans Grimm: “ 
Twisted Tales”, “Goldilocks” i “ Pusis in Boots”.

A mesura que avançà la jornada, també es feu 
entrega dels premis dels diferents concursos  
literaris i artístics organitzats per l’institut: el 
“Cataclic”, el “Caligrama”, el “Contagiando” i el 
“Cartell 19”, juntament amb l’amenització 
musical d’un grup d’alumnes que oferiren un 
repertori variat de cançons de swing, com ara: 
“ Charleston” o “I like pie I like cake”.

L’acte finalitzà amb les actuacions esportives i 
l’entrega dels premis científics. Quant a les 
activitats esportives, cal destacar les actua-
cions dels alumnes de 3r i 4t d’ESO, tant en la 
disciplina de ball com en la  demostració 
d’Acrosport, modalitat basada en la combina-
ció de l’art i la gimnàstica. Pel que fa als 
premis científics, el Departament de matemà-
tiques va entregar els reconeixements de les 
proves Cangur i  els premis als  enigmes pen-
sats a propòsit de la diada de Sant Jordi. En 
l‘àmbit científic també es va entregar el premi 
Joves i Ciència.

Després de viure una jornada inoblidable, en 
un ambient distès i alegre, els alumnes s’aco-
miadaren de Canet d’Adri i de la diada de Sant 
Jordi, patró de Catalunya,  amb el propòsit de 
continuar vetllant per la cultura i la llengua 
catalanes.

El nostre veí Cesc Corominas i una companya.
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Diada de Sant Jordi



 

yola reconeix Catalunya com a col·lectivitat 
política diferenciada i que el poder de les 
seves institucions emana directament del 
poble català. Per tant el poble català té el 
dret a l’autodeterminació i el nostre Parla-
ment la capacitat d’exercir-lo. 

El poble català s’ha guanyat el dret de 
declarar la independència, ja que el Govern 
espanyol ens l’ha atorgat implícitament a 
causa del seu silenci davant les múltiples 
peticions de diàleg per part dels presidents 
del govern català, per Artur Mas primer i 
Carles Puigdemont després, al llarg dels 
darrers anys, així com també pels grups parla-
mentaris catalans a les corts espanyoles. Fins 
i tot, aquesta porta al diàleg es va mantenir 
oberta després del referèndum de l’1 d’octu-
bre i també després d’haver-se declarat la 
independència i haver-se suspès la seva apli-
cació en vista a possibles futures negocia-
cions.

L’Estat espanyol ha incomplert la legisla-
ció internacional abans esmentada i ha 
actuat antidemocràticament, a diferència de 
l’actuació de Gran Bretanya i el Canadà, 
davant els casos similars d’Escòcia i el Quebec 
respectivament. I no sols això, sinó que el 
govern espanyol ha actuat autoritària-

ment castigant Catalunya amb la interven-
ció de la seva autonomia i la repressió dels 
seus líders i activistes, aplicant la seva 
interpretació interessada de la llei de 
forma unilateral. 

Per tant, els independentistes de criminals 
res de res; ans el contrari, hem actuat legí-
timament, legalment d’acord al dret 
internacional. Per contra, és el govern 
espanyol que no ha actuat democràticament i 
ha incomplert les seves obligacions. I així 
estem. L’Estat espanyol té la raó de la força 
però nosaltres tenim la força de la raó. Per 
tant, ens hem de mantenir ferms i persistents 
en la defensa democràtica i pacífica d’aquesta 
nostra raó. I la forma més efectiva de fer-ho 
és implementar la República catalana, com 
a garantia de viure en un estat democrà-
tic, pròsper i garant dels drets, necessi-
tats i polítiques socials. 

Et necessitem per implementar la República 
Catalana, alliberar els presos i preses políti-
ques, permetre el retorn dels exiliats i exilia-
des i construir un millor país. Col·labora amb 
l’Assemblea Territorial de Canet d’Adri! Pots 
posar-te en contacte a través del correu elec-
trònic canetdadri@assemblea.cat o al Face-
book de Canet d’Adri per la Independència.

Les institucions de l’Estat espanyol i els 
mitjans de comunicació afins al règim espan-
yol tracten a membres del Parlament i del 
Govern català i part de la societat civil com a 
criminals. I a més, són perseguits i engarjolats 
enarborant la seva interpretació de la llei i la 
Constitució espanyola. 

Tot seguit, unes reflexions fonamentals per 
intentar posar una mica de llum a aquesta 
situació:

1) El pensament i moviment independentista 
és pacífic i perfectament legítim i legal en 
democràcia segons ha manifestat el 
Tribunal Europeu de Drets Humans en 
diverses sentències a partir dels anys noranta 
del segle passat. 

2) La declaració d’independència del passat 27 
d’octubre de 2017 feta pel Parlament de Cata-
lunya va ser el compliment del programa 
electoral amb què els partits independentis-
tes guanyadors per majoria absoluta es varen 
presentar a les eleccions de l’any 2015 i des-
prés de guanyar el referèndum d’autode-
terminació. Per tant, es va actuar democràti-
cament, complint el compromís electoral con-
tret amb els votants i permès per l’actual llei 
electoral espanyola.

 3) El Parlament de Catalunya va actuar legíti-
mament, cal recordar la sentència del Tribunal 
Internacional de Justícia en el cas de la inde-
pendència de Kosovo, del juliol del 2010, en 
què es manifesta que no hi ha cap norma legal 
internacional que prohibeixi una declaració 
d’independència i afirma que una declaració 
unilateral d’independència, si no viola els 

drets humans, és 
acceptable.

4) Tinguem-ho ben 
clar; el que va fer el 
Parlament el 27 d’oc-
tubre, va ser l’exerci-
ci del dret interna-

cional fonamental d’autodeterminació. 
Aquest dret és un dret jurídic humà fonamen-
tal de rang jeràrquic superior reconegut pel 
Tractat Fundacional de les Nacions 
Unides i que s’imposa a qualsevol disposició 
nacional o internacional contrària. Per tant, és 
una norma superior a la Constitució espanyo-
la, que a més, en el seu article 96.1, i 10.2 el 
reconeix i l’incorpora a l’ordenament jurídic 
espanyol, és a dir, el mateix Estat espanyol 
està obligat a complir-lo. 

I què diu el dret d’autodeterminació? 
Doncs estableix el dret dels pobles a deci-
dir el seu propi destí polític i perseguir el 
seu desenvolupament econòmic, social i 
cultural ja sia en forma de independència, 
d’unificació o modificant el grau d’integració 
en un estat. La mateixa legislació de l’ONU 
protegeix també la integritat territorial dels 
estats, però si un poble no pot autodetermi-
nar-se dins l’estat, aleshores té el dret a la 
secessió d’aquest estat, perquè és l’única 
manera que li deixa l’estat per exercir el dret 
d’autodeterminació. L’exercici d’aquest dret 
s’ha de fer de forma pacífica i democràtica i 
per això, els garants d’aquest dret, que són els 
estats, han de permetre de forma efectiva 
l’exercici del dret d’autodeterminació. Això 
comporta la participació en forma d’igualtat 
d’un poble en la presa de decisions, en un 
diàleg continu entre les parts en benefici 
mutu. 

El dret d’autodeterminació existeix per a totes 
les comunitats considerades pobles, i no 
només per a les colònies com alguns afirmen i 
voldrien que fos. Catalunya és un poble 
perquè fins i tot la mateixa Constitució espan-

Prou mentides i manipulacions. No som criminals, només 
hem exercit el nostre legítim dret d’autodeterminació.
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yola reconeix Catalunya com a col·lectivitat 
política diferenciada i que el poder de les 
seves institucions emana directament del 
poble català. Per tant el poble català té el 
dret a l’autodeterminació i el nostre Parla-
ment la capacitat d’exercir-lo. 

El poble català s’ha guanyat el dret de 
declarar la independència, ja que el Govern 
espanyol ens l’ha atorgat implícitament a 
causa del seu silenci davant les múltiples 
peticions de diàleg per part dels presidents 
del govern català, per Artur Mas primer i 
Carles Puigdemont després, al llarg dels 
darrers anys, així com també pels grups parla-
mentaris catalans a les corts espanyoles. Fins 
i tot, aquesta porta al diàleg es va mantenir 
oberta després del referèndum de l’1 d’octu-
bre i també després d’haver-se declarat la 
independència i haver-se suspès la seva apli-
cació en vista a possibles futures negocia-
cions.

L’Estat espanyol ha incomplert la legisla-
ció internacional abans esmentada i ha 
actuat antidemocràticament, a diferència de 
l’actuació de Gran Bretanya i el Canadà, 
davant els casos similars d’Escòcia i el Quebec 
respectivament. I no sols això, sinó que el 
govern espanyol ha actuat autoritària-

ment castigant Catalunya amb la interven-
ció de la seva autonomia i la repressió dels 
seus líders i activistes, aplicant la seva 
interpretació interessada de la llei de 
forma unilateral. 

Per tant, els independentistes de criminals 
res de res; ans el contrari, hem actuat legí-
timament, legalment d’acord al dret 
internacional. Per contra, és el govern 
espanyol que no ha actuat democràticament i 
ha incomplert les seves obligacions. I així 
estem. L’Estat espanyol té la raó de la força 
però nosaltres tenim la força de la raó. Per 
tant, ens hem de mantenir ferms i persistents 
en la defensa democràtica i pacífica d’aquesta 
nostra raó. I la forma més efectiva de fer-ho 
és implementar la República catalana, com 
a garantia de viure en un estat democrà-
tic, pròsper i garant dels drets, necessi-
tats i polítiques socials. 

Et necessitem per implementar la República 
Catalana, alliberar els presos i preses políti-
ques, permetre el retorn dels exiliats i exilia-
des i construir un millor país. Col·labora amb 
l’Assemblea Territorial de Canet d’Adri! Pots 
posar-te en contacte a través del correu elec-
trònic canetdadri@assemblea.cat o al Face-
book de Canet d’Adri per la Independència.

Les institucions de l’Estat espanyol i els 
mitjans de comunicació afins al règim espan-
yol tracten a membres del Parlament i del 
Govern català i part de la societat civil com a 
criminals. I a més, són perseguits i engarjolats 
enarborant la seva interpretació de la llei i la 
Constitució espanyola. 

Tot seguit, unes reflexions fonamentals per 
intentar posar una mica de llum a aquesta 
situació:

1) El pensament i moviment independentista 
és pacífic i perfectament legítim i legal en 
democràcia segons ha manifestat el 
Tribunal Europeu de Drets Humans en 
diverses sentències a partir dels anys noranta 
del segle passat. 

2) La declaració d’independència del passat 27 
d’octubre de 2017 feta pel Parlament de Cata-
lunya va ser el compliment del programa 
electoral amb què els partits independentis-
tes guanyadors per majoria absoluta es varen 
presentar a les eleccions de l’any 2015 i des-
prés de guanyar el referèndum d’autode-
terminació. Per tant, es va actuar democràti-
cament, complint el compromís electoral con-
tret amb els votants i permès per l’actual llei 
electoral espanyola.

 3) El Parlament de Catalunya va actuar legíti-
mament, cal recordar la sentència del Tribunal 
Internacional de Justícia en el cas de la inde-
pendència de Kosovo, del juliol del 2010, en 
què es manifesta que no hi ha cap norma legal 
internacional que prohibeixi una declaració 
d’independència i afirma que una declaració 
unilateral d’independència, si no viola els 

drets humans, és 
acceptable.

4) Tinguem-ho ben 
clar; el que va fer el 
Parlament el 27 d’oc-
tubre, va ser l’exerci-
ci del dret interna-

cional fonamental d’autodeterminació. 
Aquest dret és un dret jurídic humà fonamen-
tal de rang jeràrquic superior reconegut pel 
Tractat Fundacional de les Nacions 
Unides i que s’imposa a qualsevol disposició 
nacional o internacional contrària. Per tant, és 
una norma superior a la Constitució espanyo-
la, que a més, en el seu article 96.1, i 10.2 el 
reconeix i l’incorpora a l’ordenament jurídic 
espanyol, és a dir, el mateix Estat espanyol 
està obligat a complir-lo. 

I què diu el dret d’autodeterminació? 
Doncs estableix el dret dels pobles a deci-
dir el seu propi destí polític i perseguir el 
seu desenvolupament econòmic, social i 
cultural ja sia en forma de independència, 
d’unificació o modificant el grau d’integració 
en un estat. La mateixa legislació de l’ONU 
protegeix també la integritat territorial dels 
estats, però si un poble no pot autodetermi-
nar-se dins l’estat, aleshores té el dret a la 
secessió d’aquest estat, perquè és l’única 
manera que li deixa l’estat per exercir el dret 
d’autodeterminació. L’exercici d’aquest dret 
s’ha de fer de forma pacífica i democràtica i 
per això, els garants d’aquest dret, que són els 
estats, han de permetre de forma efectiva 
l’exercici del dret d’autodeterminació. Això 
comporta la participació en forma d’igualtat 
d’un poble en la presa de decisions, en un 
diàleg continu entre les parts en benefici 
mutu. 

El dret d’autodeterminació existeix per a totes 
les comunitats considerades pobles, i no 
només per a les colònies com alguns afirmen i 
voldrien que fos. Catalunya és un poble 
perquè fins i tot la mateixa Constitució espan-
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Laura i Ana Mari aconsegueixen nous èxits en patinatge artístic
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Les veïnes de Canet d’Adri 
(urbanització Sant Joan de 
Montbó), Laura i Ana Mari, 
aquesta temporada han 
aconseguit l’or en el 
campionat Espanyol. A 
la tardor a França, lluita-
ran per una plaça al podi 
al campionat del Món.

Les joves veïnes de “La 
Mota” han portat la seva 
afició del patinatge a nivells internacionals. Les 
germanes practiquen l’esport des de ben peti-
tes: la Laura va començar amb 3 anys i l’Ana 

Mari, l’actual integrant més jove de l’equip, amb 
4. Comencen la temporada 2018 amb el cam-
pionat gironí celebrat al pavelló de Fontajau el 
28 de gener amb molt d’èxit, uns 4.500 espec-
tadors i aficionats a aquest esport van omplir 
totes les grades. El CPA Girona, l’equip del qual 
nostres veïnes en formen part, aconsegueix la 

segona plaça amb el 
nou disc "Sóc aquí”, en 
què animen el públic a 
buscar en Wally.

En el campionat de 
Catalunya disputat a 
Reus el 17 de febrer, les 
gironines no baixen el 
nivell i tornen a quedar 
segones, per darrere de 
l’actual campió del Món, 

CPA Olot. El 10 de març a Avilés, Astúries, es va 
celebrar el campionat Espanyol de grups Xou, 
on les nostres veïnes es superen i, juntament 
amb el seu equip, assoleixen el títol de campio-
nes d’Espanya.

La darrera competició ha estat l’Europeu dispu-
tat a Lleida el dies 27, 28 i 29 d’abril on el 
conjunt gironí va aconseguir un quart lloc, que-
dant a les portes del podi. L’últim assalt es farà 
a l’octubre a Nantes, França, on l’equip de la 
Laura i l’Ana Mari lluitarà per realitzar una bona 
execució del seu disc i obtenir una medalla 
(recordem que la temporada passada van 
quedar subcampiones del Món). Aquests dies 
entrenaran de valent i treballaran per portar a 
la perfecció el seu ball. 

Desitgem que 
us vagi molt bé 
en el campionat 
i la més enhora-
bona pels èxits 
aconseguits!
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ESPAI GASTRONÒMIC

 

La recepta de l’àvia

Recepta de Maria Martínez, de Can Coixquim, apresa de la seva àvia

Sardina i verat en escabetx

INGREDIENTS
 
400 gr. de sardina
250 gr de verat
Farina
Oli
1 ceba (o ceba tendra)
3 o 4 grans d’all (o alls tendres)
 
Els següents ingredients, 
aniran al gust de cadascú:

Fulles de llorer Julivert
Farigola Pebre vermell
Orenga Sal
Vinagre Aigua

“ROCACORBA”, la nova marca de roba

PREPARACIÓ

Per començar, enfarinar la sardina i el verat. A la 
sardina li deixarem el cap, i al verat li traurem i el 
tallarem en rodanxes gruixudes. Fregir-los fins 
que quedin cuits.

Seguidament, els posarem en una cassola amb 
oli, i afegirem ceba tallada a la juliana i 3 o 4 grans 
d’alls. Si és època, podem fer servir ceba i alls 
tendres. Cuinar tot plegat a foc lent.

Mentrestant, preparar 3 o 4 fulles de llorer, un 
grapat de farigola, orenga i dos brins de julivert. 
Aquestes herbes, les haurem de posar a la cassola 
un cop quedin la ceba i l’all daurats, i anirem 
remenant perquè agafi gust.

Preparar una culleradeta de pebre vermell i un got 
de vinagre al gust (jo hi poso un got de cigaló). 
Afegir una mica de sal a la cassola, i tirar la pebre 
i seguidament el vinagre, per evitar que amargui 
el pebre. Afegir una mica d’aigua a la cassola i que 
cuini tot plegat. 

Retirar del foc i tapar la cassola. Recomano no 
menjar de seguit, millor deixar-lo reposar perquè 
sigui més gustós. 

Bon profit!!!

En Maties, veí de Can Pericó de Biert i propie-
tari de Rocacorba Foodtruck, la caravana que 
es posa a dalt de Rocacorba els caps de 
setmana per donar esmorzar als excursionis-
tes i ciclistes, ha creat una nova marca de 
roba, anomenada ROCACORBA. Es tracta de 
roba casual i de ciclisme, inspirada en la 
famosa muntanya de Canet d'Adri. 
La nova col·lecció casual consta de samarre-
tes 100% de cotó ecològic, dessuadores, 
mitjons, gorres, etc. a part de la roba tècnica 
de ciclisme: maillots, culottes i gorres. 
Tota la roba està feta a mà a Girona i podeu 
trobar-la en diferents botigues de Girona i 
Banyoles, i durant el cap de setmana a Roca-
corba Foodtruck. 
La seva web és www.rocacorbagirona.com

A la foto, en Maties de Biert amb alguns veïns de Canet 
d’Adri amb el nou mallot de ciclisme de la marca Rocacorba
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SABIES QUE...

Canatenc/a de tota la 
vida? 
No, vaig néixer a la 
comarca de la Selva. 
Vaig venir amb els pares 
i uns quants germans 
quan tenia 9 o 10 anys. 

Uns quants?
Tinc 6 germans però cap 
aquí Canet, només en 
vam venir quatre. 

A l’escola eres bon alumne/a? 
Ui gens! Els “profes” em tenien molta mania i jo 
només pensava en jugar a futbol i anar amb moto! 
jejeje

De petit/a què volies ser? 
Mecànic, m’agrada més remenar motos que les 
dones! 

Explica’ns un record de quan eres petit! 
Amb la colla fèiem moltes animalades! I de sants 
no en teníem res... Recordo un dia que vam pujar a 
radera del cotxe d’en Federic sense que ens veiés i 
vam arribar fins a Can Joan d’Adri fins que ens vam 
cansar d’aguantar-nos i vam saltar! Alguna esga-
rrinxada i crit de les mares ens vam emportar 
aquell dia...

Tens fills/filles? 
Si, un. Però a casa tenim el carnet de família nom-
brosa perquè som 6!
Estàs casat/da? 
Si, ho vaig fer tard però l’espera ha valgut la pena. 

D’on és la teva pare-
lla?
De Montcal. 

Diguem 3 característi-
ques que et definei-
xin: 
Treballador, vergonyós i 
de la broma. 

Participes a les festes 
majors de Canet 

d’Adri o a alguna altra activitat? 
No, perquè els meus horaris de feina no són gaire 
habituals... Tot i això, aquest any m’he estrenat a la 
festa remença perquè el meu fill hi ballava. Em 
sembla que és el primer cop que em veuen el pèl! 

Què destacaries del nostre poble? 
Les gorgues, el bon pa, els bons restaurants i sobre 
tot la bona gent!

Una pista pels que encara no saben qui ets...? 
Sóc al·lèrgic a la farina (té “guassa” la cosa...!) 39
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SAPS COM ES DIU ...

Resposta del núm.
anterior     

el nom d’aquesta masia?
........................................

Una pista: Estem acostumats a veure  aquesta masia per 
la seva part nord. 
Es troba en el límit entre dos dels nostres pobles. 

Can Clarà

Endevina de quin canatenc o canatenca es tracta a...

“SI L’ENCERTES, L’ENDEVINES!”

Resposta del número 
anterior

La canetenca amagada 
era la Lídia Coll! 
A la fotografia la podem 
veure amb la seva nena, 
l’Abril.



TEMPS ERA TEMPS

Les fotografies següents podem veure les diverses celebracions de l’Homenatge a la Vellesa celebrades 
entre el 1963 i 1973. Aquestes han estat extretes de l’arxiu fotogràfic de Jordi Carreras Furest.




