JOSEP BOSCH REIG
de Can Ferrer de Montcal.
Fou l’Alcalde entre
el 29 d’agost de 1959
i el 14 de juliol 1971

ROCACORBA
ROCACORBA
ROCACORBA
Revista de Canet, Adri, Biert, Montbó, Montcal i Rocacorba. - Juny 2015 –Núm. 33
Revista de Canet, Adri, Biert, Montbó, Montcal i Rocacorba. - Juny 2015 –Núm. 33

Revista de Canet, Adri, Biert, Montbó, Montcal i Rocacorba. - Juny 2015 –Núm. 33

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
www.canet-adri.cat - ajuntament@canet-adri.cat
Horari oficines: de dilluns a divendres de 9–14h i de 17–19h i divendres de 9-14h.
Horari d’estiu juliol i agost: de dilluns a divendres de 9-14h.
Arquitecte tècnic (José Luis Barragán): dijous de 17-20:00h
Arquitecta (Marta Soler): dimecres de 10-14:00h

Aquelles curioses imatges...
Al costat, magnífica posta de sol del puig d’en Carrerica.

El Casal d’estiu i camp de treball
Després de l’èxit i la bona acceptació del casal d’estiu de Canet d’Adri
de l’any passat, l’Ajuntament torna a posar a disposició dels infants i
joves del municipi així com també als de la resta de la Vall, un casal
d’estiu organitzat i dirigit per l’Associació de Joves El Quaranta-Dos de Sant Gregori, que servirà un
cop més perquè els nens i nenes del municipi puguin tornar a gaudir d’uns dies d’estiu diferents, uns
dies on el més important sigui passar-s’ho bé, conèixer més bé l’entorn i suportar millor la calor tot
gaudint d’un espai incomparable com és Canet d’Adri. A més a més, durant les dues primeres
setmanes d’agost, aquesta mateixa associació dirigirà un Camp de Treball per a joves de tot
Catalunya que, durant les dues primeres setmanes d’agost, recuperaran la Font d’en Baltasar
situada al passeig de la Font de l’Arbre. El casal d’estiu tindrà lloc durant el mes de juliol al Pavelló
Poliesportiu de Canet d’Adri i estarà adreçat a tots els nens i nenes que aquest any hagin cursat
entre P3 i 2n d’ESO. Per a més informació: www.elquarantados.cat / casalcanet42@gmail.com
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Vista de l’Esglèsia de Sant Llorenç des del camí de Can Bosch d’Adri

“La majoria de les persones
gasten més temps i energies
per parlar dels problemes que
per afrontar-los.” Aquesta
frase
tant
coneguda
de
l’industrial
americà
Henry
Ford posa en evidència el
temps improductiu que la
societat malgasta per parlar,
discutir i debatre qualsevol
problemàtica
enlloc
de
treballar per resoldre-la. És
natural
que
dins
d’una
societat
sempre
sorgeixin
problemes,
desacords
o
imprevistos i, quan això
succeeix, enlloc de tancar-se
en banda i enrocar-se al
voltant d’una qüestió, el què
cal fer és analitzar bé el
problema,
avaluar
les
possibles solucions i invertir
tots els esforços per a poder
actuar eficaçment i solucionar
els problemes. Probablement,
aquesta mentalitat d’afrontar
les dificultats i divergències
és el que ha conduït avui als
països més desenvolupats a
cenyir un teixit empresarial i
una societat forta amb el
conseqüent bon estat de
forma de l’estat del benestar.
Canet d’Adri al seu torn, és
un
municipi
que
es
caracteritza pel conjunt de
persones que el formem d’un
tarannà
treballador
i
compromès.
La
memòria
històrica ens confirma que,
quan ens unim per anar tots a
una,
el
poble
avança,
evoluciona,
progressa
i
sempre hi surt guanyant.
Aquest segon semestre ho
exemplifica força bé, doncs ha
estat un període que ens duu
activitats i notícies de tota
mena que entre tots hem
procurat de fer possible.
Anem a descobrir doncs què
ha succeït durant aquesta
segona meitat d’any!
J.C.P.

NOTÍCIES EN PROFUNDITAT
La Quina de Nadal

El Nadal és, sense cap mena de dubte
una de les millors èpoques de l’any
per a la majoria de tots nosaltres i
que amb la seva arribada ens aporta
moltes activitats: el consumisme, els
sopars d’empresa, la missa del gall,
els regals, el caga tió, les felicitacions,
les revetlles de cap d’any i de reis, els
bons desitjos i, sobretot, les trobades
i dinars familiars (què deliciosos els
canelons de la sogra i l’escudella i
carn d’olla de l’àvia !!) són el
vocabulari més idoni per descriure
l’essència del Nadal. I dins aquestes
festes tant assenyalades al nostre
calendari hi hem d’afegir aquells
espectacles i jocs que són típicament
celebrats per aquestes dates: els
pastorets, els pessebres vivents, les
quines, els mercats i concerts de
Nadal, etc. A Canet ja s’han complert
13 anys del inici de la primera edició
del joc de quina i podem presumir de
tenir una quina de Nadal generosa i
propera a la gent. En la quina
d’aquest passat Nadal es va dissenyar
una temàtica diferent per a cada dia
de celebració. En aquest sentit, vam
tenir el dia del cinema, el del jardiner,
el dia eròtic, el de l’aventurer, el de

l’artesà i el dia de l’esportista pels dies 25,
26, 28 de desembre, 1, 4 i 6 de gener,
respectivament. Els afortunats es van
poder endur com a premi una televisió,
càmera digital, tenda de campanya amb
un sac de dormir per a dues persones,
sopars a diferents restaurants del poble,...
i sense descuidar les nombroses paneres i
els tradicionals pernils i espatlles que any
rere any són el reclam de tota la gent. Tal
com va succeir l’any passat, enguany es
va tornar a fer les “reclamades”
antiquines. Per posar més inri, el dia de
cap d’any per exemple, es va premiar als
guanyadors de cada antiquina amb una
magnífica calçotada al Celler de l’Adroher i
un bon esmorzar a La Sala.
Com a
novetat d’aquest any es va fer una quina
solidària per La Marató de TV3. Des
d’aquestes línies volem agrair a tots els
membres de l’Associació Cultural de Canet
d’Adri pel seu esforç i dedicació per fer
possible que la Quina de Canet hagi estat
un èxit de participació i organització.

El trail de Rocacorba

La IV edició de la cursa de Rocacorba
organitzada por Klassmark i que es va
celebrar el diumenge 1 de febrer, va aplegar
el récord de participació, amb un total de
1242
corredors
(414
més
que
l'any
passat). En la prova estrella, el trail de 30
Km, a més del Santuari de Rocacorba, els
atletes es van enfrontar a tres cims més: el
Golany (864m), el Collet (826m) i la
muntanya de Velers (545m) per arribar de
nou a Canet d'Adri. La jornada va estar
marcada per les baixes temperatures,
sobretot als cims, on els "corredors" van
córrer entre el glaç. L'any vinent, coincidint
amb el 5è aniversari d'aquesta cursa, es
tornarà al format inicial i, per tant, el trail
esdevindrà una cursa nocturna.

Festa de la Matança del porc

La festa de la Matança del Porc de Canet
d’Adri continua fent passes endavant any
rere any. S’ha donat un nou impuls a la
Matança del Porc amb més activitats i la
implicació de més productors i restaurants.
En la seva quarta edició, celebrada el passat
15 de febrer, els esforços es van centrar en
excel·lir el contingut de la que ja és la festa
popular d’hivern més important de la Vall de
Llémena. El restaurant La Sala i l’empresa
càrnia
Embotits
Pagès,
impulsors
i
organitzadors de la festa, van obrir la IV
Festa Matança del Porc a altres restauradors
de la Cuina de les Carboneres. Enguany s’ha
comptat amb un espai de tastos gratuïts de
restaurants de La Vall. En aquest sentit, per
primera vegada els visitants van poder
gaudir d’una àrea de tastos gratuïts de
receptes de matança de diferents restaurants
de la zona. El costelló de porc rostit del
restaurant La Sala, les salsitxes amb ronyons
de Mas Palau i la cassola de brou de Can
Perot van ajudar a fer més saborosa una
jornada que, com de costum, comptava amb
una fira d'artesans i productors locals.
Embotits, ratafia, planter, pa i pastissos,
cava o joies artesanes van ser alguns dels
productes presents al cobert de la plaça del
poble. En Miquel de La Sala se’l veia satisfet,
ja que era un fet la consolidació d’aquesta
festa i de la implicació de cada vegada més
actors en la promoció turística de la vall. En
una entrevista a un mitjà de comunicació va
dir: “...El producte que hem de vendre és la
Vall de Llémena en el seu conjunt. Els
empresaris de la zona no som competència
entre nosaltres, som petites peces d’un tot
que és el que hem de defensar”. Al bell mig
de la plaça, un dels protagonistes més
destacats de la festa va ser el porc. Un
exemplar de 94 kg de pes que Narcís
Torrentà va desfer en directe, tot elaborant
carn i embotits. D'altra banda, un porc
d'unes característiques radicalment diferents
va cedir el protagonisme als més petits. En
aquest sentit, la festa Matança del Porc té
com a imatge institucional, ja des de l'any
passat, una il·lustració del bisbalenc Joan
Abras el 'Porquet Feliç'. Durant la jornada,
els mes petits van fer la seva pròpia versió
d’aquesta obra, que ja n’és tota una icona.

Presentació del parc de salut del Pla de l’Estanyol

El dissabte 28 de març a la tarda va tenir
lloc la presentació del parc de salut i parc
juvenil del Pont de l’Estanyol. La jornada
va incloure una sessió informativa sobre
el funcionament dels
aparells que
formen el parc de salut a càrrec d’un
dinamitzador del Consell Esportiu del
Gironès.
Després,
entre
tots
els
assistents vam poder estrenar les taules
de pic-nic amb un bon refrigeri.

La Setmana Santa a Canet d’Adri
El diumenge de Rams

Dilluns de Pasqua

A les imatges veiem com el Mossèn Enric
beneeix les palmes al final de la missa i
en el pati de l’església de St Vicens de
Canet. Durant el diumenge de Rams, en
algunes masies encara és tradició de
penjar la palma beneïda, que també
poden ser rams de llorer, perquè així
dóna protecció i bona sort.

La Diada de Rocacorba, com cada any, aplega la tradicional missa solemne al santuari de la
Mare de Déu de Rocacorba, on alguns valents pugen a peu i d’altres opten per accedir des de
Banyoles.

Al migdia, en el Pavelló, ens hi esperava una
bona arrossada i el Duet Giravolt hi va posar
bona música per acabar de passar una bona
vetllada.

El nou relleu a l’alcaldia
Les Eleccions Locals:
El diumenge 25 de maig hi va haver
jornada d’eleccions locals. La sala
polivalent dels baixos de l’Ajuntament va
tornar a convertir-se en col·legi electoral.
La mesa, formada per en Narcís Frigolé,
la Joaquima Motjé i la Núria Lupiáñez, va
ser l’encarregada d’escrutar els vots. La
candidatura encapçalada per en Carles
Espígol sota els lemes IpC-AM va ser la
guanyadora de les eleccions, aconseguint
tres regidors, igual que CiU, amb Joel
Casellas com a cap de llista, i la novetat
respecte fa quatre anys: l’aparició en
l’escenari polític municipal d’AVICA, que
van aconseguir un regidor. Els resultats
electorals van ser els següents: 181 vots per IpC-AM, 164 vots per CiU i 59 vots per AVICA,
afegint 7 vots nuls i 3 en blanc. Van votar 414 persones d’un total de 525 electors i, per tant,
amb un participació del 78,86%.
Constitució del nou Ajuntament:
El passat dissabte 13 de juny va tenir lloc
la constitució del nou Ajuntament. Amb
una sala polivalent plena de gom a gom,
es va viure el relleu de l’alcaldia després
de 24 anys sota el govern de Jaume
Frigolé (CiU). Primerament es va formar
la mesa d’edat constituïda pel futur
regidor més jove (Joel Casellas) i el de
més edat (Carles Espígol). Seguidament,
els set regidors electes van jurar el
càrrec, i llavors es van presentar dues
candidatures (IpC i CiU, encapçalades per
Carles Espígol i Joel Casellas, respectivament). Posteriorment es va fer l’elecció de l’alcalde per
la legislatura 2015-2019. Els resultats van donar un govern en minoria de la candidatura més
votada en les passades eleccions locals, amb un total de 3 vots
per IpC i 4 vots en blanc. Després de sentir i aplaudir el discurs
del nou alcalde i els parlaments dels altres dos caps de llista,
l’alcalde sortint, el Sr. Jaume Frigolé, va oficialitzar l’entrega de
la vara al nou alcalde, el Sr. Carles Espígol Camps. Finalment es
va oficialitzar la foto de la composició del nou ajuntament a
davant la Casa de la Vila. Molta sort, doncs, al nou alcalde i el
seu nou equip de govern !!

A la fotografia del costat, els set
regidors que conformen el nou
Ajuntament per la legislatura 20152019: Carles Espígol, Jordi Fonoll i
Albert Badosa (IpC); Joel Casellas,
Sònia Bosch i Georgina Trias (CiU);
Enric Subils (AVICA).

NOTÍCIES BREUS
El caga tió

Un any més vam poder cagar el tió (que Déu ni do com n’estava de rodanxó...!!) en els baixos
de l’Ajuntament. Tota la mainada s’ho van passar d’allò més bé. L’Anna de Ca l’Adroher va
ensenyar com es feien els cada vegada més sol·licitats cupcakes.

Unidesert
L’equip Llémena Team ha tornat a deixar un cop
més el nom de la Vall de Llémena ben amunt. Els
dos joves Joel Casellas i Marc Costa (Granollers de
Rocacorba) han tornat a participar per segon any
consecutiu al ral·li solidari Unidesert 2015 que va
tenir lloc el passat mes de febrer. L’equip
representant de la nostra Vall ha tornat a complir
amb els objectius que pretenia assolir, doncs va
resultar guanyador del premi a la Solidaritat (va
repartir prop més de 70kg de roba a les tribus nòmades Bereberes del sud-est del Marroc) i va
guanyar també el premi a la millor Fotografia. Tot això, sumat a la victòria del raid que van
assolir a l’edició de l’any anterior amb el vehicle més antic de tots els participants (un SEAT
127 matriculat a l’any 1975) sense haver sofert cap desperfecte ni problemes mecànics greus i
d’aquesta manera s’ha pogut aconseguir l’objectiu de donar a conèixer la Vall de Llémena i les
diferents empreses que hi han col·laborat. Més info.: http://www.llemenateam.blogspot.com

Marxa i calçotada contra la MAT
El 8 de febrer l’Assemblea No a la MAT Girona, la
campanya “Desmuntem la MAT” i el Grup
antirepressiu de Girona van organitzar juntament amb
la col·laboració de la Plataforma No a la MAT i
ALARMAT una caminada guiada on s’anava explicant
els punts més conflictius i danyats de la MAT al seu
pas per aquesta zona de Canet d’Adri i Sant Gregori.
La caminada, que partia de les escoles de Cartellà, va
servir per veure in situ l’impacte ambiental d’aquesta
infraestructura elèctrica. Després d’aquesta ruta,
l’entitat Xarxa per la Sobirania Energètica va impartir
un taller per aprendre a fer un kit d’energia solar. La
jornada es va concloure amb un dels menjars més
típics dels mesos d’hivern: la calçotada.

La cavalcada de Reis

Els nens i nenes de Canet d’Adri van ser
novament testimonis de l’arribada dels
Tres Reigs Mags. Feia patxoca veure tota
la desfilada de la comitiva reial al Pavelló.
La canalla demanava els seus regals als
estimats Reis d’Orient: els pares i mares
berenaven tot mirant la cara de felicitat dels seus fills i filles. No era per a menys: la màgica
nit de Reis només succeeix un cop l’any i cal viure-la com cal, amb alegria i molta il·lusió... i
amb una bona xocolatada!!

Sopar de Dones de Canet d’Adri, Cartellà i Sant Medir

Com cada any, hem fet la XXVI trobada de Dones de
Canet d’Adri, Cartellà i Sant Medir, i com ja és
habitual, l’hem celebrat amb el nostre tradicional
sopar, que enguany l’hem fet al Restaurant La Sala
de Canet. Aquesta vegada, la Dona de l’Any ha estat
la Sra. Mercè Naspreda, que viu al carrer del Camí
de la Font. Com sempre, ha sigut un gran èxit, i des
d’aquí volem agrair molt sincerament a totes les
dones la seva assistència. Us recordem que el proper
sopar es celebrarà el primer divendres passat
Setmana Santa. Us hi esperem a totes!!
Les Dones de Canet d’Adri, Cartellà i Sant Medir volen manifestar el seu condol i suport a la Dolors
Bosch Alsina per la tant sensible pèrdua del seu marit Joan.

Xerrada sobre l’apicultura
El dissabte 7 de març als baixos de l’Ajuntament,
en Miguel Àngel Hernández (en Miquel de la mel)
juntament amb l’Associació de Remeiers i
Remeieres de Girona, van organitzar una xerrada
col·loqui sobre l’apicultura i l’apiteràpia.

Inauguració pintures JUMA

El passat 10 d’abril, a la biblioteca Miquel
Martí i Pol, es va inaugurar l’exposició de
pintures JUMA, l’autora de la qual és una
veïna del nostre poble, concretament de
Can Taloges del Puig, la Sra. Juana Maria
Delgado Gordo. L’exposició va estar oberta
durant la resta del mes d’abril. El mes de
maig aquestes boniques obres de la Juana
es van exposar també al Centre de
Recursos per la Gent Gran, a Salt.

Ruta en bici
Un total de 880 ciclistes van participar el
diumenge 12 d’abril en La GIRONA MTB
CHALLENGE de Klassmark. La cursa tenia
el punt de sortida i arribada al pavelló de
Fontajau i el recorregut transcorria en bona
part per la Vall de Llémena, Canet d’Adri
inclòs.

Caminada solidària
El diumenge 12 d’abril La Sala va
organitzar novament la caminada solidària
a Rocacorba, d’uns 15 Km. Pels qui no
volien caminar tant, van poder fer una
passejada familiar pel volcà del Puig d’Adri. El bon temps i el bon rollo va predominar tota la
jornada.

ESPAI VERD
Buscant romaní silvestre
El passat mes de Novembre Canet va rebre
la visita de la Doctora etnobotànica Susan
Leopold, presidenta de l'organització United
Plant Savers, fundada als anys '70 als
Estat Units. La doctora Leopold va arribar
recomanada per una de les herboristes més
reconeguda dels EEUU, Rosemary Gladstar
amiga i professora de les herboristes de
Can Roura i Can Menna.

Aquesta organització es dedica a protegir i
recuperar les plantes medicinals en perill
d'extinció. Va arribar a Canet després de
participar al 6é Congrés Internacional
d'Etnobotànica que es va celebrar a la
Universitat de Córdoba amb l'objectiu de
reunir a especialistes de tot el món.
L'objectiu de la visita a Canet era passejar
pels boscos, camps i riberes per tal de
conèixer l'hàbitat de les plantes medicinals
mediterrànies
i
reflexionar
sobre
la
diversitat biològica i cultural, les plantes
com a aliments i medicaments i portar a
terme un intercanvi de coneixements sobre
l'herborisme i l'etnobotànica entre els Estat
Units i Catalunya.
Primer vam visitar la Font de la Torre com a
zona de ribera, allà va poder gaudir
observant
plantes com la Umbeliculus
rupestris (Melic de venus), Valeriana
officinal,
Chelidonium
majus
(Herba
verruguera), Adiantum Capillus (Adiant),
Tussilago farfara (Pota de cavall). Vam
passejar pels boscos del Veïnat del Jordà i
va quedar maravellada amb l'espectacular
florida de tardor del Romaní, la Farigola, el
Pistacia
lentiscus
(Llentiscle),
Cytisus
purgans
(Ginesta)
i
dels
abundants
rossinyols (Cantharellus cibarius). També

vam passejar pels camps de Montcal
recollint gavarreres (fruits del Roser
silvestre), magranes i taronges agres...
Després del primer contacte amb els
preciosos paisatges i les plantes medicinals,
Susan va visitar el taller de plantes
medicinals de Can Menna. Aquí va poder
veure com treballem les plantes medicinals
a l'altre banda de l'Atlàntic, és a dir, com
realitzem
l'assecat, els diferents
mètodes d'extracció dels principis
actius
i
els
productes
que
posteriorment s'elaboren amb ells.
L'organització
que
presideix,
s'encarrega
fundamentalment
de
protegir i recuperar les plantes que es
troben en perill d'extinció i va mostrar
un profund interès per conèixer com
està la situació a Catalunya.
La
realitat
és
que
a
Catalunya
actualment hi han unes 200 plantes
en perill d'extinció, de les quals 126
són endèmiques, és a dir, exclusivament
existeixen a Catalunya. Un clar exemple és
una de les plantes més populars de Canet,
la Ramonda Myconi (Orella d'ós), però la
llista s'exten i trobem plantes com la
Centaura cyanus ( Blauet o Herba del
xarampió), l'Ilex aquifolim ( Boix grevol).
Hem de ser conscients que els monocultius
als camps i l'ús d'herbicides acaben amb les
nostres herbes de prat com la Achillea
Millefolium (Milflors) entre d'altres.
La Dra. Leopold, va quedar encantada amb
la visita a Canet i aquest darrer mes de
maig han publicat un article a la revista
bianual de United Plant Savers per tal de
donar a conèixer la riquesa dels boscos
catalans, el treball actual que estem portant
a terme els herboristes i la situació
d'amenaça que malauradament pateixen
algunes espècies de plantes medicinals.
Adjuntem un link onn podeu visitar la
revista:http://www.unitedplantsavers.org/p
lant-conservation
Després de visitar Canet d'Adri, va viatjar
fins a Lyon, França amb els mateixos
objectius.
per Rosa Boyero (Can Menna)
i Natalia Fernández (Can Roure)

MANCOMUNITAT
VI edició de la Festa Remença
a Canet d’Adri
Amb la conferència titulada “Els sabers de les
dones medievals” en el local social de
l’Ajuntament de Canet d’Adri i a càrrec de la
Dra.
Teresa
M.
Vinyoles, professora
i
medievalista, es va donar el tret de sortida a la
6ª edició de la Festa Remença de la Vall de
Llémena. Enguany la festa es va tornar a
trasllar al nostre municipi (tal i com va succeir
a l’any 2011). Aquesta vegada l’espai escollit

per celebrar-hi tots els actes fou el magnífic
paratge de Can Heras d’Adri. Els primers a
arribar en aquesta majestuosa masia pairal
foren els valents i valentes que la nit del
divendres 29 de maig van fer la caminada
nocturna des de Canet, traslladant al mateix
temps la forca remença i escortats pels
cavallers del Centre Eqüestre l’Escut. Un cop
arribats a Can Heras van poder gaudir d’un
refrigeri per agafar forces per la tornada al
poble.

produint entre els masovers de la finca.
També es va poder escoltar la coral de St
Gregori, amenitzant el convit entre els
senyors feudals. Als entorns de Can Heras
es va habilitar un espai per activitats,
tallers i jocs tradicionals per a la mainada.
El mercat artesà i la mostra ramadera van
complementar l’ambient festiu que es va
poder viure durant tota la jornada. Cap al
migdia es va fer la rifa d’un xai i la persona
premiada va ser... la Quimeta de Can Joan
d’Adri, per tant, l’animalet es queda a
casa!! Al migida es va fer un taller
d’elaboració de xarops naturals a càrrec
d’en David de Can Menna. Per dinar es van
poder degustar els tastets de la cuina
tradicional de la Vall. Els menjars dels
restaurants de Can Joan, La Sala i El Celler
de l’Adroher també hi eren ben presents. A
la tarda, el concurs de ram silvestres i,
sobretot, els esperats jocs de la Vall (els de
Sant Martí van ser els vencedors), van
donar el punt i final a la festa d’aquest any,
amb un total aproximant de 1500 visitants.
Moltes gràcies a tots/es per la vostra ajuda
i suport als pagesos de remença de la Vall.
Ens veiem l’any vinent a St Martí de
Llémena!!

La festa es va iniciar amb la concentració
de cavalls i incloent un recorregut pels
entorns de Canet. Un dels actes centrals de
la festa fou la representació teatral dins les
estàncies de Can Heras. Sota el lema
“Ànimes Remences”, els visitants van poder
descobrir els interiors de la masia tot
gaudint de les escenes que s’anaven

PARLEM DE CANET D’ADRI

24 ANYS
(1991–2015)

Jaume Frigolé i Torrentà, fill de Canet
d’Adri, nascut justament a la casa del
davant de l’ajuntament del poble i de les
escoles del municipi. Cada matí, al obrir la
finestra que donava el carrer, el primer que
veia eren els dos punts vitals de tot el
poble: l’escola i l’Ajuntament... Més d’una
vegada, quan encara era molt petit, hauria
pensat: “quan sigui més gran aniré a
aquesta escola... i quan encara sigui més
gran, formaré part d’aquest Ajuntament...”

Curiosa la distribució d’aquest barri. A una
banda, només hi havia dos cases: el ferrer
del poble, sempre treballant, reparant
tractors i eines agrícoles; i més amunt,
“Can Siset”, quasi l’únic mestre d’obres de
Canet d’Adri. A l’altre costat de carrer:
l’Ajuntament, les escoles, amb el seu xivarri
corresponent, el ciclista, sempre ocupat
reparant bicicletes, el medi més corrent de
circulació en aquell temps; més avall can
Quel, el bar típic del poble, i més avall, la
panaderia. Sobre la fleca hi havia un pis on
els diumenges es feia el ball. Per pujar-hi,
hi havia –encara hi són- unes escales, molt
dretes i una barana de ferro... que el
capellà del poble va obligar a tapar pel
costat, perquè des del carrer no miressin
les cames de les noies...(!!)
Anys
d’anar
a
l’escola,
travessant
simplement el carrer –la carretera més
endavant-. I sobre l’escola, l’Ajuntament,
una petita oficina de dos habitacions; a
l’entrada, la recepció i secretaria, i al fons
un despatx per l’alcalde i sala de reunions.
Somni o premonició, el cert és que aquests
pensaments s’han fet realitat: vint-i-quatre
anys com alcalde, més els anys que va ser
regidor, són molts anys de conèixer i
treballar per un poble... Però abans
d’arribar a aquests moments, hi ha hagut
temps d’estudi, d’aprenentatge, per seguir
l’ofici del seu pare, conegut per tothom com

en “Siset paleta”.

alcalde de Canet d’Adri
Fins als catorze anys va a l’escola (amb el
mestre Arnau, primer) i complerts els
catorze anys comença a treballar amb el
seu pare com ajudant de manobre. A casa
seva, quan convé també ajuda a portar el
bar que tenia la família. La seva mare, la
Pilar, era una gran cuinera. I complerts els
setze anys, entra a treballar amb el
contractista gironí Ball·llosera on es va
formar tècnicament en tots els afers de la
construcció. Fins al vint anys va anar
treballant també amb altres contractistes
gironins. I als vint anys va presentar-se
voluntari a fer la “mili”. Primer a Girona i
després a Sant Climent i Saragossa.
A la tornada de la “mili”, uns mesos més
amb el contractista Ball·llosera, i ja
seguidament, es posa a treballar amb el
seu pare. En aquella època, la feina a Canet
era més aviat minsa: fer reparacions de
masies, arreglar teulats, aixecar algun
“porxo” i poca cosa més.

Però Canet d’Adri, al ser tan aprop de
Girona, era conegut pel seu bon clima i els
seus aires més purs que a la ciutat i alguns
metges gironins recomanaven als seus
pacients que fessin una “cura” d’aires aquí.

Podríem citar molts noms de joves que
varen passar per Canet: Pratdesava, Turon,
Carreras... i això va portar que es
comencessin a edificar noves vivendes. La
primera casa “de forasters” que es va fer a
Canet d’Adri va ésser Can Xirgu i quasi
seguidament “Can Jordi”. Totes dues
construïdes per en “Siset paleta” i el seu fill
en Jaume. Més tard, en seguirien d’altres i
també
renovacions
de
masies,
per
modernitzar-les.
Justament
aquesta
vessant era una de les que més feina
donava llavors, doncs molta gent comprava
masies quasi abandonades, per reformarles i fer-ne la seva segona llar.
Després de formar part com a regidor
durant vuit anys amb l’anterior grup
(Llavors era alcalde Jaume Bosch), a la
presentació com alcaldable del 1991 va
sortir guanyador amb la llista avalada per
CiU, començant aquí la llarga i fructífera
missió com alcalde de Canet d’Adri.

LA FEINA FETA:
24 anys són molts anys, un espai de
temps que dóna per fer moltes coses. I
aquest Ajuntament les ha fet. No és ara
moment
ni
lloc
per
precisar
detalladament totes les actuacions
realitzades al llarg de tots aquests
anys, però almenys –a grans tretsresaltarem
les
intervencions
més
destacades durant aquest llarg període.
En la vessant de “serveis” citem:
resoldre carretera general (revolts d’en
Bilió)
amb
col·laboració
amb
l’Ajuntament
de
Sant
Gregori.
Pavimentació de carreteres veïnals de
Montbó, Montcal, Can Xec, Mas Puig, la
de Biert, explanada església de Biert,
pont can Gelada, reforç pont de la
Torre i el pont de l’Estanyol. Dipòsit gas
propà i conducció fins al nucli urbà,
amb previsió d’ampliar servei als barris
que ho demanin. Amb urbanització i
serveis: enllumenat de vàries zones,
tan del nucli urbà com dels afores (en
tot el territori no hi havia més de sis
llums...), asfaltar carrer del nucli urbà,
urbanització del nou carrer de Valer,
que empalma amb carretera vella.
Completar i allargar els serveis de
distribució de l’aigua potable als nuclis
més enllà del centre...
En l’aspecte patrimonial: adquisició i
reforma
total
de
l’edifici
de
l’Ajuntament (que sempre havia estat
de lloguer), reedificat quasi de nou i
amb tots els serveis municipals adients.
Cobert al costat de La Sala, per
celebrar petites reunions o concursos.
Arranjament de la Plaça del Poble. I
com a obra cabdal, la construcció del
gran Pavelló esportiu, obra duta a
terme amb amplis mitjans i pressupost,
amb la corresponent planificació del
seu entorn, jardins (parc de les alzines)
i prevista posterior urbanització.
En el terreny cultural i lúdic: els espais
per jocs i entreteniments, tant al parc
de les alzines com al costat del pont de
l’Estanyol; biblioteca i sala de televisió,
cooperació amb les festes del poble,
tant
religioses
com
populars;
organització de les festes bianuals de
l’Homenatge a la vellesa, ajut i cessió
d’espais pel Teatre “La Sínia” i
publicació semestral de la revista del
municipi “Rocacorba”.

Col·laboració en concentracions de
vehicles
antics,
caminades
col·lectives a Rocacorba, la Quina
de Nadal, els aplecs de la Diada de
Sant Nicolau a Rocacorba... I
també, com és natural, intervenció
directe en temes delicats com: els
problemes amb la MAT, actes de
manifestos i reunions a més alts
nivells per consolidar la bona
trajectòria del nostre poble...
Queden coses per fer. És així,
sempre.
Van
sorgint
nous
problemes, que cal anar resolguent
sobre la marxa. Però entenem que
el funcionament del Consistori de
Canet d’Adri està ben encarrilat i
sabrà trobar sempre el camí més
adequat per anar solucionant els
problemes que dia a dia es van
succeïnt.
La gent del municipi –tots els que
vivim aquí- estem satisfets del
nostre poble i sempre voldríem per
ell les millors solucions, tan
materials com idealistes. No ens cal
un gran poble o una gran ciutat (no
volem ésser un Figueres, una Bisbal
o un Olot), volem seguir en les
nostres mides, respirar els bons
aires que ens dónen tantes
campinyes i boscos, aigües pures i
una gent amable i respectuosa que
ens envolta. Creiem que en Jaume
Frigolé ha estat un bon alcalde i ha
fet pel municipi uns serveis pels
que li estarem sempre agraïts. Per
molts anys!!
LES FOTOGRAFIES: A les pàgines
anteriors, en Jaume de petit quan
anava a l’escola i anys més tard,
amb la seva moto davant les
casernes de Girona. Al costat, en
Jaume amb la seva dona, la
Montse, en el viatge de nuvis a
Madrid amb el seu cotxe, un
Renault “quatre quatre”. Aquí,
diversos esdeveniments al llarg
d’aquests anys; inauguració de
carreteres asfaltades, el Propà,
reforços als ponts de Canet, la
nova zona d’esbarjo de l’Estanyol,
festes al Pavelló municipal, un
Aplec a Rocacorba...
Fotografies i textos: ARXIU
FUREST

Fotografies i textos: ARXIU FUREST

QUÈ ES COU A LA CASA DE LA VILA ?
Espai dels grups del consistori:
Gràcies. La primera paraula que ens ve al cap i ens
surt del cor després d’aquestes eleccions municipals
és gràcies. Voldríem fer arribar el nostre agraïment
més sincer a totes les persones del municipi de
Canet d’Adri per l’enorme sensibilitat democràtica i
implicació governamental que vàreu demostrar el
passat 24 de maig amb un 78,25% de participació.
Aquest fet demostra l’alt nivell de civisme i
sensibilització de què gaudeix el nostre poble.
També voldríem fer arribar un especial agraïment a
totes aquelles persones que heu confiat amb
nosaltres i el nostre projecte. Som conscients que
no ho teníem gens fàcil per diversos motius: la
nostra llista gairebé començava de nou amb l’equip
totalment renovat i un projecte de poble
completament nou i, com és lògic, sempre resulta
complicat dipositar la confiança amb un projecte
que sí, disposa de moltes ganes i il·lusió, però que
en definitiva és nou; la joventut del nostre candidat
també pot haver estat un motiu de desconfiança
cap a l’electorat, doncs quan no es coneix la
persona es pot caure a la temptació que la joventut
comporta connotacions impulsives i irresponsables;
i finalment, les sigles del nostre partit tampoc
passen pel millor moment a nivell de país, així que
suma el quart argument pel fet que érem
coneixedors que no ho teníem gens fàcil però, tot i
així, gràcies a vosaltres hem estat capaços de
mantenir el nombre de vots i de regidors.
La nostra voluntat sempre ha estat la d’unir
esforços per tal de fer més i millor feina, sobretot
quan hi ha el poble en joc. És per aquest motiu que,
un cop acabada la legislatura vam estar parlant
amb IPC de fer una llista única per presentar-nos
a les eleccions municipals junts i donar un missatge
clar al poble que s’havien acabat les divergències i
enemistats creades, que a partir d’ara ja no hi havia
raó d’haver-hi tantes llistes en un poble com Canet
d’Adri on tots perseguim el mateix objectiu. Aquesta
proposta però, IPC la va desestimar i, en contra de
la nostra voluntat, vam haver de presentar llistes
separades. Ara, un cop coneguts els resultats (3
regidors CIU, 3 regidors IPC, 1 regidor AVICA) i

amb IPC com a guanyador de les eleccions per tant
sols 17 vots, és quan IPC proposta una entesa de
govern entre els 7 regidors (tal i com havíem parlat
abans de la campanya electoral i que al final ells
van
desestimar)
però
amb
l’imperatiu
innegociable de que han de tenir l’alcaldia ells
durant els 4 anys, ja que com diu el seu argument
de pes “Ara ens toca a nosaltres”. Així doncs i sense
ànim de remenar el passat on havíem tingut
oportunitat de fer una llista única abans de les
eleccions, CIU Canet d’Adri hem vist amb molt bons
ulls la proposta de IPC de governar tots els set
regidors, amb repartició de regidories i amb
unificació dels programes electorals que, en
definitiva, són molt semblants i connexos, però el
que no veiem gens bé és l’imperatiu innegociable
dels 4 anys d’alcaldia d’IPC. Creiem que amb
l’empat tècnic de vots que hi ha hagut entre
ambdues candidatures, el poble ens ha donat un
missatge clar: “Us heu d’entendre”. Així doncs, la
millor manera de demostrar al poble l’ànim d’entesa
i donar un missatge clar d’unir el poble i treballar
tots a una és la repartició de l’alcaldia 2 anys
cadascú.
Degut al fet que IPC no ha rebaixat el seu imperatiu
innegociable i nosaltres no estem disposats a
treballar per un Ajuntament on només s’hi observa
un únic color polític carregat de personalismes i la
nostra feina al final s’acabi atribuint a un sol partit
essent una falta de respecte cap al poble, finalment
hem decidit seguir treballant pel poble però aquest
cop des de l’oposició. Creieu-nos que de ganes de
treballar pel poble no ens en falten, els que ens
coneixeu sabeu perfectament que som màquines
incansables de treball i, aquest cop des de la
oposició, seguirem pencant incansablement de
forma constructiva celebrant les bones propostes de
l’equip de govern i, enlloc de criticar les que no ens
semblin bé, aportarem alternatives o millores per
tal que el poble hi surti guanyant.
Així ho farem perquè no ho entenem d’altra
manera.

Benvolguts convilatans. L'aventura política de la
nostra Agrupació d'Electors s'ha acabat. Els dos
motius principals per voler entrar a l'Ajuntament van
ser poder lluitar contra la MAT des de dins del
Consistori i l'altre, posar pau entre CiU i IpC. El
primer és evident que no ha sigut assolit, tot i que
tenim la consciència tranquil·la d'haver fet tot el que
hem pogut, i és que si els polítics “de dalt”, van de la
maneta de les empreses, és impossible lluitar-hi,
faran les lleis a mida i mentiran a tort i dret per
poder-se'n sortir amb la seva. D'altre banda, la
relació entre els dos partits majoritaris del poble ha
anat evolucionant, de la mala maror als passejos
conjunts entre els dos antics caps de llista. A l'hora
de votar als plens, hem mantingut la imparcialitat i
hem triat segons els nostres valors, tot i que això
hagi arribat a implicar haver de sortir de l'equip de

govern. Esperem que els quatre anys de la propera
legislatura siguin plens de pau política, que serveixin
per a fer un poble millor i mantenir-ne el seu encant.
Que totes les paraules carregades de bones
intencions escoltades durant la campanya electoral
pels veïns dels pobles del municipi no se les emporti
el vent. Cal dedicar temps i ganes. El xantatge no
hauria d'habitar a la Casa de la Vila, ni s'hauria
d'utilitzar aquesta revista com a mitjà per a mentir.
No s'han de posar mai els interessos particulars per
davant del bé comú, ni aprofitar per a fer “favors” a
ningú. L'honestedat hauria de formar part dels
fonaments de la Casa de la Vila i no pas la
demagògia.
Tant
de
bo
que
així
sigui.
No volem acabar aquest darrer escrit sense donar les
gràcies a totes les persones que ens heu recolzat
durant aquests anys. Endavant.

INDEPENDENTS PER
CANET D’ADRI

Units, per Canet d'Adri
Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns
de Canet d'Adri,
Em dirigeixo a totes i a tots vosaltres en
primer lloc per agrair la confiança
dipositada a la nostra llista d'Independents
per Canet d'Adri-AM, a les darreres
eleccions municipals del 24 de maig. Hem
estat la llista més votada i assumim la
responsabilitat de formar el govern local.
Igualment vull felicitar des d'aquí a la resta
de formacions polítiques que han obtingut
representació a l'Ajuntament de Canet
d'Adri: A Convergència i Unió, com a
segona formació mes votada i AVICA,
Agrupació Veïnal d'Independents de Canet
d'Adri, que ha aconseguit entrar al
consistori amb una regidoria.
Des del primer moment també vull
manifestar-vos
la
nostra
voluntat
integradora: volem sumar per Canet d'Adri.
No volem un govern de 3 amb acords amb
3 o amb 1, sinó un govern de 7. Totes les
formacions juntes per Canet d'Adri. Aquest
va ser el nostre compromís electoral i
aquest és el primer oferiment i el més
important
per
nosaltres
d'aquesta
legislatura.
Les catalanes i els catalans només hem
aconseguit avançar al llarg de la història
quan hem anat tots a una, quan ens hem
unit. La unitat fa la força, tant si es tracta
d'un poble petit en el context català com
d'una petita nació en el context Europeu. I
els propers anys que ens toquen de viure
seran històrics per la nació catalana.

Voler és poder i volem i podem anar junts,
tots els grups amb representació a
l'Ajuntament de Canet d'Adri, perquè tenim
molts més punts en comú en els nostres
programes que diferències, i perquè crec
que no serà pas una frontera infranquejable
posar-nos d'acord, al menys en els punts
essencials de gestió del nostre consistori.
Fent pinya, entre totes i tots, tindrem més
força davant de tercers per aconseguir els
nostres objectius. Anant totes i tots a una,
podrem dissenyar un Canet d'Adri pròsper i
equànime, amb atenció a les demandes
socials,
culturals,
esportives
i
de
desenvolupament econòmic que volem la
majoria, com estic convençut que també ho
volen totes i cada un de les regidores i
regidors
que
integraran
el
futur
ajuntament.
El poble de Catalunya viurà properament
uns moments claus, transcendentals, en els
que caldrà també la unitat, l'acumulació de
forces, per superar els entrebancs i poder
aconseguir l'estat
propi.
I un
cop
aconseguit caldrà consolidar-lo. I tot estarà
per fer i tot serà possible.
Posem el nostre gra de sorra des de Canet
d'Adri amb la nostra unitat. Construïm
entre totes i tots el poble que volem.
Gestionem plegades i plegats el present i
dissenyem entre totes les formacions
representades un futur millor.
Units podem fer-ho! Canet d'Adri, que
som tots, s'ho mereix.
Gràcies.
Carles Espígol i Camps

L’Ajuntament ha dut a terme una recopilació fotogràfica de molts dels alcaldes que ha tingut Canet
d’Adri. A la Sala de Plens del Consistori hi ha exposats diferents quadres, cadascun amb la foto d’un
batlle diferent del municipi (també les podeu veure en la contraportada d’aquesta revista). El període
de mandat d’aquests arranca de finals del segle XIX i arriba fins als nostres dies. Per aquells alcaldes
que no s’han pogut aconseguir una il·lustració, també se li han fet un lloc en la sala “VIP” de
l’Ajuntament. Seria el cas d’en Lluís Noguer Brugada de Can Colomer d’Adri (fou la màxima autoritat
de Canet d’Adri entre els anys 1946 i 1959), l’Emili Picó Boada de Mas Batlle de Montcal (alcalde
entre 1934 i 1936); en Pere Bosch Pigem de Can Ferrer de Montcal (el seu mandat fou en dues
etapes, la primera entre 1922 i 1923 i la segona entre 1931-1933) i, entre d’altres, en Joan Bassols
Bech de Can Geladó (alcalde entre els anys 1914-1922 i 1923-1931).

L’AJUNTAMENT INFORMA
1- Acords de Ple:
-Aprovar
el
projecte
de
pressupost
municipal pel 2015, que és de 424.745 €.
-Autoritzar l'adhesió del municipi de Canet
d’Adri
a
l’ Associació
per
al
Desenvolupament Rural Integral de la zona
Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC).
-Aprovar inicialment
l’expedient
de
modificació
de
crèdit MC
1/2015 del
pressupost de despeses de la Corporació,
finançat amb majors ingressos i romanent
de tresoreria , per import de 28.750 €.
-Aprovar la sol·licitud de compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments
perquè abonin retribucions a determinats
càrrecs electes locals.
-Crear el Registre d’interessos dels càrrecs
electes de l’Ajuntament de Canet d’Adri,
dividit en dues seccions: Secció 1a
Activitats, secció 2a Béns patrimonials.
-Aprovar inicialment la Modificació Puntual
de les Normes Subsidiàries de Planejament
de Canet d’Adri en relació amb els articles
68, 88, 90, 92 i 104.
-Ratificar l’aprovació definitiva dels estatuts
del Consorci de Benestar Social.
-Aprovar la modificació dels Estatuts del
Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Girona i també dels Estatuts del Consorci
Localret.

2- Subvencions :
Diputació de Girona
-CONCESSIÓ DIRECTA. Actuació: Obres
parcials i urgents al pavelló de Canet d’Adri
(obres d’aïllament tèrmic, acabament del
sostre de l’escenari i eliminació d’humitats i
degoters existents). Cost total: 29.706,72
€. Import atorgat: 19.000 €
-FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I
CULTURAL.
Despeses corrents de caràcter obligatori:
adquisició de bactèries a la depuradora
municipal i manteniment de serveis
generals
(arranjament
del
camí
a
Urbanització Montbó i camí del Reixec).
Import total atorgat: 21.675,00 €.
Despeses culturals: Edició de la revista
municipal Rocacorba i aportació econòmica
a les entitats. Cost total per l’Ajuntament:
8.898,56 €. Import atorgat: 3.825,00 €.
-MATÈRIA FORESTAL.
Actuació: sega lateral de diferents camins
municipals. Import sol·licitat: 4.500 €.
Pendent de resolució.

-NOVES TECNOLOGIES. Adquisició de
programari informàtic per la gestió de
rebuts. Import concedit: 841,29 €.
-CARÀCTER FIRAL. A través de la
Mancomunitat, s’ha demanat finançament
per cobrir les despeses d’organització de la
Festa Remença. S’ha concedit un import de
500 €.
-PEIS. S’ha demanat la subvenció del Pla
Especial d’Inversions Sostenibles per un
import, pre-concedit, de 11.091,20 €.
-PUOSC. S’ha concedit la subvenció per
l’anualitat 2014 referent a la pavimentació
de la Carretera Vella per un import de
67.820,50 € i que representa el 95% de
l’import d’adjudicació de l’obra, executada
per Agustí Masoliver SA.
Dipsalut
-CONSULTORI LOCAL. Actuació: despeses
de finançament per l’ús del dispensari
mèdic. S’ha sol·licitat 1.800 €.
-PROGRAMA Pt10: Actuació: control de
plagues urbanes. Cost total: 726,00€.
Import atorgat: 552,34 €.
-PROGRAMA Pt02: de suport a la gestió i
control de la salubritat de les instal·lacions
de baix risc de transmissió de legionel·losi.
Generalitat de Catalunya
ESPAIS NATURALS PROTEGITS. S’ha inclòs
la senyalització i adequació d’espais d’ús
públic al Puig d’Adri. Cost total del projecte
executat
per
l’empresa
Geosilva:
12.812,12€. Amb aquesta actuació s’ha
recuperat també l’antic camí de Canet a
Adri. La Mancomunitat també ha demanat
subvenció a la Generalitat per a la
interpretació de la zona de Rocacorba.
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA.
S’ha concedit una subvenció de 8.472,36 €
per l’arranjament de camins municipals
amb àrids reciclats de la construcció.

3- Personal i material
La
Júlia
Grabulosa
Noguer
es
va
reincorporar de l’excedència a partir de
mitjans de febrer al lloc de treball
d’administració general. S’ha contractat
també un nou operari per obra i servei
determinat a temps parcial per cobrir
l’esdeveniment de la Festa Remença. Es diu
Jordi Paredes Herce i és veí de Llorà.
L’Ajuntament ha adquirit un tallatanques per

podar les tanques vegetals dels espais
públics. El consistori ha demanat al Dipsalut
dos

senyalitzacions

pels

desfibril·ladors.

4- Obres municipals:
A finals de febrer i principis de març es van dur a terme les
actuacions d’acabament del sostre de l’escenari del Pavelló,
on es va instal·lar il·luminació i aïllament tèrmic, per tal de
solucionar els problemes d’humitats i degoters existents.
D’aquesta forma es va instal·lar fals sostre a tota la zona de
l’escenari i entrada sud al recinte. Tots aquests treballs, a
càrrec de l’empresa Itisa, de Fornells de la Selva, eren
urgents d’executar-se per tal de condicionar correctament el
Pavelló vist les deficiències que presentava. El cost total
d’aquestes obres va ser de 29.706,72 €, els quals la
Diputació en va finançar el 61,93%, és a dir, 19.000 € a
través d’una subvenció exclosa de concurrència pública
(concessió directa). Amb aquestes actuacions també
permetrà filtrar millor els sorolls de l'edifici, amb millor
ressonància acústica per la zona de l'escenari. D’altra banda,
l’empresa Riemar va realitzar les obres d’hivernació de la
instal·lació d’ACS al mateix pavelló municipal. Amb aquesta actuació es va aconseguir reduir el
risc de transmissió de legionel·la (s’ha passat d’alt a baix risc). Per últim, s’han pintat les
finestres del pavelló en la cara sud i est perquè estaven cremades pel sol.

L’Ajuntament ha dut a terme l’asfaltat de la Carretera
Vella de Canet. Agustí y Masoliver,SA ha estat l’empresa
adjudicatària d’aquesta obra de pavimentació.
D’altra banda, s’ha instal·lat una tanca metàl·lica al
Camí de Montcal, costat de Can Garcia, per evitar que ningú prengués mal.

5- Arranjament de camins i ponts:

El consistori, a través d’una subvenció, ha recuperat l’antic camí del Puig d’Adri que connecta
Canet amb Adri passant per darrere Can Clarà fins arribar una mica més amunt del trencant de
Cal Xinet del Puig a La Vidella, passant aprop de la finca de Can Ponç.

L’Ajuntament ha dut a terme les tasques de neteja i adequació
dels ponts de Mas Batlle i de Can Missó. S’ha aprofitat per tapar
esquerdes i s’han renovat les baranes. I com cada any, s’ha
desbrossat els marges laterals dels diferents camins
municipals. A Montbó, arran de la celebració de la Festa
Remença, s’ha arranjat el ferm del camí de Can Basiu a la
Urbanització i a Can Heras d’Adri. S’ha arreglat el camí de Can
Madoixa en el tram del Reixec eixamplat pel costat del marge.
S’ha arreglat el camí de Biert i s’ha posat un tub al camí de
Can Parregueres per reconduir l’aigua quan plou. També s’ha
netejat i condicionat les cunetes d’un tram de la carretera
d’Adri (des de Can Colomé al trencant de Can Noguer) perquè
quan plovia la terra anava al mig de la calçada i suposava un
perill per la circulació –sobretot al revolt de Can Colomé-. Per
últim, s’ha netejat completament la zona del Pont de l’Estanyol.

L’ENTREVISTA
Gemma Fàbrega i Bosacoma
La Gemma va nèixer a Canet l’any 1969 i tota la vida ha viscut al nostre
poble. És sobretot una persona honesta i tranquil·la. Tothom la coneix com la
perruquera de Canet i també per la filla del “Ferrer”. Anem-la a conèixer una
mica més...
1- Ets de Canet de tota la vida. Per
tant, ens pots explicar de primera
mà com has viscut els canvis i els
avenços que ha tingut el poble en
tot aquest temps. En què es
diferencïa el Canet del segle XXI
amb el dels anys setanta?

La Gemma, de petita.

He viscut a Canet
tota la meva vida i
no ho canviaria per
enlloc més!! És un
poble molt tranquil,
envoltat de natura i
amb un paisatge
molt
bonic.
L’avantatge
que
tenim és que estem
molt
aprop
de
Girona.
Però
ha
canviat bastant des
de quan jo era
petita. Anys enrere
recordo que sortia a
fora a jugar al
carrer i no hi havia
tan de perill, en

canvi, ara hi ha molt més
risc degut al trànsit de
cotxes, motos, camions,
autocars que hi passen i
que, molts d’ells, van molt
de pressa. Jo recordo que
anava a jugar amb les
nenes de Can Palou amb
bicicleta, també amb la
Pili
Garín,
en
Jordi
Garrigoles,
en
Jordi
Clapés, la Mari Minobes i
els seus germans de Can
Flequer, la Pili de Can
Serratà i podíem jugar
tots i totes tranquil·lament
al carrer sense que els
pares ens haguessin de
vigilar. Avui dia s’ha
perdut el fet de jugar al
carrer, ja que la mainada
juguen més a dins a casa

amb l’ordinador, la Nintendo...
A l’escola d’aquí a Canet hi vaig anar molt
poc temps, perquè llavors ens van passar al
col·legi Agustí Gifre de Sant Gregori.
Passava l’autobús de línia com ara i ens
quedavem a dinar a l’escola i fins a la tarda
que no tornavem a casa. A l’escola vaig
tenir els professors que seran coneguts per
a molts: el Sr. Roca, Sra. Delgado, el Sr.

Els nens i nenes de Canet durant un casal d’estiu de prinicipis dels anys vuitanta.
La foto és presa a un solar de l’actual carrer de La Roureda.

Lluís, la Concepció Pagès, la Joaquima
Vidal, la Montse Figa (que anys enrere
havia estat la mestra d’Adri) i la Consuelo
Molinero, que tota la gent d’aquests
voltants la coneix perquè va viure molts
anys a Canet i va ser també professora del
nostre poble. A l’estiu, la “Loli” de Can
Quelot ens feia casal, ens anavem a banyar
a la riera i un any també vam anar de
colònies al poble de Lliurona, a l’Empordà.

M’agrada molt llegir llibres, novel·les i mirar
pel·lícules romàntiques. També quan fa bon
temps, m’agrada anar a caminar pels
camins d’aquí a Canet i a la primavera anar
a buscar espàrrecs. A l’estiu m’encanta
molt anar a passar el dia a l’Escala

2- Com a mare, quina creus que és la
millor educació que se li pot ensenyar a
un fill? Quins són per a tu els aspectes
que més valores d’aquesta vida? Què
t’agrada fer en el teu temps de lleure?
A la terrassa de la perruqueria Faustí, amb una
companya de feina, l’Anna.

La Gemma, disfressada de monja, amb un grup
d’amigues el dia de la “despedida” de soltera (1997)

La millor educació és que sigui educat, bona
persona, responsable i que sàpiga respectar
a la gent. I, sobretot, que mai es posi amb
embolics. Per a mi és molt important que
les
persones
siguem
honrades,
treballadores, respectuoses i que cadascú
pugui fer la seva vida sense molestar als
demés..

Un estiu a l’Escala amb la família.

(caminant pel Passeig marítim, banyar-me
a la platja i anar a un bon restaurant a
dinar). Però no sóc una persona de viatjar
gaire... De fet, a les nostres comarques
tenim molt de patrimoni paisatgístic i
cultural i, pensant-ho bé, de vegades no cal
viatjar lluny per veure coses noves i
agradables. Ho tenim ben a prop. En aquest
sentit, crec que s’han d’apreciar les coses
més simples i properes.
3- Ets la perruquera del poble. Com va
començar la teva professió? Quin
tipus de clientela tens?
Ja de petita m’agradava tallar i pentinar els
cabells a les nines. Quan vaig acabar
l’escola de Sant Gregori, vaig anar a Girona
a l’Institut Vicens Vives, on vaig estudiar 1r
i 2n de BUP, però llavors vaig voler plegar,
ja que jo tenia al cap fer de perruquera. I
és quan llavors vaig decidir estudiar a
l’acadèmia “Cosex”, situada a la zona del
bar Núria. El propietari també tenia altres
acadèmies a les demarcacions de Tarragona
i Lleida. Allà m’hi vaig sentir molt bé,
perquè realment podia fer el que jo

Companys de feina de Can Faustí, en un sopar
al Racó d’en Pep

poble ha millorat força però, com tot,
encara hi ha coses per perfeccionar. A tall
d’exemple, hi hauria d’haver més bona
comunicació d’autobusos per anar a Sant
Gregori i Girona. I sobretot, que al centre
del poble, els vehicles no circulin tan ràpid.

La Gemma, quan estudiava a l’acadèmia Cosex (1988)

m’agradava. Recordo que els matins
baixava amb la Lourdes de Can Geladó,
aprofitant que ella anava a treballar a un
supermercat Valvi que hi havia a Salt, i a la
tarda em venia a buscar el meu pare, fins
que vaig tenir l’edat per treure’m el carnet
de conduir. Va ser una etapa molt maca de
la meva vida. Vaig fer amistats amb nois i
noies de Bescanó, Salt, Anglès, Sarrià de
Ter i Girona. Quan vam acabar els cursos,
vam anar de viatge a Mallorca. I quan vaig
aconseguir el títol ho vam celebrar al
restaurant Fornells Park. També vaig
estudiar uns cursos d’estètica a la “Cepte”.
Al finalitzar els meus estudis, de seguida
vaig trobar feina a la Perruqueria Faustí de
Girona, on hi vaig estar dotze
anys. I ara ja fa tretze anys que
estic aquí a Canet. Tinc un tipus
de clientela una mica variada.
Avui dia les persones que van
més a la perruqueria són la gent
gran i de mitjana edat. En
canvi, el jovent, com que es
renten
el
cabell
molt
freqüentment, només van a la
barberia quan se l’han de tallar
o si tenen algun casament o
festa.
4- Si fossis l’alcaldessa de
Canet, quines actuacions
faries per millorar el
nostre municipi?
A mi no m’agradaria ser
alcaldessa però reconec que
algú ho ha de fer. És una
En David, apunt per
feina que per tenir content a
beneir la palma (2001)
tothom és impossible. La
tasca d’un alcalde no és gens senzilla, i
sempre s’ha de procurar pel bé col·lectiu i
no el particular. Jo penso que la persona
que
exerceixi
d’alcalde
ha
de
ser
indispensable que visqui i s’estimi el poble,
i que escolti i sigui propera a la gent. El

5- El teu pare era el Ferrer de Canet.
Per Canet se sent a dir que quan el
Ferrer tenia el taller obert, hi havia
més vida al poble. Què en penses tu
sobre això? Creus que els oficis
s’estan perdent i amb ells una part
de la cultura i esperit de poble?
Crec que sí. I segurament la majoria deu
pensar com jo, que s’ha notat, però a part
d’ell, també hi falta més gent. Abans hi
havia el bar de ca l’Eugènia, que sempre hi
havia molt d’ambient, al costat hi havia el
fuster, l’Admetlla. També hi havia en Lluís,
“el biciclista”, on a casa seva hi tenia el seu

En David, amb el seu avi i dalt d’un Massey Ferguson

taller de reparació de bicicletes i motos.
Sense anar més lluny, al costat dels meus
pares hi havia la fleca. I també el bar de
can Siset paleta. Tots aquests establiments
comportaven que hi hagués més moviment
de gent i, segurament, feia més poble. És
una llàstima que tots aquests oficis s’hagin
anat perdent, i que la gent jove no ho hagi
continuat. Comparant doncs el Canet de fa
trenta anys amb ara, tot i que hem guanyat
amb serveis, hem perdut amb ambient de
poble i la pèrdua dels antics oficis, causats
bàsicament per la globalització i les noves
tecnologies.
Reportatge: Albert Puig

LA VEU DEL POBLE
Mentides electritzants
D'ençà la darrera edició de la revista, la
història de la major imposició que ha patit
el nostre poble ha anat evolucionant. Les
torres i els cables que Red Eléctrica de
España han posat al llarg de 150 km, de
Sentmenat a Baixàs, ja fan circular
electricitat d'una banda a una altre. Si cal o
si ens aporta res de bo al poble encara és
una incògnita que el propi senyor Lluís
Pinós, delegat de Red Eléctrica a Catalunya,
no ens va saber respondre. Com sabeu, el
passat 20 de febrer el President del Govern
Espanyol, Mariano Rajoy, inaugurà la MAT
en un acte simbòlic. En el seu discurs, a
banda de carregar contra el nacionalisme,
va dir que gràcies a la MAT l'electricitat
arribaria a empreses i llars a menor preu.
Sis dies més tard, a El Periódico, hi havia el
titular “Endesa augura un increment del
preu de l'electricitat”, cosa que, com hem
pogut comprovar a les nostres butxaques,
ha acabat passant. D'una manera tan
simple
i
contundent
les
paraules
del Presidente havien quedat desmentides.
Una vegada més, s'afirma una cosa i passa
el contrari. La demagògia forma part de
l'ordre del dia d'aquells polítics que ens
volen fer creure que allò injustificable és
imprescindible, com intenten fer amb
aquesta línia elèctrica. Se'ns va dir que
calia
aquesta
infraestructura
per
“alimentar” al Tren d'Alta Velocitat, oi?
Dons ja feia mesos que funcionava, i la MAT
encara s'havia de posar en funcionament. El

27
de
febrer, al
Diari de Girona es podia llegir “La MAT ja
injecta energia al TAV a través de la
subestació de Santa Llogàia. Red Eléctrica i
ADIF han connectat amb rasa el complex
dels 400 kV, on acaba la línia aèria, i la
subestació des d'on l'electricitat s'envia a
les catenàries, després de rebaixar-ne la
tensió a 25.000 volts”. O sigui que de 400,
el TAV només en fa servir 25. I dels altres
375.000 què se'n fa? No hi podia haver una
alternativa
més
sostenible,
menys
agressiva amb el territori? No es podria
haver produït
aquesta
energia
amb
renovables? No oblidem que el consum
energètic segueix sota mínims i que per
aquí ja hi passa una línia de 220 kV, que
actualment ja està compactada amb la MAT
i de la que se n'han de començar a treure
les torres en menys d'un any, com es van
comprometre a fer. També el propi govern
del senyor Rajoy té aturat el sector de les
energies verdes i penalitza l'auto-producció.
Ja veieu que el tema energètic està ple
d'interessos,
mentides
i
incògnites.
Esperem que els governs futurs tinguin més
respecte amb l'entorn, fomentant les
energies verdes i fent que aquestes línies
monstruoses se soterrin, com estava
demostrat que amb la nostra era possible.
El que va passar és que als poderosos,
polítics i empresa, no els hi va donar la
gana. Les persones del territori els
importem massa poc, són millors els diners.

27 de setembre: on tot comença
Estem a pocs mesos de prendre la decisió
més important que hem encarat mai com a
ciutadans de Catalunya, com a poble català.
El pròxim 27 de setembre celebrarem unes
eleccions plebiscitàries on votarem SÍ o NO
a la independència:
-Si votem SÍ a la independència de
Catalunya significarà que disposarem de
tots els nostres recursos, serem sobirans i
podrem abordar i solucionar d’una forma
clara els problemes polítics i socials. Tot
això garantirà un major nivell de benestar
social i prosperitat per a tothom. A més,
serem presents a Europa i al món amb veu
pròpia.
-Si votem NO continuarem sent dependents
de l’Estat Espanyol que, com des de

sempre, ens exprimeix al màxim a nivell
econòmic. A més ens impedeix fer lleis que
permetrien un desenvolupament social i
cultural que ara no tenim. És a dir,
continuaríem dins un estat que ens frena o
més aviat ens va en contra.
Les eleccions municipals del passat 24 de
maig han demostrat clarament que la
ciutadania no tenim por al canvi. El canvi
més profund que hi ha i que ens pot donar
més sobirania és la independència. A les
eleccions del
24M, les candidatures
independentistes van incrementar i millorar
els resultats dels comicis del 2011 en tot el
país, també a l’àrea metropolitana de
Barcelona. Però si volem construir un país

nou, un país millor, és molt important que
el major nombre de veïns i veïnes estiguin
a favor i il·lusionats amb aquest projecte.
Per aquest motiu l’Assemblea Nacional
Catalana (ANC), Òmnium, juntament amb
moltes altres entitats socials, veïnals, etc.
continuarem treballant per anar sumant
més i més gent.
Aquest any, com els
darrers tres anys, l’ANC farà una campanya
d’estiu que confluirà l’11 de setembre a
Barcelona amb la que ha de ser la
concentració més gran que hàgim fet mai la
gent
de
Catalunya.
En
aquesta
concentració, que serà al llarg de tota
l’Avinguda
Meridiana
de
Barcelona,
reclamarem
la
nostra
sobirania
i
demostrarem clarament que les eleccions
del 27 de setembre, només dues setmanes
després, seran unes eleccions plebiscitàries.
També posarem de manifest, una vegada
més, que a Catalunya hi ha una majoria
social a favor de la independència i que, a
través de la concentració de la Meridiana i
de les eleccions del 27S donarem l’impuls
definitiu per crear la República Catalana
independent en el marc europeu. Amb
aquest nou estat farem una veritable i
profunda regeneració democràtica que ens
permetrà ser una societat més equitativa,
amb més recursos i més ben repartits: en
funció de les necessitats de les persones i
dels diferents territoris i pobles de
Catalunya.
Des de l’Assemblea Territorial de Canet
d’Adri, continuem treballant des del nostre
municipi per eixamplar la majoria social,
volem resoldre tots els dubtes que els veïns
de
Canet
puguem
tenir
sobre
la
independència. Per això, hem inclòs en
aquest article un petit argumentari de què
passarà amb les pensions a l’Estat català i,
a més, el 5 de setembre, farem la 3era
Festa per la independència de Canet d’Adri.
En aquesta festa, d’entre altres activitats,
hi haurà dues xerrades: la primera, un
expert ens explicarà com aconseguirem la
independència, quins passos haurem de
seguir i, la segona, serà una conferència
sobre el tema que més dubtes generi als
veïns del municipi. Per tant, millorar la
qualitat de vida, la prosperitat de totes les
persones i pobles de Catalunya i garantir la
cultura catalana així com respectar les
diversitat de cultures que conviuen al país
són uns dels factors que aconseguirem amb
la construcció de la República Catalana.
Però com més siguem, com més àmplia
sigui la majoria social a favor de la
independència a les eleccions del 27 de

setembre més aviat ho aconseguirem i
millor serà el país que construirem. Segons
Jordi Sánchez, el nou president de l’ANC:
"la independència no és un debat
essencialista, sinó sobre la qualitat de vida
de les persones, visquin on visquin; sobre
infraestructures, benestar de les famílies o
inversió en educació i sanitat"
Les pensions a Espanya no estan
garantides i, en l’Estat català?
1. El sistema actual de pensions: Els
sistema actual de pensions a Espanya és un
sistema de REPARTIMENT. Això significa
que NO existeix una guardiola on es
guarden els diners ingressats per les
cotitzacions, sinó que els diners que
mensualment paguen les empreses i els
treballadors es fan servir per a pagar les
pensions als pensionistes. Durant el període
1995-2010, Catalunya ha tingut tretze
anys de superàvit en les pensions, amb
un saldo de +3.384 € per habitant i amb
només tres anys de dèficit. En el mateix
període, Espanya ha tingut un saldo
deficitari de 2.228 € per habitant en deu
dels setze anys amb dèficit.
2. La independència garantirà millor la
viabilitat de les pensions i podran
millorar: Els factors més determinants
d’un sistema de pensions són el nombre
d’aturats, el salari mitjà dels treballadors
actius i la ràtio de treballadors per
pensionista. Comparem aquests factors a
Catalunya i Espanya:
Catalunya
Espanya
Atur
20,22 %
25,32 %
Salari mitjà
24.499
22.790
€/any
€/any
Treballadors per 2,54
2,48
pensionista
“Si el salari mitjà és més alt, tenim menys
atur i cada pensionista està suportat per
més treballadors en actiu, podem concloure
que les pensions estaran més garantides en
una
Catalunya
independent
que
si
continuem a Espanya.”
4. Amb la independència, a Catalunya
les pensions podran ser un 10 % més
altes. Amb el 16% de la població de l’Estat
espanyol, Catalunya ha aportat el 29% del
Fons de Reserva de la Seguretat Social. “Si
les cotitzacions mitjanes són un 10 % més
altes a Catalunya que a Espanya, es fàcil
concloure que el nou Estat podrà apujar un
10% les pensions.” (Xavier Sala i Martin).

Fonts: Saldo de la Seguretat Social -Assemblea
Sectorial Economistes per la Independència

Animeu-vos a formar part de l’ANC a través de l’Assemblea Territorial de Canet d’Adri; poseu-vos en
contacte amb nosaltres per correu electrònic: canetdadri@assemblea.cat o al Facebook de Canet d’Adri
per la Independència.

SABIES QUE ...
aquesta foto és dels alumnes de
l’escola de Canet de l’any 1959?
Es pot contemplar una
placa d’abans de la
guerra i l’Ajuntament la
va fer restaurar i
actualment està
exposada a les mateixes
oficines. Hi consta
“Ministerio de
Instrucción Pública”

1- M.Àngels de Can Roca Gros
2- Dolors de Cal Pèsol
3- Dolors de Can Clarà
4- “El totxo”
5- Jaume de Can Palou
6- …………………………………??
7- Jaume de Can Saubich
8- Jordi de Can Coixquim
9- Ventura de Can Torra
10- Joaquim de Cal Ferrer Pagès
11- Mestra Consuelo Molinero
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Margarida de Can Clarà
Angelina de Cal Cuní
Maria de Can Prim
Maria de Ca l’Alemany
Josep de Can Batista
Joan de Ca l’Uric
Lluís de Ca l’Adroher
Delfi de La Rajoleria
Joan de La Sala
Josep de Cal Sabater
Arseni de Can Pinganses
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Clara de Can Panella
Carme de Can Palou
Catalina de Can Manel
Quimeta de Cal Adroher
Miquel de Cal Ferrer Pagès
Josep de Ca l’Uric
Lluís de Can Murtra
Angel de Can Torra
Xico del Cal Carreter
Jesús de Can Siset
El mestre Arnau

Sabies que...
la foto de l’esquerra correspon a
la inauguració de la font d’en
Baltasar el dia 2 d’octubre de
1949, restaurada per Narcís
Frigolé?
A la foto, surt en Joan Torras
Ballester, que fou el propietari de
Can Pau de Vaïnera, acompanyat
del Sr. Josep Pérez, de Can Palou de
Canet. Any de construcció de la
font: 1903. Un aiguat la va sepultar.
Foto cedida per Joaquim Pérez Pujolràs,
de Can Palou de Canet.

Sabies que...
entre la foto de dalt i
la de baix hi ha quasi
70 anys de
diferència?
Aquests dos ortofotomapes, corresponen a
dues
imatges
de
satèl·lit del mateix espai
mateix indret: el casc
urbà de Canet d’Adri. La
imatge superior però
correspon a l’any 1946 i
la de sota és actual. A
primera vista es pot
comprovar que hi ha
importants diferències
entre
ambdues
fotografies: als anys
quaranta el casc urbà
es reduïa únicament a
l’actual
Avinguda
Rocacorba.
I fins a
l’Esglèsia de St Vicenç
no
hi
havia
pràcticament cap més
habitatge. Tot el que
avui dia és el sector del
Camí de la Font i el Pla
de l’Estanyol no hi havia
cap habitatge. A la
imatge de 1946 es pot
observar clarament el
camí ral que voreja la
riera.
Ja
veieu
que
les
transformacions
i
creixements urbans no
només afecten a les
ciutats i a les localitats
turístiques costaneres...
tot i que per quedar
ben reflexades en un
poble com el nostre ens
cal remuntar a molt
temps enrere!!

Sabies que...
el mot “amartatge”
significa l’aterratge
d’una nau espacial al
planeta Mart?
No s’ha de confondre
amb la paraula
“amaratge” que
significa el mètode
d’aterratge d’una nau
amb paracaigudes en
un cos d’aigua.

EL RACÓ DEL VIATGER
Santorini és una illa grega del mar Egeu, i la més
meridional de les illes Cíclades. Té una superfície
de 75 km2 i uns 10.000 habitants. La seva capital
és Thera (o Fira). Tot i que originàriament l'illa
tenia forma arrodonida, després d'una erupció
volcànica, l'illa quedà fraccionada en tres parts
principals: la pròpia illa de Santorini,
l’illa de Theràsia a l’oest i les illes
centrals de Nea i Palea Kameni.
Santorini té una gran tradició en
l’elaboració del vi. El Vinosanto és el
vi més antic i de més fama de
Santorini. És un vi dolç i aromàtic.
La particularitat dels vins d’aquesta
illa es deuen a una conjunció de
condicions mediambientals (té un
microclima, molt sec, ambient àrid,
vent calent i manca d’aigua) i a la
forma de cultiu (la densitat de
plantació és petita i les vinyes són
conreades a una alçada molt baixa tenen com a màxim un metre
d'altura-. Les vinyes, doncs, formen
part del paisatge i de la cultura de
l’illa i on hi trobem nombrosos
cellers oberts al púbic. Pels visitants
de l’illa, és freqüent desplaçar-se en
quad, ja que en temporada alta hi ha molt trànsit i
així s’eviten bastants problemes d’aparcament. Al
nord de Santorini, trobem la bonica localitat de
Oia, on es pot contemplar una de les millors postes
de sol del món. Al sud de l’illa hi ha la
muntanya Elias, el punt més alt de l'illa. També en
la zona meridional hi trobem Akrotiri, que és
un jaciment
arqueològic de
la civilització

minoica de l'edat de bronze Té
un
excel·lent estat de conservació del lloc
(similar al de les ruïnesd e Pompeia). Per
anar al port de Fira es pot utilitzar el
telefèric, en què ofereix unes vistes
panoràmiques
espectaculars
de
l’illa.
Santorini no té les platges i cales que ens
ofereix per exemple les Balears, però si
s’ha de destacar-ne algun, aquesta és sens
dubte la Red Beach (foto de dalt), amb el
seu to rogenc, tal com indica el seu nom.
Així doncs, si voleu passar unes vacances
en una illa on els seus pobles de cases
blanques i cúpules blaves permeten gaudir
d’unes vistes fabuloses, aneu a Santorini,
serà el vostre destí ideal !!

PER REFLEXIONAR UNA MICA
Sir Ernest Shackleton ho va tenir clar quan
ell i la seva tripulació van quedar atrapats
al gel amb el seu vaixell Endurance durant
la seva missió de creuar el continent
antàrtic per primera vegada quan encara
ningú ho havia pogut aconseguir al 1914:
superar la situació adversa a què estaven
exposats i tornar tots i cadascun dels
tripulants sans i estalvis a les seves
respectives cases. Tenint en compte que el
vaixell va quedar atrapat pel gel, que més
tard
es
va
enfonsar,
les
baixes
temperatures i les inclemències del temps,
Shackleton va exercir un lideratge sobre la
seva tripulació ferm mai vist aleshores que
va permetre salvar tots els vint-i-vuit
tripulants.
Aquest lideratge modèlic basat amb el
treball en equip de Shackleton que va
aconseguir salvar la vida d’unes persones
que ho tenien francament difícil per
sobreviure, avui dia s’utilitza d’exemple per
posar en evidència com de millors poden
arribar a ser uns mateixos resultats assolits
amb treball en equip que de forma
individual. Certament, les habilitats i
aptituds individuals poden conduir a l’èxit
personal i al reconeixement de mèrits d’una

persona que l’ajudaran a mantenir un bon
nivell d’autosatisfacció personal. Ara bé, si
agrupem en un sol equip tot un conjunt de
persones amb grans habilitats i aptituds
però aquestes persegueixen objectius
contraposats, llavors de poc serveixen
aquestes qualitats i s’aconsegueix que el
resultat final passi d’un èxit potencial a un
fracàs general.

Aquest resultat però, i així ho demostra
l’expedició de Shackleton, pot acabar
essent un èxit si tot aquest gran conjunt
d’habilitats i aptituds personals remen en la
mateixa direcció, és a dir, persegueixen un
objectiu comú. Sovint, l’objectiu o el repte
pot esser inabastable, d’una dimensió
desmesurada i aparentar ser una total
heroïcitat, però són precisament aquesta
tipologia
de dificultats
aquelles
que
requereixen una major capacitat de treball
en equip, voluntat d’assolir un objectiu
comú i evitar qualsevol defalliment per part
de cap membre de l’equip. Si tots aquests
requeriments es reuneixen és precisament
llavors i només llavors quan apareix la
possibilitat de fer possible allò que
semblava impossible.
El mateix succeeix en altres camps i
àmbits, com pot ser a nivell nacional o
local. La història ens ensenya que un país o
un poble ha progressat i evolucionat de
forma notable sempre que les seves
respectives poblacions han estat unides,
han defensat els mateixos principis i han
lluitat conjuntament pels seus propis drets.
Quan tot aquest conjunt de persones de
grans qualitats s’uneixen per un mateix
objectiu, els resultats obtinguts no sumen,
sinó que multipliquen i tant la població com
el territori en surten beneficiats.
Així
doncs,
certament
les
per Joel Casellas i Puig
habilitats
i

aptituds individuals poden arribar a ser un
instrument per a l’assoliment d’un repte o
objectiu, ara bé, per a una mateixa fita, el
treball en equip ben organitzat i dirigit de
ben segur augmentarà el percentatge de
probabilitat d’èxit i reduirà el del fracàs, al
mateix
temps
que
augmentarà
exponencialment el percentatge d’obtenir
un
resultat
millor
i
més
òptim.

TEMPS ERA TEMPS...

JOSEP NOGUER BRUGADA
de Can Brugada.
Fou l’Alcalde entre
l’agost de 1895 i el juliol
de 1897, i el gener de 1904
i el juliol de 1909

SALVADOR BASSOLS ESPÍGOL
de Can Camps.
Fou l’Alcalde entre
el 21 de juliol de 1936
i el 15 de febrer de 1939

JOSEP ADMETLLA ROVIRA
de Cal Fuster de Canet.
Fou l’Alcalde entre
el 25 de maig de1933
i l’1 de febrer de1934

JOAQUIM PÉREZ VILA
de Can Palou.
Fou l’Alcalde entre
el 15 de febrer de 1939
i el 6 de desembre de 1939

ALFONS MENCIÓ RUBIROLA
de Can Menció.
Fou l’Alcalde entre
el 14 de juliol de 1971
i el 19 d’abril de 1979

JOAN GELADA AURICH
de Can Joan d’Adri.
Fou l’Alcalde entre
el 4 de febrer de 1936
i el 21 de juliol de 1936

JOAN ALSINA BURCH
de Can Batista.
Fou l’Alcalde entre
el 6 de desembre de 1939
i el 8 de setembre de 1946

JAUME BOSCH CALLÍS
de Can Quelot.
Fou l’Alcalde entre
el 19 d’abril de 1979
i el juny de 1991

