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Ajuntament de Canet d’Adri:
Av. Rocacorba, 21 -17199 Canet d’Adri. Tel 972 42 82 80–Fax 972 42 95 13
Web: www.canet-adri.cat -Mail: ajuntament@canet-adri.cat 
Horari oficines: dilluns-dijous de 9–14h i de 17–19h i divendres de 9-14h.
Alcalde (Carles Espígol). Hores a convenir. alcaldia@canet-adri.cat 
Arquitecte tècnic (José Luis Barragán): dijous de 17-20:00h
Arquitecta (Marta Soler): dimecres de 10-14:00h
Per a la recollida de trastos vells: 3r dimecres de cada mes (trucar prèviament)

Serveis socials i mèdics:
Doctor (Josep Puig): dimarts de 13-14h (consultes) i 14-15h (domicilis)
Infermera (Yolanda Moreno): dijous de 12-13h (consulta) i 13-14h (domicilis)
Treballadora social: dimarts de 9:30-11:30h
Educadora social: 1r i 3r dijous de mes de 9-10:30h

Horaris de missa:
Sant Vicenç de Canet: diumenges a les 9h (excepte el 5è diumenge de mes)
Sant Llorenç d'Adri: 5è diumenge de mes a les 9h
Santa Cecília de Montcal: 5è dissabte de mes a les 16h
Sant Martí de Biert: per la Festa Major i ocasionalment
Ermita de la Mare de Déu de Rocacorba: per l’Aplec i ocasionalment.

Foto d’un magnífic arc de Sant Martí, presa des del Pavelló municipal
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EDITORIAL

Un any intens

Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns de 
Canet d'Adri,

 
Ara fa un any que es van celebrar les darreres 
eleccions municipals. Fa un any que el nou 
consistori treballa per les ciutadanes i ciuta-
dans d'Adri, Biert, Canet, Montbó, Montcal i 
Rocacorba, i us puc ben assegurar que ha 
estat un any intens.

Estem començant a posar els fonaments del 
que serà l'acció de legislatura. Uns fonaments 
que volem ben sòlids, que es basen en les 
gestions anteriors, però que miren el futur 
amb entusiasme i optimisme.

Els nous fonaments d'aquesta legislatura es 
basen, sobretot, en la gent del nostre poble, 
en la participació ciutadana. I com a prova 
d'aquesta decidida voluntat, immediatament 
després de la constitució del nou ajuntament 
el 13 de juny, en la primera sessió extraor-
dinària del 6 de juliol de 2015, en el ple de 
cartipàs, es va crear el Consell de Participació 
Ciutadana, integrat per membres de les dife-
rents entitats municipals: de les Associacions 
culturals d'Adri, de Canet d'Adri i de Montcal; 
de l'Associació d'urbanització de Montbó, dels 
Amics de la Vall de Biert, de l'Assemblea Terri-
torial Canet d'Adri per l'ANC i de l'Associació 
de Caçadors de Canet d'Adri. 

Aquest Consell de Participació ciutadana és 
molt més que una promesa electoral compli-
da. És, en essència, donar veu al poble de 
manera periòdica i permanent, perquè es 
pugui transmetre, de primera mà, aquelles 
inquietuds, mancances o suggeriments que es 
creguin més adients pel bé comú del municipi 
i, alhora, és també una molt bona eina per 
mantenir informades les entitats de les ges-
tions del consistori.

Des de l'ajuntament que represento volem 
escoltar la veu de tothom, i volem que tothom 

se senti seu aquest consistori i hi tingui fàcil 
accés. Apostem per aquesta transparència en 
tota la nostra gestió i us convidem a fer-ne ús. 
Som el poble menor de 1000 habitants més 
transparent de Catalunya, superant amb més 
del 90 per cent l'Avaluació de Transparència. 
La casa de l'Ajuntament és la casa de totes i 
tots, i aquest és i serà un principi fonamental 
que tenim i tindrem molt present durant la 
legislatura. 
Podrem fer més o menys, en funció dels recur-
sos i les prioritats que s'estableixin. La Festa 
de la gent gran, que es feia cada dos anys, ara 
la farem cada any. Ens hem compromès 
també redreçar el vell camí de Rocacorba i ja 
estem mans a l'obra per fer-lo transitable en 
cotxe, una antiga reivindicació popular que 
veurem ben aviat assolida. 
Treballem i treballarem cada dia per vosaltres. 
Intensament, sense cap més ambició que la 
del bé comú. Com sabeu, i així ho va publicar 
la premsa, el govern de Canet d'Adri va renun-
ciar a cobrar cap sou per desenvolupar la seva 
tasca, i també va renunciar a cobrar cap 
indemnització per l'assistència als plens muni-
cipals. L'avantatge dels municipis petits és que 
tothom es coneix i per tant tot és més fàcil, 
accessible i directe. A mi em trobareu sempre 
a la vostra disposició.

Atentament,

Carles Espígol i Camps, 
Alcalde de Canet d'Adri

Visca Canet d'Adri i Visca Catalunya!



4

R
O

C
A

C
O

R
B

A
NOTÍCIES BREUS

Les eleccions estatals

El 20 de desembre de 2015 es van celebrar les 
eleccions al Senat i al Congrés dels Diputats. Els 
resultats electorals finals van deixar un panorama 
polític bastant complex, on calia l’entesa de dos o 
més partits. Com que els polítics no es van acabar 
entenent... s’ha tornat a convocar noves eleccions 
pel proper 26 de juny. A Canet d’Adri, hi va haver 
una participació del 72,86%. Democràcia i Lliber-
tat va ser el partit que va tenir més vots (161), 
seguit d’Esquerra Republicana de Catalunya (amb 
122 votants).

Eleccions agràries

El 28 de febrer es van celebrar les eleccions 
agràries. La mesa electoral va ser a Sant Gregori 
i el resultat fou ben contundent: Unió de Pagesos 
(UP) va obtenir 18 dels 24 vots totals. Joves Agri-
cultors i Ramaders de Catalunya (JARC) van 
quedar en segona posició, amb 4 vots. El total del 
cens era de 49 persones i el percentatge de parti-
cipació va rondar el 50%.

Xerrada sobre hipertensió

El passat 17 de març va tenir lloc una sessió informativa a la sala polivalent dels baixos de l’Ajuntament 
sota el lema “Hipertensió arterial, un repte personal” a càrrec de la Dra. Eva Palau.-

Campanya de reciclatge

L’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès va posar en marxa a principis d’abril una nova 
campanya per fomentar la recollida selectiva dels residus municipals a partir de la creació d’un personat-
ge: el SuperGironès. Aquest curiós personatge –vestit com de Superman- ens va venir a visitar el passat 
8 de maig, aprofitant la celebració de l’Homenatge a la Gent Gran. Com veieu, més d’un va aprofitar per 
fer-s’hi una foto (Alcalde inclòs).
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NOTÍCIES EN PROFUNDITAT

El tió
Molts nens, nenes, pares i 
mares de Canet d’Adri van 
anar a buscar el tió, pels 
boscos de Can Roca Gros el 
diassabte 12 de desembre de 
l’any passat. En van trobar un 
que pesava força. Arribats a 
l’Ajuntament el van atipar tant 
que el 22 de desembre, el tió 
va cagar un munt de regals per 
a tota la canalla en el pavelló. 
Mireu les fotos i veureu la cara 
de felicitat de la mainada!!
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La Quina de Nadal

Pel Nadal hi ha un munt de vivències i 
alegries familiars –d’això es tracta- 
però un dels moments que es 
produeix també una gran comunió i 
germanor, en aquest cas entre els 
canetencs i canetenques, és el joc de 
la quina no té res a envejar de les 
altres quines que es celebren arreu de 
les comarques gironines. 

Un fet que així ho demostra fou la 
necessitat d’ampliar a última hora 
l’aforament per donar cabuda a totes 
les persones que volien participar a la 
quina del mateix dia 25 de desembre. 
Per tant, la Quina de Canet gaudeix de 
bona salut: cada any es reparteixen 
pernils, paneres, electrodomèstics..., 
sense descuidar el bon servei de bar 
que s’ofereix al públic, i tot acompan-
yat per una bona dosi de música i bon 
humor. Aquest any també s’han fet 
varies antiquines i, en alguns casos, 
els guanyadors d’aquest “distingit” 
premi s’emportaven una caixa de 
bombons amb un número de la bruixa 
d’Or.

 

Seguint el costum implantat en l’últi-
ma edició, també la quina d’aquest 
any va respondre a temàtiques 
diferents (fent referència als premis 
especials de la jornada en qüestió). 
D’aquesta forma, el dia de Nadal fou 
dedicat al dia de l’aventurer, la jorna-
da de Sant Esteve fou reservada per la 
temàtica eròtica; el dia 27 de desem-
bre va ser jornada del manetes, el cap 
d’any pel cuiner, el dia 3 de gener per 
l’artesà, i el dia de Reis l’especial va 
consistir en temàtica sobre la tecnolo-
gia. En aquest darrer cas, per exem-
ple, la persona afortunada d’aquest 
premi es va endur una magnífica 
televisió de 28”. 
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Volem acabar aquestes línies 
agraint la gran participació i bon 
ambient que hi va haver durant el 
llarg dels sis dies que es va cele-
brar la Quina de Nadal a Canet. 
Ens retrobarem a finals d’any 
amb energies renovades i amb 
nous premis!!
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Tres Reis d’Orient davant de la Casa de 
la Vila, com els vells temps!!
Eren les 6 de la tarda quan van arribar 
les tres carrosses amb els patxes i 
l’Avinguda de Rocacorba ja estava plena 
de mainada, pares, mares i veïns del 
municipi.
Per sort, el temps va poder aguantar tot 
i que amenaçava pluja. I no va faltar la 
tradicional xocolatada. 
Fins l’any que ve Reis d’Orient!! I vosal-
tres, nens i nenes feu força bondat 
durant aquest any que quan tornin els 
Tres Reis Mags us ho recompensaran 
amb una pila de regals !!

La cavalcada de Reis
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Trail de Rocacorba

Més de 800 corredors van participar al Trail de Rocacor-
ba que es va celebrar el diumenge 7 de febrer. La pluja, 
que va fer acte de presència durant tot el matí, no va 
impedir la gran afluència de participants i també de 
seguidors. La principal novetat d'aquesta edició va ser 
una marató per parelles de 38 quilòmetres i 2.000 
metres de desnivell positiu que va atreure corredors de 
molt prestigi.

En la distància Express, de 20 km i 800 
metres de desnivell positiu, va ser la prova 
amb més inscripcions, en la qual van prendre 
la sortida fins a 400 atletes, fet que mostra 
que el poder d'atracció d'aquest tipus de 
curses segueix a l'alça. També cal destacar 
que més d'una quarta part dels participants 
eren noies, la qual cosa confirma que s'amplia 
el ventall de participació femenina en les 
curses de muntanya. 

Finalment la gran atracció de la jornada, i la 
que va generar més expectació, va ser en la 
marató per equips mixtos, on la victòria va ser 
per la millor esportista catalana de l'any, 
Núria Picas, i el seu company d'equip, Pau 
Bartoló, que van necessitar un temps de 4 
hores, 10 minuts i 39 segons per completar el 
recorregut de 38 quilòmetres.
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La fira del porc 

El diumenge 28 de febrer vam celebrar la 
cinquena edició de la fira del porc. A partir 
d’aquesta edició l’Ajuntament de Canet 
d’Adri es fa càrrec de l’organització 
d’aquest esdeveniment, agafant el relleu 
d’en Miquel Pujolar (Restaurant La Sala), 
que ho ha hagut de deixar per motius 
personals. 

Tot i que inicialment estava previst dur-la a 
terme al cobert de l’Espai de la Indepen-
dència, la pluja va obligar a traslladar-la al 
Pavelló. Feia goig veure les 17 parades 
d’artesans instal·lades dins el recinte. S’hi 
podia comprar l’embotit de Beatriu Pagès 
d’Adri, pa i pastisseria de la Fleca Tràfach, 
també hi havia venda de mel, formatge, vi, 
oli, tèxtil, bisuteria entre d’altres.
A les 9 del matí ja s’estaven coent les 
botifarres, la cansalada i el llom per poder 
atipar a tota la gent que entrava al pavelló.
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Una mica abans de les 11 del matí, en Narcís 
Torrentà i el seu fill Albert portaven el porc 
–ja sacrificat- de 120 quilos de pes. Acte 
seguit, el van especejar davant l’atenta 
mirada dels assistents mentre la parola anava 
fumejant per coure les peces de carn. Les 
persones que així ho desitjaven, podien com-
prar a pes la carn que anava sortint del porc. 
A l’altra costat del pavelló, un grup de nens 
estaven entretinguts pintant dibuixos relacio-
nats amb el porc.

Des d’aquestes línies agraïm la col·laboració 
del consell de participació ciutadana per 
poder tirar endavant i poder potenciar així 
aquesta fira que, any rere any, s’està conver-
tint en un referent del nostre municipi i a més 
s’està fent un lloc dins la programació estable 
d’activitats que es porten a terme a la Vall de 
Llémena durant l’hivern.

L’Ajuntament ha demanat una subvenció a la 
Diputació en concepte d’organització d’esde-
veniments de caràcter firal, per poder 
finançar una part de les despeses econòmi-
ques d’aquest fira.
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Diada de Rocacorba

El dilluns de Pasqua Florida, 28 de març, vam celebrar la Diada 
de Rocacorba i aquest any s’ha recuperat la tradició de pujar a 
peu fins al cim.  Per arribar-hi, es podia escollir sortint a peu 
des de l’Església de Canet, o bé, partint de Mas Verd (a l’alzi-
na). A les 11h en punt es va celebrar la missa a l’ermita. Van 
ser molts els que van aprofitar l’ocasió per visitar l’ermita i 
contemplar l’espectacular paisatge des de dalt de la roca en 
forma de proa de vaixell -que fa tan especial la muntanya de 
Rocacorba-. 

A les 13h es va fer sota l’ermita un vermut popular per a tots 
els assistents. Tot i que estava previst fer-hi el dinar de germa-
nor, al final l’àpat es va fer al pavelló. Es veu que un comunicat 
d’última hora dels agents forestals no va fer viable coure la 
carn al cim de Rocacorba... Una llàstima!! Un cop al Pavelló 
doncs, l’Ajuntament hi va posar el foc i les brases i la gent va 
coure-hi el seu menjar. Molts se’l van ben guanyar havent 
acumulat hores de caminada entre pujar i baixar la serra de 
Rocacorba. 
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El divendres 1 d’abril, just després de Setmana Santa, es va 
fer la tradicional trobada anual de dones de Canet d’Adri, 
Cartellà i Sant Medir. Aquest any, que ja s’arribava a la 
27ena  edició, es va fer el sopar a Can Joan d’Adri. Tan el 
menjar com l’ambient van ser excel·lents. La dona premiada 
d’aquest any va ser la Lourdes de Can Gelador. 

A continuació us exposem unes quantes instantànies 
d’aquesta trobada tan esperada i emotiva per les dones de 
casa nostra!

El sopar de Dones de Canet d’Adri, Cartellà i St Medir
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La Festa a la Gent Gran va tornar a ser un esdeveni-
ment molt emotiu i val a dir, segons opinions dels 
propis homenatjats, que va deixar content a tothom. 
La jornada va començar com sempre amb ofici de la 
missa a l’Església de Sant Vicenç. Hi va haver els tradi-
cionals parlaments d’homenatge a la gent gran. I la 
salsa la va posar la soprano Mònica Orpí (que és veïna 
del nostre municipi, de Can Ramió de Biert), que va fer 
una gran actuació juntament amb el pianista Lluís 
Guerra.
Al migdia, tots vam anar al Pavelló, ja que ens espera-
va el dinar de gala per celebrar aquest homenatge que 
tant es mereix la gent gran. Durant la vetllada es va 
entregar una planta a les senyores (del planter de Can 
Rosquim), i pel que fa als senyors, van tenir un detall 
ben original i fabricat a casa nostra (ungüents naturals 
fets a Can Menna). Un del actes centrals és l’homenat-
ge a l’avi i àvia més grans del municipi presents a 
l’acte, que van ser l’Angela Oliveras Serrat, de 91 anys 
(de Can Torra) i l’Isidre Casellas Geli, de 82 anys (del 
Pla de l’Estanyol). 
A les fotos del costat tenim el veí de La Castanyeda de 
Montbó, el Sr. Antonio Alejandre Ramos, que és l’home 
més gran del municipi, amb 101 anys. I la Rosa Ordó-
ñez Daza, també veïna de Montbó, és la dona més 
longeva de Canet d’Adri, amb 97 anys. Tot i que els dos 
no van poder assistir a l’homenatge, des d’aquestes 
línies els volem fer arribar la nostra enhorabona i per 
molts anys!! 

Homenatge a la Gent Gran

Rosa Ordoñez Daza 
(97 anys)

Antonio Alejandre Ramos
(101 anys)
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Ben dinat, hi va haver un espectacle d’humor 
“On hi ha pèl, hi ha alegria” de l’artista Nando 
Massaneda. Acte seguit hi hagué una exhibició 
del Grup de Copa Catalana de l’Associació Rítmi-
ca Quart,  amb la participació de l’Erika Giménez 
Garcia que volem destacar especialment perquè 
resideix a  Can Manel de Canet. Per acabar la 
festa, es van ballar les tradicionals sardanes. Us 
recordem que a partir d’ara, l’Homenatge a la 
Gent Gran passarà a ser una festa anual (fins ara 
es celebrava cada dos anys). Moltes felicitats a 
tota la gent gran de Canet d’Adri i fins l’any 
vinent!!

El Patronat Local
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MANCOMUNITAT

Promoció de la Vall al mercat 
francès

El dia 29 de febrer, la Vall de Llémena va 
acollir al periodista francès Mr. Martin 
Fouquet amb motiu de l’organització d’un 
programa de descoberta organitzat pel 
Consell Comarcal del Gironès per tal de 
donar a conèixer els principals atractius i 
recursos de la Vall. El Consell Comarcal del 
Gironès, l’Associació de guies Gironès Terra de 
Passeig, la Mancomunitat de la Vall de Llémena, el 
Celler de l’Adroher i el Nus de Pedra van acompanyar 
a Mr. Martin Fouquet en la seva acollida i descoberta 
de la Vall de Llémena. Amb aquesta actuació s’espe-
ra posicionar el Gironès entre el mercat francès i, 
alhora, donar a conèixer la Vall de Llémena com un 
dels entorns naturals i culturals per descobrir. 

Presentació de la cursa ciclista 
Oncobike 2016

El 15 de març la Fundació Oncolliga, la Mancomuni-
tat de la Vall de Llémena i Klassmark van presentar 
en roda de premsa al centre BTT de Sant Gregori 
l’ONCOBIKE 2016, el qual tindrà lloc a la Vall de 
Llémena el 12 de novembre de 2016. Després de 
l’èxit de l’Oncotrail, organitzat a Palafrugell en tres 
edicions, la Fundació Oncolliga presenta aquest nou 
repte esportiu i solidari dirigit als amants de la 
bicicleta, i de la mà de Klassmark, una empresa 
especialitzada en l’organització de proves 
de muntanya com el Trail Rocacorba de 
Canet d’Adri. La prova tindrà un itinerari 
de 200 quilòmetres que recorrerà els 
camins i pistes de la Vall. El centre neuràl-
gic de la competició s'ubicarà a Sant 
Gregori, que acollirà la sortida i l'arribada, 
però el recorregut també passarà per 
Canet d'Adri, Sant Martí de Llémena i Sant 
Aniol de Finestres. La competició serà per 
equips de sis components, dos dels quals 
sempre hauran d'estar en ruta al llarg de 
tota la prova, que es desenvoluparà per 
relleus. Els diners recaptats en aquesta 
primera edició es destinaran a finançar 

millores en els dos pisos-residència que l’Oncolliga 
té al barri de Sant Ponç de Girona, a tocar de l'hospi-
tal Josep Trueta.

 Subvenció del SOC per a la inserció 
d’aturats

La Mancomunitat de la Vall de Llémena, a través del 
Consell Comarcal del Gironès, ha obtingut una 
segona subvenció del Servei d’Ocupació de Catalun-
ya del programa “Formació i Treball per a persones 
beneficiàries de la renda mínima d’inserció”. Aquest 
programa té com a objectiu afavorir la inserció labo-
ral i millorar l'ocupació de les persones aturades de 
llarga durada de RMI per al desenvolupament de 
projectes d’interès públic i social dels municipis.  Des 
del mes de desembre i durant un període de 6 mesos 
aquest projecte ha permès contractar una persona 
en situació d’atur per realitzar treballs de suport a la 
brigada municipal. La persona beneficiària s’ha 
incorporat a les brigades municipals dels ajunta-
ments de Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant 
Gregori de forma rotativa, i donarà suport en la 
realització de treballs de manteniment en els diver-
sos municipis.  
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La Festa Remença 

 

La 7a edició de la Festa 
Remença de la Vall de Llémena 
es va celebrar del 26 al 29 de 
maig, i va tenir com a marc 
patrimonial i natural l’entorn 
de la masia de Can Nerós, o 
més coneguda com el molí de 
can Nerós, a Sant Martí de 
Llémena. La festa remença 
s’ha caracteritzat per ser un 
esdeveniment que cada any 
ens descobreix racons i espais sovint desconeguts 
o poc accessibles perquè són de caire privat. Can 
Nerós és un conjunt arquitectònic  format per 
diferents annexions successives de diferents 
èpoques. Gràcies a la col·laboració dels propietaris 
del mas, es va poder celebrar la festa en aquest 
espai, emmarcat pel cingles de la Barroca i Rocafe-
sa.  La festa remença va seguir el mateix guió que 
l’any passat a Canet d’Adri: el dijous 26 de maig es 
va iniciar la festa amb les conferències remences. 
El divendres es va fer la caminada nocturna, 
sortint de Llorà passant pel camí ral fins arribar al 
nucli històric de Sant Martí de Llémena, on s’hi va 
deixar la forca remença. 

I el diumenge 29, es van realitzar tots els actes 
centrals de la festa remença, excepte els que esta-
ven programats per la tarda, ja que per desgràcia 
per culpa de la pluja, van haver de suspendre’ls 
(com els jocs rurals “la gran revolta”). Durant tot 
el matí es va fer el mercat d’artesans, la trobada 
de Sant Antoni, la mostra ramadera de la Vall, les 
danses tradicionals i la representació del teatre 
remença “Filmant el passat” amb acompanyament 
d’escenes costumistes i de la coral. També es van 
fer els tastets gastronòmics dels restaurants de la 
Vall com en els darrers anys. Malgrat la pluja, la 
festa la festa va tenir molt bona acceptació de 
públic. Recordeu que l’any vinent la Festa Remença 
es traslladarà a Sant Gregori.

17
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QUÈ ES COU A LA CASA DE LA VILA ?

Entre tots ho farem tot

Després de ser la llista més votada, el 24 de maig 
del 2015, Independents per Canet d'Adri es va 
posar a treballar per constituir un govern estable al 
municipi i cercar el màxim acord i consens possible.
Un any després de les últimes eleccions municipals, 
amb el consistori ja funcionant a ple rendiment, us 
hem d'agrair un cop més la confiança dipositada en 
nosaltres i agrair també a la resta de grups polítics 
la seva col·laboració i el suport demostrats per tirar 
endavant, tots plegats, aquest projecte comú que 
es diu Canet d'Adri i que aplega Adri, Biert, Canet, 
Montbó, Montcal i Rocacorba.

A nivell nacional estem vivint uns moments 
històrics. Tenim un president de la Generalitat 
gironí, nascut a poble, a Amer, i per tant coneixedor 
de la realitat municipal, i més després d'haver estat 
alcalde de Girona i president de l'associació de 
Municipis per la Independència. Igualment com 
nosaltres, té les idees clares i l'objectiu fixat. Es 
trigarà més o menys. Hi haurà més o menys dificul-
tats i entrebancs, però si alguna cosa defineix el 
poble de Catalunya és la seva capacitat de supera-
ció constant.

Ara que el Barça ha guanyat la Lliga i la Copa del 
regne d'Espanya, ara que el panorama polític 
espanyol és un trencaclosques desgavellat, i ara 
que el panorama català s'adreça decididament cap 
a la Independència, des del grup municipal d'Inde-
pendents per Canet d'Adri volem reiterar una 
vegada més, amb tot l'entusiasme del món, la 
nostra decidida voluntat de donar suport al procés 
d'independència de Catalunya, perquè esdevingui 
un nou estat sobirà.

En un futur Estat el nostre municipi tindrà més 
força. Perquè entre nosaltres ens governarem 
millor, amb més empatia, amb més solidaritat, amb 
millors ulls i millor tracte i amb una perspectiva 
molt més real de les necessitats que tenim. 
El nostre municipi necessita d'un projecte ampli, 
generós, que s'enfoqui al bé comú i desenfoqui 
desavinences. Afortunadament, mercès a l'esforç 
col·lectiu, en el que portem d'any hem trobat 
moltes més complicitats i avinences que greuges i 
enfrontaments. Així junts, debatent des de la 
discrepància d'opinions, totes respectables, 
podrem arribar a amplis consensos que satisfacin la 
majoria i repercuteixin en el benestar del municipi.
Des d'Independents per Canet no ens cansarem 
mai de buscar aquest consens i aquests acord que 
permetin fer del nostre municipi aquell poble ideal 
"estimat", que "enamora", i que totes i tots portem 
al cor.

Visca Catalunya lliure i Visca Canet d'Adri 

AVICA fa arribar a tots els veïns 
una cordial salutació, un any després 

de la seva entrada al consistori municipal de Canet 
d'Adri. Aquest any han passat moltes coses al poble, 
que amb ganes i treball de l'equip de govern s'han anat 
gestionant i solucionant amb la més bona voluntat pel 
bé general dels veïns. No ha estat fàcil. 

Un dels nostres objectius com equip de govern i agru-
pació independent, era poder donar estabilitat i bona 
sintonia amb la resta de partits presents a l'Ajuntament 
de Canet d'Adri. 

Hem intentat fer política per consens, escoltant totes 
les parts i evitant la confrontació. A través del diàleg i 
la comunicació hem intentat escoltar les preocupacions 

de tots els veïns, oferir-los solucions i alternatives. 

Després d'un any tenint l'honor de servir al nostre 
poble i als nostres veïns, fem una valoració molt positi-
va del consell de participació de l'Ajuntament de Canet 
d'Adri, on totes les Associacions tenen un lloc per fer 
sentir la seva veu i les seves reivindicacions, a la 
vegada que hem creat un espai comú a través del qual 
s'organitzen totes les activitats comunitàries, i on 
tothom pot dir la seva i ser escoltat. 

Seguirem treballant pel bé comú del nostres veïns, 
intentant millorar-vos la qualitat de vida per crear un 
poble amb identitat pròpia. Estem satisfets de la feina 
feta fins ara, però encara ens queda molta feina per fer, 
que durem a terme amb il·lusió i empenta. Restem a la 
vostra total disposició.
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A la passada edició de la revista Rocacorba fèiem 
menció amb cert alleujament del fet que deixàvem 
enrere un període de votacions i eleccions constants 
en tots els àmbits i territoris, donant per entès que 
tothom ja estava en disposició de posar-se a treba-
llar i a exercir el càrrec i responsabilitat que la ciuta-
dania els havia concedit a través del seu vot. 
Anàvem equivocats. El fet és que els partits polítics 
que van sorgir de les passades eleccions espanyoles 
no s’han acabat entenent després d’un llarg període 
de negociacions entre les quatre forces polítiques 
majoritàries que van sortir escollides. Doncs bé, el 
proper 26 de juny tornem a estar citats a votar a les 
Eleccions Generals, la qual cosa ens agradaria fer 
incís de la importància d’anar a votar els partits 
catalans sobiranistes que ens representin al 
Congrés, ja que a mesura que vagi madurant el 
Procés independentista hi haurà molt a fer, a dir i a 
negociar amb l’Estat.

Pel que fa a allò que verdaderament al nostre grup 
ens ocupa, que és Canet d’Adri, celebrem poder 
disposar finalment d’aquest espai a la revista Roca-
corba per adreçar-nos i ser el més propers possibles 
a tots vosaltres, ja que entenem que l’activitat políti-
ca al nostre municipi és un fet de cada dia i, com a 
representats de la ciutadania que som tots plegats, 
és de justícia mantenir-vos informats de què es cou 
a la casa de la vila, tant nosaltres com la resta de 
formacions polítiques. 

Ara que ja portem uns mesos més de rodatge, des 
del consistori ens agradaria destacar com a fets més 
rellevants des del nostre punt de vista que s’han 
aprovat els Pressupostos Generals pel 2016, conve-
nis de promoció turística, obres d’adequació del 
pavelló municipal, plans de xoc i millora de la depu-
radora, pavimentació amb rec asfàltic de diversos 
carrers del municipi i, darrerament, s’ha tornat a 
reemprendre les negociacions pel pla parcial urba-
nístic del sector Pont de l’Estanyol.

Les nostres tasques com a grup de la oposició fins 

ara han estat dipositar tots els nostres esforços per 
vetllar pel correcte compliment de les responsabili-
tats de l’actual equip de govern de coalició. Així 
mateix, també ens hem dedicat a supervisar perso-
nalment totes les tasques i accions que ha dut a 
terme el consistori fins ara, aportant al mateix 
temps propostes i inquietuds que tenim com a grup 
així com les que ens feu arribar com a conciutadans. 
A més, de cada proposta o iniciativa que l’equip de 
govern ens ha proposat hem intentat introduir-hi 
esmenes amb la finalitat d’ajudar a millorar-les pel 
bé comú del nostre poble.

La bona sintonia mostrada fins ara entre equip de 
govern i oposició i, sobretot, la diligència i bona feina 
duta a terme per part dels treballadors de l’ajunta-
ment, tot plegat fa que remem tots en la mateixa 
direcció i denota que les coses s’estan fent molt bé. 
Una molt bona prova del bon treball que s’està fent i 
alhora una boníssima notícia pel nostre municipi és 
el fet que un estudi de la UAB ha donat a conèixer 
que Canet d’Adri és el municipi de menys de mil 
habitants més transparent de Catalunya, amb una 
nota de +90% en matèria de transparència.

Tot i haver aconseguit aquestes bones dades, com a 
grup no ens relaxarem ni abaixarem la guàrdia, sinó 
que pretenem estar a l’aguait de l’acció governa-
mental incidint-hi de forma directe i positiva, amb 
ànim d’ajudar i col·laborar per tal de fer de Canet 
d’Adri un poble encara millor. La nostra intenció ha 
estat i serà sempre la de mantenir l’essència de 
poble tranquil i de convivència, valors aconseguits, 
treballats i minuciosament cuidats pels nostres 
avantpassats. En aquest sentit, ens oposarem i 
carregarem davant qualsevol actitud que pretengui 
fer malbé aquests valors i, per altra banda, recolza-
rem i col·laborarem amb tot allò que suposi un 
incentiu de millora pel benestar i la felicitat dels 
habitants de Canet d’Adri. 

Volem aprofitar per recordar-vos que properament 
rebreu el segon butlletí trimestral del nostre grup on 
us informarem de les nostres accions de treball, 
propostes, decisions i opinions respecte els assump-
tes consistorials que afecten directament als cane-
tencs i canetenques. 

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

Xarxes socials: www.facebook.com/ciucanetdadri

- Enamorats pel territori -



L’Ajuntament informa
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Resum dels acords de Ple

 Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 16 
de novembre de 2015.
-Aprovar l’Ordenança municipal reguladora de 
l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Canet 
d’Adri.
-Derogar l’ordenança núm. 4.1 reguladora de 
l’exacció de la taxa a empreses per subministra-
ments que  queda recollida dins l’ordenança 4.2  
ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofita-
ment especial del domini públic local a favor d’em-
preses explotadores de serveis de subministra-
ments d’interès general.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 21 
de desembre de 2015.
-Aprovar les bases d’execució del pressupost i la 
plantilla de personal per a l’exercici 2016 per un 
import de 434.205 €.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 18 
de gener de 2016.
- Aprovar el text del Conveni  marc de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament 
de Canet d’Adri en matèria de promoció turística 
2016-2017.
- Ampliar els beneficiaris  de la targeta T-10 als 
joves del municipi d’entre 12 anys  a 17 anys, a les 
persones  majors de 65 anys i a les persones disca-
pacitades que ho sol·licitin.
-Aprovar el conveni de col·laboració entre la Manco-
munitat de la Vall de Llémena i els Ajuntaments de 
Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri 
per al desenvolupament del Programa treball i 
formació per a persones aturades sense prestació al 
Gironès 2015.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 15 
de febrer de 2016.
-Es declara la innecessarietat d’aprovar el pla d’au-
toprotecció del pavelló municipal redactat pels 
tècnics del Consell Comarcal ja que la normativa 
vigent obliga la seva aprovació en cas de tenir un 
aforament superior a 1.000 persones.  
-S’acorda limitar l’aforament del pavelló a 999 
persones i que en cas de realitzar algun esdeveni-
ment que sobrepassi aquest límít s’haurà de redac-
tar i aprovar un Pla d’autoprotecció del Pavelló 
municipal (PAU).

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 21 
de març de 2016.
-S’acorda encarregar l’estudi als serveis tècnics 
municipals, de la Modificació Puntual 1/2016 de les 
Normes Subsidiàries de Planejament de Canet 
d’Adri, sobre la implantació d’activitats ramaderes 
en sòl no urbanitzable. Es suspèn la concessió de 
llicències per un any.

-Aprovació definitiva del plànol de delimitació, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edifica-
cions i les instal·lacions situats en terrenys forestals 
segons el que estableix la Llei 5/2003.
-Adjudicar a l'empresa DV Serveis Tècnics els 
treballs de redacció del Pla de Prevenció d’Incendis 
Forestals de Canet d’Adri.
-Aprovació de la liquidació del Pressupost General 
de l’exercici 2015.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 18 
d’abril de 2016.
-S’acorda mantenir els actuals valors cadastrals 
dels béns immobles urbans i no acollir-se a l’aplica-
ció de l’actualització dels coeficients previstos pel 
municipi de Canet d’Adri de 1,08 per a l’exercici 
2017
-Aprovació de la convocatòria i  les bases que regu-
len l’oferta d’un lloc de formació a les oficines muni-
cipals durant els mesos de juliol i agost de 2016 
destinada als joves del municipi de Canet d’Adri i 
joves de la Vall de Llémena.

Subvencions

-S’ha sol·licitat el Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural 2016 per cobrir despeses corrents i cultu-
rals, per un import total a concedir de 27.636 euros.

-S’ha demanat subvenció per facilitar l’accés a les 
noves tecnologies per un import total a atorgar de 
749,60 euros.

-S’ha formalitzat sol·licitud de subvenció de la cam-
panya “Del Pla a l’Acció 2016” per sufragar part de 
les despeses de renovació de l’enllumenat públic per 
lluminàries tipus LED.

-Com cada any, també s’ha sol·licitat una subvenció 
per la sega de vegetació als marges de diferents 
camins de titularitat municipal.

-S’ha demanat una subvenció per atendre a les 
actuacions urgents que s’han d’executar en el Pave-
lló municipal, com són la reparació de part de la 
coberta, la pavimentació de la zona de sota l’esce-
nari, la instal·lació de porta i barana metàl·liques, 
entre d’altres.

D’altra banda, s’ha demanat al Dipsalut el Progra-
mat Pt11, de suport a la gestió de riscos derivats de 
la presència del mosquit tigre.
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Obres municipals

El pavelló municipal

La brigada ha arreglat les rajoles dels lavabos i 
dutxes del Pavelló municipal, perquè queien. En els 
vestidors del pavelló municipal s’hi ha instal·lat 
bancs, assecadors, miralls i penjadors per poder 
donar un millor servei als usuaris. Durant aquest 
hivern es va trencar la vàlvula del purgador de 
l’aigua del pavelló, provocant una important fuita 
d’aigua. L’Ajuntament ja ho va arreglar.

Nou panell informatiu

El panell informatiu de l’Església de Canet d’Adri 
havia quedat cremat pel sol i feia il·legible el seu 
contingut. S’ha canviat aquest rètol per un de nou, 
actualitzant el seu contingut i també s’ha aprofitat 
per posar-hi noves fotografies de l’interior de 
l’església.

El parc de la Sureda

Al parc del carrer de la Sureda s’hi han plantat 8 
moreres bordes. Aquests arbres no embrutiran el 
terra, a diferència del que passava amb els til·lers, 
que deixaven resina. També s’han reparat els bancs 
i pintat els gronxadors, per part de l’operari munici-
pal. Ara el parc ha quedat net i ja no hi ha màquines 
aparcades.

L’Ajuntament ha comprat aquest any un nou talla-
gespes perquè la brigada pugui realitzar un bon 
manteniment de les zones verdes del municipi.

Urbanització de Montbó
A la cruïlla del carrer Sant Dalmau i Camí de Can 
Llusca de Montbó s’hi pot veure una voluminosa 
pedra amb el nom de l’Urbanització de Montbó, 
visible també de nit gràcies al focus instal·lat a 
terra. 

La Junta Veïnal de Montbó s’ha fet càrrec d’aquesta 
obra.
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Canet d’Adri és el municipi, de menys de 1.000 habitants, més 
transparent de tot Catalunya.
 
La Llei 19/2014 de transparència pretén introduir un canvi en la cultura administrativa per tal que la ciuta-
dania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia de l’organització interna de l’Administració, en el 
nostre cas, del propi Ajuntament. Aquesta llei, per tant, té com a objectius principals garantir la transparèn-
cia de l’activitat pública i l’accés a la ciutadania a la informació i documentació públiques.

L’Ajuntament de Canet 
d’Adri s’ha pres molt 
seriosament el compli-
ment de la Llei de trans-
parència per tal de 
proporcionar als cane-
tencs i canetenques una 
informació de qualitat 
sobre el Govern Local. 
Hem fet molts esforços 
per tal d’actualitzar la web 
de l’Ajuntament (www.ca-
net-adri.cat), on a partir 
d’ara ja s’hi pot trobar 
tota la informació sobre 
els representants polítics, 
la gestió dels recursos 
econòmics, el municipi, 
temes de participació 
ciutadana, etc. En aquest 
sentit, s’ha creat també 
un portal específic de 
Transparència dins la web 
de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/canetdadri/govern-obert-i-transparència) . 

La institució que avalua la transparència de les entitats públiques és la Universitat Autònoma de Barcelona, 
a través de l’estudi Infoparticipa (http://www.mapainfoparticipa.com), la qual ens atorga un índex del 
92,31% de transparència. D’aquesta manera, Canet d’Adri es situa en el primer lloc dels municipis de menys 
de 1.000 habitants amb un percentatge de transparència més elevat. És a dir, Canet d’Adri és el municipi, 
de menys de 1.000 habitants, més transparent de tot Catalunya!! Aquesta puntuació excepcional és fruit de 
la suma dels esforços tant del personal de l’administració local com dels actuals representants polítics.  
Seguirem treballant per mantenir aquesta posició amb la voluntat de ser un exemple de transparència i de 
bon govern.
 
 

US RECORDEM...
El casal d’estiu
Aquest any tornem a tenir casal a Canet d’Adri. L’Associació de joves El Quaranta-Dos tornarà a ser 
l’encarregada d’organitzar novament el casal d’estiu, que aquesta vegada començarà el mes de juny, 
concretament el dilluns 27 i acabarà el dia 29 de juliol. El dinar serà de càtering i es servirà al mateix 
pavelló. Amb aquesta mesura s’evitarà que els nens hagin de caminar a l’hora del sol.

Prohibició per fer foc
Com cada any recordem que fins al 15 d’octubre de 2016 i amb l’objectiu de prevenir incendis, no es 
podrà fer foc sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

!
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QUÈ DIU LA PREMSA ?
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PARLEM DE CANET D’ADRI

Can Valls: d’un mas en ruïnes a una empresa familiar

En Carles, amb la seva filla Carla, content i amb cara 
de felicitat de viure a Canet d’Adri.

Una instantània d’en Carles fent una de les especiali-
tats de la casa: la pasta.

L’any 1978, la Montse i jo vam “ate-
rrar” a Canet d’Adri, procedents de 
Barcelona. Vam venir a veure el 
nostre bon amic Fernando Roqué, 
que ja portava dos anys tractant de 
fer de pagès. Vàrem visitar-lo a 
Can Surra i ens va comentar que hi 
havia diverses cases abandonades 
a la vall, darrere casa seva. La 
primera vegada que vam arribar 
fins a Can Valls va ser en tractor, 
asseguts al remolc. Vàrem quedar 
meravellats del lloc, la muntanya 
rodejant els camps i al mig dels 
camps, can Valls. La veritat és que 
la compra de la casa va ser una 
decisió dificilíssima, ja que es 
trobava en molt mal estat, no hi 
havia camí d'accés i, per descomp-
tat, no tenia ni llum ni aigua. 

La nostra primera llar va ser Cal 
Germà. Hi vam viure dos anys, el temps de restau-
rar i arreglar Can Valls. En Mingo i els seus paletes 
la van restaurar. D’aquella època guardo records 

molt especials de persones que ja no hi són i locals 
que han desaparegut: l'Eugènia i en Quim i el seu 
restaurant (Ca l'Eugènia). Veig, com si fos ara, el 
primer cop que vàrem entrar al menjador, les mira-
des de la gent del poble, com les mirades als “foras-
ters” que entraven al Saloon en una pel·lícula de 
l’oest (nosaltres érem "els de Can Fanga"). També 
recordo amb afecte a l'Admetlla, el fuster, amb qui 
teníem grans converses. Un altre lloc emblemàtic 
era Cal Sabater, l'Estanc, on la Lluïsa i en Joan 
servien els millors arrossos de conill, i despatxaven 
tot tipus d’estris i productes –des d’un paquet de 
tabac, un rodet de fil,  sulfat de coure per les toma-
queres, fins a un parell de botes d’aigua– en la seva 
fantàstica botiga! També tinc molt bons records de 
La Sala, un altre gran restaurant, on en Joan i la 
Lluïsa (casualitat la coincidència de noms) ens van 

donar molt bona rebuda i amb qui 
vam tenir molt bona relació. 

Durant els tres primers anys vam 
compartir un gran hort amb en 
Fernando i la Maite de Can Surra. 
Ens plantàvem al camp de la Creu, 
al costat de Can Canet amb un llibre 
en una mà i una cinta mètrica a 
l’altre, com a eines per aprendre a 
conrear. Al principi, en Canet, el 
pare, ens va ajudar moltíssim. Tot 
plegat va ser una meravellosa 
experiència i un desastre econòmic. 

Al 1980 va néixer la Carla. A Barce-
lona, les nostres famílies estaven 
preocupades per com tiraríem 
endavant, i es preguntaven què 
faria una nena en una vall tan "soli-
tària". Però vés per on la Carla va 
resultar ser la nena més feliç del 
món! Coneixia totes les plantes del 

seu voltant i va adquirir una cultura de camp 
fantàstica, de la que ens sentim molt orgullosos. 
Després va venir l'agricultura biològica.

Aquest és l’estat en què es trobava Can Valls quan hi van
arribar en Carles i la Montse, a finals dels anys setanta...

Imatge de l’estat “ruïnós”
de l’interior de la masia. 



Aquesta és la botiga de la pasta fresca, situada dins 
el Mercat de la Plaça del Lleó de Girona. Carles Parellada Socias                                                                                                            

Aquí tenim en Leo, el fill “petit”, però un dels grans 
motors de l’empresa familiar.

La família al complet: en Leo, la Montse, en Carles i la Carla

Cultivàvem tota mena de productes de gran 
qualitat que ens compraven alguns restaurants 
de Barcelona. També vam criar pollastres i 
ànecs per vendre'ls. A més, jo vaig fer de jardi-
ner durant tres anys a l'Empordà i Girona, fins 
que el 1990 vam decidir canviar de terç, mun-
tant l'obrador de pasta fresca “Negroni”  on, 
fins al dia d'avui, treballem. A més, vam com-
prar la parada al Mercat Municipal del Lleó de 
Girona, on es venen els nostres productes. 

Aquell mateix any va néixer en Leo. Crescut al 
camp, fill de can Valls, és un altre amant de 
Canet, del bosc, dels bolets i dels espàrrecs. En 
Leo és una part important de Negroni. Hi 
treballa amb nosaltres aportant l'experiència i 
professionalitat adquirides a l'Escola d'Hostale-
ria de Girona. 
No ha estat sempre fàcil tirar endavant; viure 
on vivim té alguns inconvenients, però tot i 
així, ens sentim molt afortunats. Com va dir 
algú (no sé qui), jo no vaig néixer a Canet 
d'Adri, però moriré a Canet d'Adri.

Productes que podem trobar a la botiga:
Spaghetti, tallarines, cintes, raviolis (de carn, 
de salmó, de mató, nous i espinacs), lasagnes 
(bolognesa, de bolets, d’espinacs, de format-
ge), musaka, pastís d’albergínia, canelons (de 
rostit, de ceps amb tòfona, de peix i carabas-
sa), croquetes (de rostit de carn –amb curry-, 
de recapte).
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LA VEU DEL POBLE

En construcció: la nova República Catalana. Hi participem?

El passat mes de gener i, després d’uns dies molt 
intensos de negociacions, vam poder comprovar que 
els partits sobiranistes, tot i no fer-ho de la millor 
manera, van arribar a un acord que ha permès 
començar a construir la nova República Catalana. 
L’acord ens permet tenir un Parlament amb majoria 
absoluta dels partits independentistes. L’acord va ser 
possible per dos motius: per un costat, perquè, tot i 
les diferències ideològiques que hi ha entre les 
CUP-CC i JxSí, aquest dos partits tenen un projecte 
comú, la independència de Catalunya. I per l’altre, 
per la pressió de la societat catalana, un altre clar 
exemple que tenim la força per influenciar i guiar els 
partits perquè actuïn d’acord als interessos del poble 
català. 

Aquestes dos factors són una altra mostra de la gran 
diferència que hi ha entre Catalunya i Espanya. Estem 
a les portes d’unes segones eleccions espanyoles 
perquè els partits espanyols no han arribat a cap 
pacte. Aquest pacte no ha arribat, primerament 
perquè a Espanya i els partits espanyols no tenen cap 
projecte comú, actuen de forma totalment egoista, 
només en benefici dels interessos dels partits i no de 
la societat. I en segon lloc, queda demostrat que els 
partits espanyols no fan cas a la gent i tampoc la gent 
té cap mena de sobirania sobre els partits. Per tant, 
una vegada més queda palès la necessitat de gover-
nar-nos sense interferències de l’Estat espanyol i els 
seus partits, que l’únic interès que tenen és el poder i 
no les demandes de la societat. Necessitem aconse-
guir la independència per ser sobirans.

Després de més de tres anys d’intensa activitat, 
aquests últims mesos i, sobretot, després del pacte 
entre les CUP-CC i JxSí, l’activitat i les mobilitzacions 
organitzades per l’Assemblea Nacional Catalana han 
disminuït notablement. Aquest fet es deu principal-
ment per tres raons: la primera és haver aconseguit 
un dels objectius, la victòria de les forces indepen-
dentistes en les eleccions catalanes i el pacte a què es 
va arribar; la segona és la necessitat de deixar 
descansar la societat catalana perquè no podem estar 
permanentment mobilitzats i, finalment, la tercera és 
que ara és el moment dels partits de treballar per 
construir les estructures de la República Catalana. En 
aquest sentit, el full de ruta marca que d’aquí aproxi-
madament un any, la Generalitat haurà preparat les 
estructures d’estat necessàries per esdevenir un 
Estat independent. A continuació, començarà l’última 

etapa en què desconnectarem de l’Estat espanyol i 
començarem a ser governats per les nostres pròpies 
lleis. Després, hi haurà les primeres eleccions catala-
nes per formar el primer parlament de l’Estat català i, 
finalment, s’haurà d’acabar de redactar i es votarà la 
nova Constitució catalana mitjançant un referèndum.

El suport i la implicació de la societat catalana seran 
molt importants durant tots aquest passos, ja sigui 
per defensar les nostres institucions davant els atacs 
del Govern espanyol, com també, en ser participatius 
en la redacció de la nova Constitució catalana. Per 
tant, tots sabem que haurem de tornar a sortir al 
carrer i també sabem que quan toqui fer-ho, la socie-
tat catalana respondrà tal com hem fet aquests 
darrers anys. Potser haurem de sortir al carrer per 
marcar el camí als partits, potser per defensar les 
nostres institucions i persones davant atacs o imputa-
cions de l’Estat espanyol. I segur que el proper 11 de 
setembre sortirem al carrer, de forma altra vegada 
massiva, pacífica i festiva per demostrar a nivell mun-
dial que el poble català segueix fermament disposat a 
aconseguir la independència de Catalunya. El proper 
onze de setembre, com l’any de la cadena humana, 
se celebrarà de forma deslocalitzada. Aquest cop està 
previst fer concentracions a cinc ciutats de Catalunya 
però que totes estaran, d’alguna forma, connectades 
per simbolitzar que tot el territori està en moviment. 
Aquest 11 de setembre també serà el començament 
del procés constituent de la República catalana.

Durant tot l’estiu, l’Assemblea Nacional Catalana 
també organitzarà diferents actes que conclouran, 
com aquests últims anys, a l’onze de setembre. 
Aquests actes serviran per demostrar als nostres 
partits que la societat està al seu costat i que siguin 
valents; a nivell internacional per continuar demos-
trant que és un moviment pacífic, democràtic i acon-
seguir suport i reconeixements per al nou Estat català 
i, finalment, per sumar més i més gent a la nostra 
causa per obtenir així una majoria social més àmplia. 
Perquè de ben segur que, com més gent hi partici-
pem, millor serà el país que estem construint.

El nostre futur depèn de nosaltres. Amb la col·labora-
ció de tots aconseguirem un país millor. L’Assemblea 
Nacional Catalana és un bon mitjà per aconseguir-ho. 
Si vols formar-ne part, posa’t en contacte per correu 
electrònic amb: canetdadri@assemblea.cat o al Face-
book de Canet d’Adri per la Independència.



Des de l’octubre de l’any passat, vinc oferint a la Sala 
Polivalent dels baixos de l’Ajuntament del nostre poble 
un espai dedicat al benestar de les persones adultes. Sóc 
una veïna més amb inquietuds per donar un servei als 
altres, que és el que sempre he fet durant la meva vida, 
una persona amb ganes de que al nostre poble també es 
facin activitats que puguin interessar sense la necessitat 
d’haver de desplaçar-se a Sant Gregori o a Girona. És 
per això que vaig proposar aquesta activitat a l’Ajunta-
ment que, amb molta amabilitat i implicació, està col·la-
borant també des d’aquesta revista fent difusió, la qual 
cosa agraeixo.

En aquest espai dedicat a millorar la qualitat de vida de 
les persones, introdueixo diverses metodologies que fa 
anys que practico i estudio, com poden ser el ioga, jocs 
de psicomotricitat, massatges, meditació, exercicis de 
respiració, observació, memòria...entre d’altres. Conver-
tint-lo en tallers força versàtils que ens ajuden a que 
cadascú de nosaltres treballi d’una manera global, és a 
dir, integrant cos, ment i emocions. Durant aquests 
mesos  de treball amb un petit grup, hem creat un vincle 
molt maco entre nosaltres, un espai  i un temps dedicat 
a cuidar-nos, a escoltar-nos, a conèixer el nostre cos i les 
seves possibilitats, també a reconèixer les nostres 
limitacions, a augmentar l’autoestima  i la confiança  en 
un clima d’acceptació de cada persona amb la seva 
idiosincràsia particular.  Durant les classes es fomenta el 
contacte I la comunicació amb nosaltres mateixos i amb 
els altres, mitjançant dinàmiques individuals i de grup. 

És un espai en el que habitem el moment present, l’aquí 
i l’ara, treballem l’atenció sobre el que està passant en el 
nostre cos, els pensaments que tenim i les emocions que 
vivim. Està sent una experiència molt positiva que, a 
més del que pot aportar a nivell individual, també afavo-
reix les relacions entre els veïns i veïnes, promou un 
intercanvi respectuós entre les persones, un compartir 
les vivències que tenim durant cada sessió que ens 
enriqueix a tots: rialles, curiositats, facilitats, dificul-
tats...un munt d’emocions sorgeixen durant les classes i 
totes són benvingudes. 
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Espai de moviment i expressió

Charo Aznal Barrabés
972429017/655287944

charoaznalb@gmail.com

PARTICIPA A LA NOSTRA REVISTA !!

Si esteu interessats a participar en la revista ho podeu fer en aquesta secció “La Veu del 
Poble”.  Cal complir els següents requisits:

-Cal estar empadronat/da a Canet d’Adri.
-El contingut (text i/o fotografies) ha de tenir relació amb el nostre municipi.
-L’article ha de tenir un màxim d’una pàgina d’extensió (font Verdana, tamany 9).
-El text haurà d’anar identificat amb el nom de l’autor.
-Caldrà enviar-lo per correu electrònic a: ajuntament@canet-adri.cat.
-El termini de presentació serà el 15 de maig (per l’edició del juny) i el 15 de novembre (per l’edició de 
desembre).
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L’ENTREVISTA

Pere Rubirola Esteba 

En David i l’Estel, la Laia i en Pere (fill), en Pere i 
la iaia Maria (i la Joaquima, fent la foto)

   En Pere Rubirola, en plena feina  a Cal Volant

-Jo sempre t’he vist amb un somriure a la cara. 
Et consideres una persona alegre i optimista?
Sí. Efectivament! Jo mateix em veig com una perso-
na alegre. Com diu la dita, és millor veure  sempre 
l’ampolla mig plena que mig buida. I si a sobre és 
cert que riure allarga la vida, això que ja tinc de 
guanyat!!

-Fa poc temps vas ser avi. Com ho portes?
Sí. El meu nét, en Joel, va néixer el juliol 
de l’any passat. Tot i que no sóc gaire 
mainader, la sensació de tenir i cuidar el 
nen (encara que sigui per una estoneta), 
és molt gratificant. Essent avi es pot 
gaudir de la criatura d’una manera 
diferent que no pas quan teníem els fills 
petits.

-Estàs jubilat?
Podem dir que ho estic en un 50%... 
Com a bon català, cada dia m’aixeco ben 
aviat per anar a treballar. Encara sento 
la necessitat d’anar-hi. M’aixeco A 2/4 de 
5, anem al bar a fer el tallat i comencem a les 7. 
Sempre  dino cap a la una i després de fer un cop de 
cap... torno una estona al despatx. Tanquem a les 7 
de la tarda. Així i tot, de vegades arribo  un xic més 
tard a casa.

-Quin és doncs el secret per arribar a aquesta 
edat i continuar treballant com un jove?
No hi ha cap fórmula màgica... però al meu cas faig 
servir dues premisses molt clares: tenir ganes de 
treballar i molta il·lusió.

-Així tota una vida 
lligada al món al 
voltant del totxo?
Així és! Abans hi 
havia molts terrenys i molta demanda per construir 
cases. Per tant, era normal que molts joves quan 
acabaven els estudis bàsics comencessin a guanyar 
els primers calerons treballant al món de la construc-
ció. Als 14 anys ja feia d’aprenent sota les ordres d’en 

Josep Timonet. Treballava de dilluns a 
dissabte i cobrava 1 duro per hora. Als 16 
anys ja vaig començar a treballar per 
compte propi. Vaig treballar també amb en 
Lluís Roca i em va ajudar quan vaig 
començar a treballar pel meu compte (que 
llavors la majoria d’edat era als 21 anys). 
En aquell temps vam construir les granges 
d’en Mir, el matadero de Salt, etc. Als 22 
anys vaig anar a la mili. Com que em va 
tocar fer-la a Girona, ho podia compaginar 
amb la feina. A l’any 1972 vaig constituir la 
meva empresa, Construccions Rubirola, 
SRL. Els socis som la meva dona i jo. 

Teníem la seu a Sant Gregori, al costat del Celler d’en 
Caballé. A principis dels anys setanta ja varem fer els 
primers magatzems que varem llogar a la Nestlé i 
també varem començar a fer-hi manteniment. L’any 
1990 vam traslladar l’empresa al polígon industrial de 
Can Torroella. De mica en mica, l’empresa va anar 
creixent. Tant és així que a l’any 2000 ja teníem 111 
treballadors. Cap al 2010 -en plena crisi del sector de 
la construcció- l’empresa també en va quedar afecta-
da. Aquells anys ens va baixar significativament el 
volum de feina i, per tant, ens vam ressentir econò-
micament i això va comportar una important reducció 
de la plantilla.

Quan parlem d’en Pere, ens estem dirigint a una persona que ha tingut una 
clara vocació i dedicació empresarial, que en el seu cas ha estat en el món de 
la construcció. En aquesta entrevista que el Rocacorba li va fer el passat 29 
d’abril, ens permetrà conèixer una mica més la seva trajectòria professional 
així com d’altres aspectes més de caire personal.



Si abans de la crisi, a l’any 2007, teníem 60 treballa-
dors, al 2013 en vam passar  a tenir 16. A part també 
comptem amb professionals autònoms. Actualment, el 
meu fill Pere n’és l’actual gerent.

-El negoci, de pares a fills. Aquesta tradició ja ve 
de família? 

No. En el nostre cas, aquest és el primer 
cop que succeeix aquesta “herència” i 
crec que estarà en bones mans.

-Per cert, també construïu fora de 
les comarques gironines?

Sí. Fora de Girona, també hem fet feines 
a la resta de Catalunya, sobretot en la 
província de Barcelona. I l’obra més 
lluny que hem fet fora de Catalunya, ha 
estat a la província de Segovia, en un 
poblet anomenat Bercimuel. 

-Quan la teva dona portava el 
restaurant de Can Toscà, també 
n’eres soci?

No érem pas socis. El restaurant és de la 
meva dona i fa uns dos anys ho varem 
llogar.

-Com vas conèixer la teva dona?

La Joaquima va néixer al Castell de Cartellà i va viure 
al Mas Suro. Ens vam conèixer precisament en un ball 
de Festa Major a Cartellà. No ens vam tornar a veure 
fins uns mesos després que vam coincidir al GEiEG. 
Ens vam enamorar i vam festejar uns anys. El 30 de 
març de 1980 ens vam casar a Canet d’Adri. Fins que 
no em vaig casar no havia tingut mai cap rellotge ni 
despertador ni agenda. L’octubre de 1980 va néixer en 
Pere i al cap de quatre anys, l’Estel.

-Quants germans tens?

Tinc quatre germans: en Pitu (que viu a Banyoles), la 
Carme (de Can Lluís), l’Àngel (que viu a Can Cavaller) 
i en Jaume (que està a Sant Gregori). De tots ells, jo 
sóc el més petit. Fins els 19 anys vaig estar vivint a 
Can Cavaller (on hi vaig néixer a l’any 1946). Després 
vaig anar a viure a Sant Gregori amb en Pitu, el germà 
gran.

-Oi que tenen fama de bons cuiners?

Sí oi tant! En Met fa uns cargols per llepar-s’hi els dits. 
En Pitu, una carn d’olla d’olé!! Es coneix que de joves 
varen anar a treballar al bosc... La gent d’abans que ha 
fet aquesta feina i es tenien que espavilar, tots en 
saben de cuinar. De la meva germana no en parlem...-

doncs havia tingut La Torre de 
Pujarnol i feia uns arrossos...!!

-Quant fa que vius a Ca l’Espí-
gol?

L’any 1976, quan tenia 30 anys, la 
Quima i jo, vam comprar el mas de 
Ca l’Espígol. Mentres vivia a Sant 
Gregori, vaig restaurar el mas i al 
cap de quatre anys ja hi vam anar 
a viure-hi. Per tant, ja fa més de 
36 anys que hi vivim. Ca l’Espígol 
té dues entrades principals. En 
una d’elles, hi ha una pedra grava-
da que consta la data de 1585. 
Imagina’t les batusses que ha 
hagut de suportar el mas!! De tota 
manera, anys més enrere ja s’en 
parla, doncs a l’any 1462 en 

Berenguer Espígol, camperol de 
remença, va ocupar pel seu compte 

el castell de Cartellà i l’any següent fou recompensat 
pel rei Joan II... Semblaria que la casa està assentada 
sobre un sòcol de pedra, ja que (tot i gaudir d’una 
gran tranquil·litat que ens ofereix aquest lloc), sí que 
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El casament d’en Pere i

la Joaquima, a l’any 1980

Foto actual de Ca l’Espígol

En Pere –abaix a la dreta- amb els seus pares i germans 
(a la foto hi faltava en Pitu, que llavors feia la mili).

   En Pere i la seva família, a La Vall de Núria
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En Pere i la Joaquima amb una colla d’amics al
Parador de Bielsa (setembre de 2014)

En Pere amb uns amics durant una sortida en moto

és veritat que quan passen camions de 
gran tonatge sentim el rotruny...
Fins fa poc temps tenim veïns. Els hi 
hem llogat El Porxo, on feia 18 anys 
que no teníem ningú des que va 
marxar en Josep Martí, la Mercè Blanco 
i els seus fills, en Pepe i la Patricia.

-Et sents més de Canet o Adri?
Tot i que tinc els límits del poble d’Adri 
a tocar de casa meu, em sento clara-
ment del poble de Canet. El que sí és 
curiós és que just al trencant d’accés al 
camí d’El Porxo, la carretera és més 
estreta en direcció cap a Canet. En 
aquest lloc és on s’acaba de fet la 
GIV-5313, que és de titularitat de la 
Diputació. La carretera municipal, 
doncs, comença en aquest punt  direc-
ció cap a Adri. 

-Teniu animals de companyia?
Tenim un gos d’atura català, que és molt bon guardià. 
Quan ve algú, o s’amaga o li fa aixeres... Més avall de 
casa meva, tenim un cobert on criem gallines, pollas-
tres i algun porquet.

-Què n’opines de la gestió del nou equip de 
govern municipal?

Des del meu punt de vista crec que el 
relleu a l’alcaldia, produït just ara fa 
un any, ha estat un canvi necessari i 
molt positiu per tot el municipi. Tot i 
que no estic ficat en els afers munici-
pals, amb un any de gestió del nou 
equip de govern, ja s’han palpat 
canvis al poble i al municipi en gene-
ral. El procés de participació per 
exemple ha estat un encert portar-lo a 
terme, ja que involucra els veïns en la 
presa de decisions i aquest fet fa que 
hi hagi més poble.

-Com t’imagines que serà Canet 
d’Adri d’aquí a 20 o 30 anys?
Ui!! No sé pas si ho veuré....  Però crec 
que a mig termini Canet d’Adri no 
canviarà pas gaire respecte el que 
tenim actualment. Els principals 
canvis penso que ja els hem viscut en 

aquests darrers 30 anys, amb el regal de la MAT 
inclòs...!! Sincerament crec que Canet d’Adri conti-
nuarà tenint el caràcter de poble sa i tranquil, sense 
crèixer més del necessari -tant urbanística com demo-
gràficament- .

 -A Girona s’ha rodat Joc de Trons. Segueixes 
aquesta famosa sèrie?
No, ni tan sols sé de què va.... Però em sembla molt bé 
que Girona en sigui protagonista. Jo de fet, miro poc la 
televisió. De les poques coses que m’entusiasmen de 
la petita pantalla són el cine de barrio i les pelis de 
western... Ah! i també miro el temps i si em quedo 
dormit (que no seria pas la primera ni última 
vegada...), la iaia ja m’ho explica!!

-En el teu temps lliure, què t’agrada fer?
M’encanta anar en moto i en quad. Les primeres motos 
que vam tenir van ser de trial. Em sembla recordar 
que la primera sortida una mica seriosa que vaig fer en 
moto va ser fins a Beget (Alta Garrotxa) amb una colla 
d’amics. El que solíem fer sovint era la ruta Vallter-Coll 
de la Marrana-Tirapits-Noucreus-Núria. I d’allí puja-
vem al Puigmal, baixavem cap al pas dels Lladres, pla 
de les Salines i la Collada de Tosses. Temps enrere 
varem comprar dos quads, un pel meu fill Pere,

 Sortida de l’Escamot de Canet al Puigmal –juliol 2014-

 Sortida de l’Escamot de Canet al Puigmal –juliol 2014-

En Pere i la Joaquima,
a la Vall  de Varradós



Dijous, 8 d’octubre de 2015
En Joaquim Montgé, en Pere Rubirola (fill) i jo fem les 
maletes amb provisions de menjar i beguda i cap 
amunt!! Passem per Biert, Sant Miquel de Campma-
jor, El Torn, Sant Jaume de Llierca, Montagut, La Vall 
del Bac, Sant Pau de Segúries, Camprodon i Llanars. 
Fem parada a L’Abella i allí esmorzem. Després conti-
nuem la ruta: agafem la Collada Verda fins a Pardi-
nes. D’allí cap a Ribes de Freser, Fornells de la Mun-
tanya i Tosses. Fem la Collada i passem per la carre-
tera antiga de La Molina. Arribem a Bellver de 
Cerdanya, Martinet i Aristot. Freguem la frontera 
andorrana, arribem a Arcavell on parem a dinar. A 
Llavorsí sopem i fem la pernoctació.

Divendres, 9 d’octubre de 2015
A 2/4 de 7 pugem la carretera cap a Espot. Passem 
les localitats de Estaís, Jou i Son. Continuem per 
València d’Àneu, seguim un tros la C-28, ens desviem 
a la dreta cap a Sorpe, Borén i agafem la carretera 
que va d’Esterri d’Àneu a Montgarri, 
passant pels pobles d’Àreu, Isil i Alós 
d’Isil seguint la Noguera Pallaresa. Un 
cop al Pla de Beret i baixant cap a 
Baqueira, just a sota el mirador, fem 
camí cap a Bagergue, Salardú i a 
Esconhau, on va ser el punt de trobada 
amb les nostres dones: l’Emma (la 
dona d’en Quim Roig), la Laia (la pare-
lla d’en Pere Rubirola –fill-) i la Joaqui-
ma Motjé (la dona d’en Pere). Un cop 
vam dinar a Salardú, a  La Torrada, a la 
tarda vam haver de buscar allotjament 
i varem dormir a Es Pletieurs (Escun-
hau). 

Dissabte, 10 d’octubre de 2015
El matí aviat, després d’esmorzar, 
varem fer una bona ruta per aquesta zona del pirineu 
lleidatà: Escunhau-Bagergue-Coll de Varradós, Saut 
deth Pish, llavors trobem unes vistes de l’Aneto 
espectaculars i seguint la carretera ens desviem a la 
dreta per una pista forestal fins a Vilamós, on hi ha 
un museu amb la típica casa pairal i eines de tota 
mena. Dinem al poble d’Arrós. La tarda seguim cap 
als salts d’aigua dels Ulls del Joeu (en aranès Uelhs 
deth Joèu), on l’aigua ve dels Aigualluts  de la vall de 
Benasque. Reculem cap a Arties, vall de Valarties, 
passant entre frondosos boscos de pins i pugem cap 
el coll de Pruedo. Aquí hi ha una bonica excursió que 

porta a l’estany de Montcasau. Baixem pel costat que 
ens porta cap a l’aiguamoll. Deixem enrere l’estany 
de Colomers, el balneari de Tredós, la presa Barratge 
d’Aiguamòg (la dels pescadors de l’estiu) i arribem a 
Salardú i a l’hotel, a sopar i domir.

Diumenge, 11 d’octubre de 2015
Vam iniciar el camí de retorn a casa. 
Seguim la mateixa rutina, i un cop ens 
vam acomiadar de les senyores, ben 
d’hora ja estàvem damunt del quad i 
ens vam dirigir cap a Baqueira, Montga-
rri... fent ruta a l’inversa fins a Espot, 
cap a les pistes d’esquí. Passem per 
Llesuí i sortim a Rialp. D’aquí vam 
improvisar alguns trams de la ruta i, és 
per aquest motiu que part del recorre-
gut de tornada el vam fer diferent 
respecte el d’anada. A Bellver vam 
sopar i dormir.

Dilluns 12 d’octubre de 2015
Vam fer la pujada a La Collada de Toses 

pel mateix camí que l’anada, fins a Ribes. Vam pujar 
al Tregurà per sobre Pardines. Vam baixar pels túnels 
de Capsacosta que, per cert, en teoria està prohibit 
circular-hi en quad... i ens vam parar a dinar a Ca la 
Gracieta, ja en territori de La Vall de Bianya. Vam 
continuar baixant per l’asfalt fins a Mieres. A Sant 
Miquel de Campmajor vam fer l’última parada per 
descansar i recuperar forces. Al vespre ja havíem 
tornat a Canet, sans i estalvis i amb una bona motxi-
lla carregada d’aventures !!
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que també li encanta el motor, i una per mi. I fa pocs 
anys, vaig comprar-li a la dona un quad molt més 
sofisticat (un 4x4). L’estiu passaty se’m van creuar 
els cables....i vam decidir d’anar a La Vall d’Aran en 
quad (i que tot seguit us explicaré).

Un cop l’any fem un sopar de la colla dels quads a 
l’Hostal de Sant Miquel de Campmajor. A part del 
quads, també sóc un gran aficionat a fer caminades a 

peu. Cada any fem algunes sortides amb la colla de 
l’Escamot de Canet. Per exemple solem fer la cami-
nada de Rocacorba a Santa Pau, d’unes 5 hores. 
També és una bonica experiència, i més, si llavors hi 
ha un bon tiberi... D’altres rutes que hem fet són 
Fontalba-Puigmal-Núria, Vallter-Núria... i per les 
muntanyes del Pirineu de Lleida i aragonès. 

Una aventura sobre 4 rodes: de Canet d’Adri a La Vall d’Aran en ... quad !!

En Pere, el seu fill i en Roig en quad  a Arcadell

En Pere, el seu fill i en Joaquim
a Sant Miquel de Campmajor

Reportatge: Albert Puig

Pere Rubirola Esteba
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VIDA QUOTIDIANA

Els censos de població es comencen a elaborar el 
segle XIV i els més importants van ser els fogatja-
ments, que eren els recomptes de focs (llars) 
efectuats per motius fiscals. Els pobles i les ciutats 
designaven comissionats per a fer l’enquesta dels 
focs (se’ls anomenaven fogatjadors). Tot i que els 
fogatjaments eren bàsicament documentació per al 
cobrament de l’impost del fogatge, ens ha servit als 
nostres temps com a un gran testimoni d’ordre demo-
gràfic d’aquella època. 

Des de fa molts segles enrere, la vall d’Adri havia 
estat una de les zones més densament poblades del 
nostre actual municipi (els monjos de Sant 
Medir havien tingut importants possessions a 
Adri durant els segles IX i X). Les primeres 
dades sobre la població de Canet d’Adri corres-
ponen al fogatjament que es va dur a terme a 
l’any 1380, que registrà un total de 67 focs (29 
a Canet, 17 a Adri, 9 a Biert, 10 a Montcal i 2 
a Rocacorba). El nombre més elevat d’habi-
tants que ha tingut el nostre terme municipal 
(que ens hagi quedat constància escrita) va 
ser concretament a l’any 1860, on es va regis-
trar un cens total de 1311 habitants!! Aquest 
elevat creixement demogràfic va ser degut, en 
part, als avenços de la medicina que va fer 
disminuir la taxa de mortalitat. Des de llavors 
la població es va mantenir més o menys esta-
ble (ratllant els 1000 habitants de mitjana) 
fins a principis de la dècada dels quaranta. 

A partir de mitjans segle XX, Canet d’Adri va 
experimentar una progressiva davallada 
demogràfica. Com moltes altres poblacions, el 
nostre municipi va patir una important emigra-
ció, coneguda com a l’èxode rural, en què la 
gent abandonava les seves llars buscant una 
vida i un futur millor a les ciutats o a zones 
costaneres. Això va comportar que algunes 
cases de pagès van quedar deshabitades. No 
serà fins ben entrat als anys vuitanta en què 
es comença a apreciar una lleugera recupera-
ció demogràfica i, en part, causada per la 
reocupació d’habitatges com a segona residència 
(sobretot per ciutadans gironins).  El 1981, per exem-
ple, el municipi de Canet d’Adri comptava amb 438 
habitants. Al cens de 1996 ja s’arribava als 513, al 
2006 es tenia 604 habitants i al 2016 ja hem superat 
la barrera dels 700 !! Per tant, podem parlar que en 
els darrers 20 anys, Canet d’Adri ha guanyat 200 
habitants i això vol dir quasi un creixement del 40%!! 
Aquest augment demogràfic es deu sobretot a que 
molts dels que són naturals d’aquí han apostat per 
continuar el seu projecte de vida a Canet d’Adri. I si a 
tots aquests hi afegim els que han vingut de fora, 
s’explica el motiu pel qual s’ha incrementat conside-

rablement de població en pocs anys. Dels que han 
vingut de fora, hauríem de distingir-ne dos tipus: els 
que anomenaríem els retornats i els neorurals. D’una 
banda,  els retornats serien totes aquelles persones 
que havien viscut al camp i són fills de poble, que van 
anar a viure a la ciutat per millorar les condicions de 
vida, i degut a la crisi econòmica i la dificultat de 
trobar una ocupació en les ciutats, els ha fet retornar 
als pobles, on podran comptar amb més avantatges 
(com el fet que molts ja disposen de casa, evitant així 
despeses de lloguer o hipoteca). I d’altra banda, 
tenim els neorurals, que són aquella gent que fugen 
de la ciutat per iniciar una nova vida al camp. 

Aquests, d’entrada, tindran més dificul-
tats d’adaptar-se que els retornats, ja 
que els neorurals han triat venir a poble 
i començar de zero. A aquest grup 
també s’hi ha de sumar una emergent 
corrent ideològica de fons que busca un 
retorn a una vida més senzilla i en 
contacte amb la natura (i que a les grans 
ciutats és inviable).

En el món rural s’està passant per un 
procés anomenat de desagrarització, 
que és la desaparició per abandó de les 
explotacions agràries (ja sigui per 
migració o envelliment de la població 
activa agrària). Fins fa ben poc temps, el 
principal motor econòmic del món rural 
eren les activitats agràries, i actualment 
el pes econòmic es centra més en 
l’elaboració, distribució i venda (que és 
aquella en què s’incorpora el preu i on 
s’obtenen els majors beneficis). Així 
doncs, en els últims anys, els municipis 
rurals han deixat de ser estàtics i agríco-
les per a convertir-se en més dinàmics i 
lligats a una economia més diversifica-
da. 

Les noves tecnologies i la millora de les 
vies de comunicació han permès viure al 
món rural sense tenir la sensació d'aïlla-

ment que es podia tenir fa trenta o quaranta anys 
enrere. Aquesta nova dinàmica ha ajudat a trencar 
amb la marginació històrica que havia patit el món 
rural respecte a les àrees urbanes (on s’han conside-
rat les feines del camp com a dures, incertes i de 
remuneració escassa). S’ha de concebre les zones 
rurals com un entorn singular i des de les administra-
cions locals s’ha de procurar gestionar-les seguint un 
model sostenible d’equilibri entre economia, societat 
i medi natural. 

per Albert Puig

L’augment demogràfic a Canet d’Adri: ja en som més de 700!!



Galtes de porc amb prunes 

Ingredients per a 4 persones:
4 galtes deshosades
20 prunes seques sense os
3 cebes G
250 cl de vi negre
Oli
Sal
Pebre
10 grams de xocolata negre

Elaboració:
Enrossim les galtes fins que quedin ben segellades. Salpebrem i aboquem les cebes tallades a mida gran. Quan 
sigui cuita (no rossa) hi afegim el vi i ho deixem coure a foc lent fins que siguin ben tendres. Retirem les galtes. 
Afegim 8 prunes, ho triturem tot i tornem a posar-ho tot a la cassola junt amb les prunes que ens han quedat 
i la xocolata. Deixem una estoneta fent "xup-xup" i ja es poden emplatar.

Durant els mesos de gener, febrer i març és habitual 
veure com molts restaurants ofereixen calçotades a 
preus populars. Ben a prop de casa nostra, en el 
Celler de l’Adroher, es pot observar tot el cicle del 
calçot, des que es conrea fins que es serveix a taula. 
A les imatges, en Lluís i en Llopis coent de bon matí 
els calçots que, més tard, es serviran durant el dinar 
als clients del restaurant que així ho hagin encarregat 
prèviament. Només caldrà escalfar-los al forn, i a 
degustar-los!!

El calçot és cada un dels brots d’una ceba blanca que 
ha estat replantada. Els brots, a mesura que van 
creixent, es van calçant. Per tant, de la manera de 
plantar-los és d’on prové el nom de calçot. Calçar 
significa cobrir-los amb terra per tal que quedin més 
blanquejats. Per cultivar els calçots es parteix d’una 
varietat de ceba, coneguda com la ceba blanca tarda-

na de Lleida, que tendeix a grillar-se de seguida i 
destaca sobretot per la seva dolçor i pel nombre de 
brots, normalment de quatre a set. Per poder fer 
calçots necessitem tenir tardors suaus i hiverns pocs 
rigorosos. Es planten durant la segona quinzena de 
setembre. La collita es fa des de mitjans gener fins a 
març. La calçotada s’ha convertit en una festa 
gastronòmica molt arrelada a tot Catalunya. Compor-
ta una sèrie de valors comuns pel fet de compartir 
amb amics o família el treball en equip que represen-
ta la seva preparació. Els calçots es consumeixen 
acompanyats d’una salsa típica, la salvitxada. Un 
tema que de ben segur ha estat motiu de controvèr-
sia és la diferència entre la salsa de calçots i la salsa 
de romesco. Tot i que són molt semblants hi ha certes 
diferències: la salsa de calçots porta més tomàquet, 
és més dolça i no sol portar vinagre. Per contra, la 
salsa de romesco és més gruixuda i terrosa i es fa 
amb oli de fregir prèviament el peix. El calçot és un 
aliment molt ric en aigua i fibra. Té un efecte dilata-
dor de l’intestí i, per tant, convé no abusar-ne en una 
sola menjada. La quantitat recomanada és d’entre 10 
i 15 unitats. Són antisèptics i ajuden a eliminar 
productes nocius i  es poden considerar com a 
antibiòtics naturals. 
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ESPAI GASTRONÒMIC

Aquelles receptes casolanes...         pel Restaurant Can Toscà

Els calçots del Celler de l’Adroher
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SABIES QUE...

1- Jaume Torrentà
2- Eudald Minovas
3- Joan Bosacoma
4- Josep Maria Geli
5- Benjamí Minovas
6- Albert Badosa
7- Joaquim Bosch 
8- Vicenç Armengol
9- Hugo Roqué
10- Amadeu Negre
11- ??
12- Carles Vila
13- ??
14- Joan Bosacoma (pare)
15- ??
16- ??
17- ??
18- ??

... per la Festa Major d’Adri es disputava un partit de futbol
de solters contra casats?

!

1 

2 
3 

4 5 6 
7 

9 8 10 

11 
12 

13 14 

  16  17 

18 

15 

Sabies que... el parlar que s’ha fet servir tradicionalment a la nostra terra (a la Vall de Llémena) 
encara s’utilitza avui dia -sobretot en la gent gran- i que el podríem anomenar “el llemenenc”?? Aquest 
parlar té uns trets peculiars: es pronuncïa les vocals més obertes, es tendeix a suprimir lletres al final o 
al mig de les paraules i també s’acostuma a canviar la “v” per la “u”.

Parlar llemenenc Parlar correcte Parlar llemenenc Parlar correcte
“d’on è vostè?”  “d’on és vostè?” “aiga” “aigua”
“no l’he pa vist” “no l’he pas vist”  “fumaues” “fumaves”
“jo tabé en vinc” “jo també en vinc” “Carteià” “Cartellà”

Instantània de l’equip de futbol format per la mainada i
el jovent del municipi a principis dels anys vuitanta, a Canet d’Adri.

Saps com es diuen les persones que ens falta identificar ??



Diu la tradició que la imatge de la Verge Maria de Rocacorba 
fou trobada en una cova inexplorada a uns 300 metres més 
avall de l’actual santuari. S’explica que va ser un bou que 
apartant-se de la manada anava a escarbar a prop d’un 
penya-segat, i es veu que el pastor –intrigat- el va anar 
observant fins a descobrir la cova i, a dintre, es veu que hi 
va trobar la imatge de la Verge. Llavors és quan van decidir 
edificar una capella allí en l’esplanada de Serralta, però tots 
els matins quan els operaris anaven a iniciar els treballs, les 
seves eines desapareixien i després les trobaven sempre en 
un altra indret més amunt. I van interpretar que era en 
aquest últim lloc on la Verge desitjava que es construís la 
seva capella i així ho van fer (on actualment hi ha el santua-
ri de Rocacorba).

La imatge de la Verge Maria de Rocacorba apareix assegu-
da, coronada i amb la cabellera trenada, de cara rodona i 
dibuixant un somriure. En la seva mà dreta aguanta una 
espècie de flor exòtica o una fruita (segons sembla podria 
tractar-se d’una pera) i amb el braç esquerre sosté el nen Jesús que, alhora, agafa amb l’esquerra una flor. La 
Mare de Déu de Rocacorba, com popularment se la coneix, és una de les imatges més conegudes de Canet 
d’Adri i de la Vall de Llémena. Antigament havia estat venerada especialment per la gent de Canet per sol·licitar 
protecció contra les pedregades. Avui dia continua sent un lloc de pelegrinatge per molta gent.

Sabies que… el Santuari de Rocacorba ha tingut al llarg de la seva història, a part de l’altar de la Mare 
de Déu, altres altars dedicats a Sant Salvador, Santa Bàrbara, Sant Eudald i a la Mare de Déu dels Dolors?
 

SAPS COM ES DIU ...  el nom d’aquesta masia?

Una pista: aquesta masia es troba dins el territori que engloba el cercle vermell...

SAPS ON ES TROBA ... aquesta fita ?

Una pista: es tracta d’una fita de tres termes.

Les respostes les trobareu 
al pròxim número del ROCACORBA
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Sabies que... hi ha una llegenda sobre la Verge de Rocacorba ? 



!

TEMPS ERA TEMPS...


