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INFORMACIÓ D’INTERÈS
Ajuntament de Canet d’Adri:
Av. Rocacorba, 21 -17199 Canet d’Adri. Tel 972 42 82 80–Fax 972 42 95 13
Web: www.canet-adri.cat -Mail: ajuntament@canet-adri.cat
Horari oficines: dilluns-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): dilluns 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:
Treballadora social: dimarts de 9:30-11:30h
Educadora social: 1r i 3r dijous de mes de 9-10:30h
Doctor (Josep Puig): dimarts de 13-14h (consultes) i 14-15h (domicilis)
Infermera (Yolanda Moreno): dijous de 12-13h (consulta) i 13-14h (domicilis)
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
Vista parcial de Canet, amb Montcal al rerefons

EDITORIAL

En aquestes dates més que mai, cal mantenir
ben vius el caliu humà, les tradicions, els costums, la il·lusió i la lluita per un món millor.
Permeteu-me felicitar-vos aquestes festes,
ara que els militars ja han tornat a les seves casernes després d’haver exhibit les seves armes pels carrers i camins del nostre
municipi. Déu n’hi do el rebombori que es
va organitzar. Els veïns d’Adri, Biert, Canet, Montbó, Montcal i Rocacorba no hi estem acostumats a aquest tipus d’espectacles.
Tot plegat va quedar com una anècdota que ens
va fer sortir fins i tot a la tele, per demostrar,
una vegada més, que aquí les coses ens les
agafem amb bona fe i amb sentit de l’humor.
Si repassem el que ha estat l’any, des de les
males olors de la depuradora d’aigües residuals fins a les demandes d’arranjament del
camí de Rocacorba, tots els temes que afecten el nostre municipi, d’una manera o d’una
altra, han estat tractats al Consell de Participació Ciutadana que es va crear el juliol
de 2015 amb la voluntat d’acostar la població (tots vosaltres) amb els responsables del
vostre ajuntament, per tal d’oferir-vos una
total transparència de la gestió municipal.
Com ja sabeu, totes les
actes les podeu trobar penjades a la web municipal
com un exemple més de transparència.
Potser per tot això, som el municipi de
menys de 1.000 habitants més transparent de
tot Catalunya, segons l’estudi InfoParticipa que

elabora cada
any la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB).
Els temes que
em preocupen
com
alcalde
són els mateixos que us
preocupen a
tots vosaltres.
Vam entrar a l’Ajuntament amb la decidida voluntat de fer pinya, de ser un equip. I aquest equip
no pot treballar si no hi té al seu costat el poble.
De les actuacions municipals de l’últim semestre podem destacar la modificació a les targetes ATM per incloure com a beneficiaris els
joves de 12 anys, s’han fet millores al pavelló,
hem plantat moreres a algunes places, s’han
pintat bancs i hem arreglat els carrers urbans
amb reg asfàltic. També hem col·laborat en
curses esportives i solidàries, homenatjat a la
gent gran i organitzat fires i festes. Hem ballat plegats, hem pogut compartir riures i també desitjos, tots ells en la mateixa direcció:
la d’un Canet d’Adri millor. I en això estem...
I ara ve Nadal...... I en aquestes dates més que mai, cal mantenir ben vius
el caliu humà, les tradicions, els costums, la il·lusió i la lluita per un món millor.
BON NADAL I FELIÇ 2017
Carles Espígol i Camps,
Alcalde de Canet d’Adri

US DESITGEM BONES FESTES
I FELIÇ ANY NOU

Representants de la Corporació Municipal de Canet d’Adri
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Un Nadal per un món millor

NOTICIES EN PROFUNDITAT
El casal d’estiu
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Aquest any el casal d’estiu que va organitzar
l’Associació de Joves “El 42” durant el mes de
juliol al pavelló de Canet, va superar totes les expectatives amb més de 40 nens i nenes inscrits.
Feia goig veure el poble ple de mainada corrent, cantant, cridant i participant en tot un seguit d’activitats com
jocs
d’aigua,
excursions,
manualitats…
Esperem que l’any vinent poguem repetir l’experiència i comptar novament amb
aquestes petites persones plenes de vitalitat
i alegria voltant pels entorns de casa nostra.

La marxa
del cabirol
La caminada es va realitzar el 12 de
juny gràcies a l’iniciativa dels joves
del poble, pensada per recordar els
camins dels nostres avantpassats
(són camins durs i muntanyosos i
ells els feien mal calçats). Vam fer
votacions per escollir el nom entre
Camins oblidats i Marxa del Cabirol,
que com bé sabeu va guanyar el segon. La marxa del Cabirol va ser tot
un èxit per nosaltres ja que vam ser
més de 200 participants dividits entre la marxa de 5km i de 12km. La
sortida, l’arribada i l’esmorzar va ser
a l’església d’Adri. El temps, tot i no
ser un dia assolellat, també va invitar
a fer aquesta bonica marxa. La marxa de 5km amb un desnivell de 145m
positius i amb un avituallament, feta
tota per camins d’Adri i l’altre de
12km amb desnivell de 400m positius i dos avituallaments passava per
diferents pobles (Adri, Biert i Canet
d’Adri).

La Festa Major d’Adri
El dissabte 13 d’agost ens esperava el concurs de botifarra amb
esmorzar inclòs a la carpa de Can Joan d’Adri. I el diumenge es va
oficiar la missa solemne acompanyada de la Coral de Sant Gregori. Per acabar el matí no va faltar el vermut i la tradicional rifa del
pastís de festa major, que va anar a parar a mans de la Paquita
Vilaplana. Vam concloure la festa amb l’esperat sopar de germanor, ben acompanyats pel conjunt Sona Bé.
Fins la propera!! L’Associació Cultural d’Adri.
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L’Aplec de Biert
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Com cada quart diumenge d’agost es celebra el
tradicional aplec a l’ermita de Sant Martí de Biert.
Aquest any ha tocat el 28
d’agost. A les 10.30h es
va oficiar la missa solemne. Seguidament es van
ballar unes sardanes a
l’era de la rectoria, varem
brindar amb moscatell i
es van sortejar les paneres amb productes de la
terra. Per dinar es va fer
una multitudinària arrossada per tots els presents.
Després del dinar alguns
veïns van amenitzar la
tarda amb una gimcana
amb proves per equips
molt divertides.
L’Associació de Veïns de
la Vall de Biert, gràcies a
les aportacions de la gent
que ve cada any a la festa, aquest 2016 hem pogut restaurar i pintar dues
capelles de l’ermita i hem
pogut canviar l’escala de
cargol que pujava a l’altell. Gràcies a tothom per
col·laborar!
Moltes Gràcies a tota la
gent que va venir! Fins
l’any vinent!
Associació de veïns
de la Vall de Biert

La Festa Major de Montbó
El dissabte 3 de setembre hi va haver el sopar de
festa major a la Plaça de la Comellassa amb més
afluència que l’any passat i per la qual cosa des de
l’Organització ens alegrem moltíssim així com de
la presència de veïns dels diferents nuclis de Canet
que van contribuir a que la festa fos encara més
bonica. Va estar amenitzada com cada any per en
Jordi i la seva música que ens va permetre ballar
fins la matinada.
El diumenge a les 9 del matí va iniciar-se la IV
caminada popular, amb una molt bona participació que van gaudir d’un passeig pels boscos de la
riera de Riudelleques, passant per Sant Martí de
la Mota, el turó de Sant Dalmau i a la plaça hi va
haver entrepà i refrigeri per a tothom. Al migdia es
va fer l’estirada de la cucanya pels més petits que
van gaudir d’allò més...
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I per finalitzar la festa es va fer l’aperitiu popular amb
molta participació dels veïns i l’estrella d’aquest moment va ser el popular “grogui” d’en Bartomeu, el
còctel gegant que amb la jornada de calor va ajudar
a refrescar a tots els assistents.
Moltes gràcies a tots els que heu col·laborat i participat en la nostra festa. Fins l’any vinent!!
La Junta Veïnal de Montbó

La Festa Major de Canet d’Adri
La quarta edició de la marxa popular de Canet
d’Adri, celebrada el diumenge 18 de setembre, va
portar a 167 participants. Alguns d’aquests van
preferir fer la ruta curta o mitja. I els més agosarats van emprendre camí cap a la ruta llarga, batejada com la ruta dels senglars. Tots ells van poder
gaudir mentres caminaven del meravellós entorn
paisatgístic qjue ens ofereix el nostre municipi. I
al final, un bon esmorzar de botifarra amb pa amb
tomàquet els esperava al Pavelló municipal. Amb
la celebració d’aquesta nova marxa popular, d’alguna manera s’escalfaven els motors per engegar
una nova edició de la Festa Major de Canet d’Adri.

Rocacorba
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La festa d’aquest any arrencava el divendres 23 de
setembre amb la representació de l’obra de teatre
«Cendra» del grup IncreiXendo de Sant Gregori.
Es dóna el cas que aquesta obra de comèdia intimista va ser partícip del Festival Internacional de
Teatre Amateur de Girona del mes d’agost passat
(d’aquesta forma doncs es recuperava les sessions
de teatre com a acte inaugural de la festa tal com
s’havia fet anys enrere amb el grup La Sínia de
Canet). Al final de la sessió, un copa de cava i un
bon tall de coca de la fleca Tràfach ens va anar a
tots de perles !! La primera nit de la festa va morir
amb les músiques del DJ Zidru.
Com de costum, el dissabte portava una jornada
plena d’activitats per a tots els gustos. L’acte principal del matí, un any més, va ser la concentració de vehicles clàssics davant el recinte del pavelló.
Tampoc va faltar el típic esmorzar de forquilla i ganivet. A mig matí es va fer el que ja comença a ser
el tradicional vermut popular seguit del concurs de titits. La tarda es reprenien els actes al pavelló amb
la disputa del torneig de futbol 5. Cap al vespre, als baixos de l’Ajuntament començava una nova exposició del concurs de fotografia (podeu veure les fotos guanyadores a la pàgina següent). I llavors va
arribar al sopar de germanor preparat pel càtering Coderch de Sant Joan les Fonts, que van preparar
uns deliciosos canelons i un bon pollastre amb gambes. Malauradament aquest any no hi va haver un
pregoner oficial de festa major. Després de l’àpat, un grup inèdit a Canet però bastant conegut i famós
a fora, ens va portar la dosi de música ideal per poder ballar i digerir el sopar.
Passat l’equador de la festa, ja només quedava assaborir la meravellosa Orquestra Rosaleda, que
després de la missa solemne del diumenge, va
començar a tocar Sardanes a la Plaça del Poble
i, a la tarda al pavelló. Allí també s’hi va fer
el tradicional espectacle infantil, enguany sota
el lema «Farcell de jocs». Tampoc va faltar
l’exhibició que any rere any ens ofereixen els
alumnes del patinatge de la Vall de Llémena.
L’esperat concert de la Rosaleda va aconseguir
aixecar els aplaudiments de tothom i com no,
moltes ganes de ballar després del seu repertori musical. Amb un bon servei de bar i d’entrepans calents fets pels incansables membres
de la nostra comissió de festes es va tancar la
nit acontentant tots els paladars.

Ja només faltava el dilluns 26 de setembre, festa local a Canet. L’esmorzar i el concurs de botifarra van
ocupar tot el matí. Una magnífica paella d’arròs va ser l’àpat central del dinar popular i, finalment, el grup
Si fa sol va posar punt i final a la festa 2016.
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VI Concurs de Fotografia
1r- “Veure a través del mirall” –K42L4 (Carla Ruiz, Canet d’Adri)
2n- “Recuperant els estius de quan érem petits” –Las niñas del peine
(Marina Armengol i Martina Segovia, Canet d’Adri)
3r- “Arbre de la família de les Fagàcies” –Les glans (Joan de Frutos, 		
Adri)

Gràcies a tothom per participar-hi.
Ens veiem l’any vinent!!.

La Festa Major de Montcal
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Brindem de nou per la sisena festa major de Montcal 2016. D’entrada es presentava humida però finalment el sol ens va acompanyar els dos dies que
va durar. El dissabte, el bon temps va afavorir que
la participació en la trobada de maquinària antiga
acompanyada d´un bon esmorzar de forquilla (botifarra, cansalada, “pinxos”, grana i cafè), fos tot
un èxit. Rifes, rialles i la presència dels gegantons,
l’Adrià i la Cecília, van acabar d’arrodonir aquell
matí.
El diumenge mossèn Enric va oficiar la missa solemne en honor a Santa Cecília a l´església de
Montcal acompanyat per la coral de Sant Gregori.
A l’acabar van oferir un petit concert de cançons
catalanes. A la sortida de l’església els gegantons
van acompanyar als feligresos fins a la plaça on els
esperava un bon vermut. Tampoc van faltar els jocs
de cucanya pels petits, les bosses de “xuxes” per
a tots els participants, les sardanes, les paradetes
de productes artesans i la tradicional estirada de la
corda amb grans i petits.
Aquest any, com que el temps es preveia passat
per aigua i per no agafar-nos desprevinguts, el
dinar de gala es va celebrar al pavelló de Canet.
Aquest el vam vestir de festa major per a donar
la benvinguda a unes tres-centes persones disposades a degustar l´exquisit menú com cada any:
escudella amb pilotes, rostit de Can Joan d´Adri,
senglar amb castanyes del Celler de ca l’Adroher
i coca del flequer del poble. Tot això acompanyat
d´un bon vi, cava i cafè. No es podia demanar
res més per a donar un bon gust al paladar i treure
el ventre de pena. No van faltar les rifes, en total quinze, els concursos, la cantada d´havaneres
i el ball a càrrec del formidable conjunt Si fa Sol.
Pels petitons amb la vaca voltaire i els inflables van
quedar ben satisfets. La festa 2016 s´ha acabat,
però esperem retrobrar-nos tots per la del 2017.
L’Associació Cultural de Montcal

NOTICIES BREUS
Canet d’Adri, a TV Girona
El 13 de juny, el programa “Té de tot” de TV
Girona, va emetre un capítol dedicat al nostre municipi. Durant l’emissió es va mostrar
diferents dels atractius del nostre terme: en
Jaume de Can Quelot va explicar davant les
càmeres la formació volcànica del Puig d’Adri,
en Santi Esteba i la seva dona van mostrar la
cuina de cal Sabater i van fer un bon esmorzar
amb la presentadora.
També vam poder veure les gorgues de la Font
de la Torra, on hi estaven fent trekking i, per
últim, en Narcís i la Beatriu de can Torrentà
van ensenyar com fabriquen els seus embotits.
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La marxa nocturna de Canet d’Adri
El dissabte 18 de juny, l’Associació Cultural de Canet d’Adri va organitzar la primera marxa nocturna, amb una participació de gairebé d’un centenar d’atletes.

Trekking aquàtic
Aventura Girona, l’empresa que s’encarrega de la
realització del trekking aquàtic a la riera de Canet
i amb l’objectiu que la gent gaudeixi de l’esport i
la natura al mateix moment, ha continuat oferint
aquest servei durant l’estiu. Així, la gent que ho
ha demanat, han pogut conèixer de primera mà
la riera de Canet, amb la fauna i la vegetació que
l’envolta, tot caminant, nedant i algun que altra
salt... Aquesta original activitat té una durada
aproximada de 2 hores i s’ofereix també un pica-pica. A les fotos, instantànies d’alguns participants fent trekking aquest estiu.
El programa televisiu “Fora de lloc” va emetre en
el capítol 6 un reportatge on participaven l’humorista Toni Albà i el cuiner Joan Roca fent trèkking
per la riera de Canet.

Rocacorba
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Xerrada sobre el mosquit tigre
El dilluns 11 de juliol es va fer una xerrada informativa sobre el mosquit tigre als baixos de l’Ajuntament.
Un responsable del Dipsalut va fer una explicació sobre com cria aquest mosquit i quina és la millor forma
per combatre’l. A tall de resum, el mosquit tigre prolifera en aigües estancades i en pobles com el nostre
el 80% de la seva presència és en l’àmbit privat (això
vol dir que l’eradicació d’aquesta problemàtica originada pel mosquit tigre és cosa de tothom). Després
de la xerrada es va fer un petit refrigeri com a acte
de cloenda. L’Ajuntament ja va repartir a principis de
juliol un tríptic informatiu sobre el mosquit tigre on
s’explica com s’origina el mosquit i quines actuacions
s’han de prevenir perquè no proliferin.

Caravana teatral
Després d’uns anys d’absència, Canet va tornar a rebre
la Caravana teatral: tot un conjunt de joves monitors
decidits a oferir els seus nous espectacles teatrals i sobretot adreçats als més petits.
El 13 de juliol els vam poder veure al cobert de l’Espai
de la Independència. A la conclusió hi hagué un petit
refrigeri per a tots els assistents.

Festa per la Independència

El segon dia de la festa va ser el dissabte 20 d’agost, i
tal com es va fer en la 1era Festa per la Independència,
es va pujar al cim de Rocacorba. Allí, la Marina Geli va
donar el seu punt de vista sobre la situació actual del
procés, fent una anàlisi d’aquests últims 5 anys. També
es van explicar els actes de la diada, la Pepi Álvarez
va llegir el manifest del passat 11 de setembre i es va
crear un mapa de Catalunya a partir de les cinc regions
en què es van repartir les concentracions d’aquest any.
Posteriorment, es va llegir un escrit sobre la història de
Rocacorba elaborat per en Jaume Bosch, com es va fer
fa cinc anys, i finalment en Tomaset va concloure la festa tocant els Segadors. Per poder-se refrescar després
de la pujada a peu, els assistents van gaudir de síndria
i begudes ben fresques.
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Els passats 18 i 20 d’agost es va celebrar la 5a Festa
per la Independència de Canet d’Adri, organitzada per
l’Assemblea Territorial de Canet d’Adri per la Independència. Per celebrar el cinquè aniversari, aquest any i
per primer cop, es va fer la festa en dos dies. El primer
dia, va ser el dijous 18 d’agost amb una conferència als
baixos de l’Ajuntament a càrrec del Sr. Martí Anglada,
l’actual delegat de la Generalitat a França i Suïssa. En la
conferència, que va tenir un gran èxit d’assistència, el
Sr. Anglada va explicar com es veu el procés català des
de fora, des dels mitjans de comunicació internacionals
als governs dels països europeus i internacionals i els
moviments de política exterior que està fent el Govern
de la Generalitat de Catalunya.

Xerrada sobre el colesterol
Durant aquesta temporada 2016/17 s’impartiran al
local social quatre jornades sobre salut a càrrec dels
farmacèutics de Sant Gregori, emmarcades dins el
programa d’educació sanitària a la gent gran. El dia
20 d’octubre es va fer la primera xerrada, que tractava sobre el colesterol i la seva prevenció.

Castanyada popular
El 28 d’octubre varem viure una bonica jornada com és la celebració de la castanyada popular, en el Pavelló
de Canet. Es varen torrar les castanyes, llavors amb un bon vi dolç en les varem menjar i al final varem
poder disfrutar d’un espectacle de màgia a càrrec de l’il·lusionista Fèlix Brunet.

Rocacorba
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Oncobike
La Fundació Oncolliga Girona i Klassmark han unit esforços per impulsar un nou repte esportiu i solidari,
batejat amb el nom d’Oncobike, dirigit als amants de la
bicicleta de muntanya. Els diners recaptats en aquesta
primera edició es destinaran a finançar millores en els
dos pisos-residència que l’entitat té al barri de Sant
Ponç de Girona, amb l’objectiu de posar a l’abast de
les famílies dels malalts oncològics que preveuen una
llarga hospitalització, la disponibilitat de forma gratuïta
d’una habitació a prop de l’hospital.
La prova que va tenir lloc el passat 12 de novembre amb sortida i arribada a Sant Gregori, va tenir un itinerari de 200 quilòmetres que transcorria per camins i pistes de la Vall de Llémena. A cada equip hi havia
sis ciclistes i es feien relleus en diferents trams.

El gran recapte d’aliments
El passat mes de novembre des del Banc d’Aliments es va organitzar, com cada
any, el Gran Recapte amb l’objectiu de recollir aliments amb alt valor nutritiu
per ajudar a les famílies en situació de precarietat. L’Ajuntament de Canet
d’Adri es va sumar a la iniciativa social proporcionant punts de recollida d’aliments i animant a la seva població a col·laborar. La campanya a Canet d’Adri ha
estat tot un èxit, recollint en total 40 quilos entre els quals hi ha arròs, pasta,
llegums, farina, sal, oli d’oliva, oli de gira-sol i llaunes de conserves.
Moltes gràcies per la vostra participació!!

Senglar exampat...
En Vicenç Armengol mentre treballava en la recol·lecció de la seva collita, va haver d’interrompre la feina quan inesperadament un senglar
va quedar atrapat a les fulles de la desbrossadora...!! Com tots sabem, la sobrepoblació de senglars és notòria en les nostres contrades. A mitjans estiu a Can Cavaller els senglars van fer malbé tota la
collita de gira-sol... Esperem doncs que la feina dels caçadors puguin
solucionar aquesta problemàtica que any rere any va en augment...

Reunió sobre la
seguretat
El 17 de novembre els
Mossos d’Esquadra van
oferir una sessió informativa als veïns de Canet sobre els consells de seguretat i noves tecnologies.

El dimarts 8 de novembre
varem poder gaudir d’una
demostració de cuina amb
robot i d’una degustació
de plats elaborats, que ens
va oferir l’Imma Noguer.

L’exèrcit a Canet d’Adri ?
Arran de l’alarma social que es va crear a Canet el passat 30 de novembre per la presència de grups de l’exèrcit espanyol desplegats
al nostre municipi i altres punts de la Vall de
Llémena, l’Alcalde va demanar explicacions a
la Subdelegació del Govern a Girona, els quals
van informar que es tractava de maniobres
dels militars de Sant Climent Sescebes (van
durar del 23 de novembre al 2 de desembre).
En Carles Espígol va manifestar a l’entrevista
al telenotícies comarques de TV3 el seu malestar per la falta d’informació rebuda i per
considerar que aquestes actuacions de l’exèrcit no són apropiades pel nostre territori.
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Demostració
de cuina
moderna

El tió
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El diumenge 11 de novembre de 2016 els nens i nenes de Canet d’Adri
van anar a buscar el Tió al bosc. Després de rebre una carta on el Tió
els informava de la seva caminada fins arribar al poble, finalment se’l
va anar a buscar. La tasca no va ser difícil gràcies a les pistes que el
Tió va deixar pel camí. Ja només faltarà alimentar-lo fins el gran dia.
El dijous 22 de desembre es farà el caga tió al pavelló municipal. Esperem que tots els nens i nenes de Canet d’Adri no hi faltin perquè de
ben segur que cagarà i molt !!!

La Quina
Com cada any, torna la Quina de Canet. El passat diumenge 18 ja hi
va haver la primera jornada. Us convidem a anar-hi pels propers 25,
26 de desembre i 1, 6 i 8 de gener. Tenim molts premis a repartir!!

QUÈ DIU LA PREMSA ?

Diari de Girona

DIMECRES, 30 DE NOVEMBRE DE
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Soldats de la base
de Sant Climent fan
exercicis a l’entorn
de Canet d’Adri
La Subdelegació de Defensa diu que va avisar
a l’octubre però l’alcalde indica que ho
MARTÍ SANTIAGO GIRONA

n Un contingent de 90 soldats de
la base militar de Sant Climent
Sescebes que està realitzant maniobres de lideratge des del passat
23 de novembre ha aixecat expectació a Canet d’Adri després que
alguns veïns se’ls haguessin
creuat dilluns i dimarts per la zona
de Can Toscà i Ca l’Adroher.
L’alcalde de la localitat, Carles
Espígol (ERC), assegura que no
estava al corrent d’aquestes maniobres i la CUP va emetre un comunicat en el mateix sentit en el
qual també considerava una
«provocació en tota regla» els
exercicis militars. El 25 d’octubre
la Subdelegació de Defensa va informar dels moviments de la soldadesca a tots els municipis afectats. En concret, especiﬁcava el
volum del contingent que es des-

plaçaria, els vehicles que utilitzaria i la durada de les maniobres. A
través d’un fax estaven advertits
Ripoll, Olot, Sant Climent Sescebes, Sant Miquel de Campmajor,
la Vall del Llémena, Santa Pau, Besalú, Mieres i Sant Ferriol.
Exercici de lideratge
El moviment dels militars s’allargarà ﬁns al 2 de desembre perquè
la Unitat militar està realitzant un
exercici de lideratge de secció, pelotó i esquadra consistent a crear
unes condicions de duresa i desgast que motivin el personal a la
presa de decisions apropiades. Es
tracta d’una formació fonamental
del contingent que, entre altres
coses, l’habilita per realitzar missions a l’exterior. Les maniobres
realitzades inclouen exercicis tàctics.

A presó per robar

Soldats de la base militar de Sant Climent Sescebes movent-se per Canet d’Adri.

QUÈ ES COU A LA CASA DE LA VILA ?
Espai dels grups del consistori
De senglars i
militars

Rocacorba
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Quan ens pensàvem
que ja ho havíem
vist gairebé tot al
nostre municipi, a finals de novembre i primers de
desembre, van arribar 90 militars “en peu de guerra”,
armats fins a les dents, amb fusells i “metralladores”,
per fer els seus “jocs de guerra” a Canet d’Adri. Els
camins d’Adri, Biert, Canet, Montbó, Montcal i Rocacorba, van ser per uns dies l’escenari de les “hazañas
bélicas” d’aquests “milhomes” que van destorbar la
pau del nostre municipi sense cap avís previ, arriscant-se a ser tirotejats en alguna batuda de senglars,
de les que es fan habitualment a les nits al nostre municipi. Si les nits que els militars espanyols feien les
maniobres haguessin sortit els caçadors a fer una de
les batudes del senglar que habitualment solen fer,
encara podríem haver provocat un “altercat” amb el
“Reino de España”. Per això, per prudència, vam suggerir als caçadors que s’estalviessin de fer batudes de
senglars aquelles nits
Com haureu pogut seguir pels mitjans de comunicació, com a alcalde no en sabia res. Ningú ens ho va
comunicar, així que vam fer les indagacions i la protesta formal davant de la Subdelegació del Govern.
Encara esperem que trobin a quin número de fax van
enviar el comunicat que sí que van fer arribar a d’altres municipis. La prepotència de l’Estat, del Regne
d’Espanya, es manifestava un cop més, en aquest cas
militarment i ben a prop nostre. Una veïna els va increpar cridant-los: “Nois què feu, estem en guerra o
estem en pau?”. “No és gaire normal això”, va decla-

L’Agrupació Veïnal Independent de
Canet d’Adri vol aprofitar aquest espai per felicitar-vos el Nadal i comentar-vos que estem contents de com
s’està duent a terme la gestió del nostre Ajuntament junt a l’actual equip de
govern del que formem part activa. El nostre grup,
fidel als nostres principis, procurem aportar la col.
laboració a aquest equip en forma d’idees, propostes
i projectes que, un cop consensuats amb els altres
grups, procurem arribin a bon port pel bé dels veïns
del poble. Fins ara, sempre s’ha trobat la col·laboració dels altres membres del govern tot i que com
és natural en les coses que no hem estat d’acord
sempre s’ha donat la nostra opinió. Aquesta facilitat
d’entesa entre tots ha estat un motiu pel qual moltes de les propostes presentades i debatudes s’hagin

rar la veïna a TV3, i fins i tot va dir entre somriures:
“En un moment donat vaig pensar: En Rajoy ens ha
envaït”.Independents per Canet d’Adri volem agrair i
elogiar, des d’aquí, el bon comportament de les nostres ciutadanes i ciutadans, que sense haver estat
avisats, van rebre amb mà esquerra i bon humor els
insòlits visitants.
L’anècdota ens permet però extrapolar el fet i reflexionar: el tracte rebut és el que un regne prepotent atorga a una colònia sotmesa, el que un mandatari imposa sense cap mena de consentiment al seu súbdit. En
un estat independent, com el que estem projectant
per un futur proper, aquestes anècdotes no podran tenir lloc. Cada dia, des de les “Españas” s’encarreguen
de fer-nos veure com n’és de necessari l’estat propi.
Tribunal Constitucional, jutges, ministres, funcionaris,
manques d’inversions en infraestructures i molts altres elements s’ajunten per subratllar que hem de ser
submisos. No s’adonen de que ja no els tenim por.
Que al segle XXI, democràticament, amb seny, sense
violència i des del respecte més estricte, es pot construir una república catalana independent.
I per últim, us proposem que si un altre dia ens trobem militars armats pels camins del nostre municipi,
els anem a saludar cordialment, els convidem a seure
a taula i els informem que estan en un altre territori, a
la nació catalana on tothom de bona fe és benvingut,
però a on no calen jocs de guerra, perquè de guerres
ja n’hem tingut prou. Ara toca la pau. Ara toca la llibertat.
Visca Catalunya lliure i Visca Canet d’Adri
Independents per Canet d’Adri

pogut dur a terme sense massa problemes i que les
nostres aportacions hagin arribat a ser realitats. Dit
això també cal fer esment que, tot i estar contents
del camí que portem recorregut, algunes de les actuacions que voldríem proposar no poden ser ateses
com convindria degut a què el pressupost del que
es disposa al municipi té les seves limitacions i una
de les nostres fites és que els recursos municipals
estiguin destinats a les coses totalment necessàries i
sobretot expressats amb molta claretat en cadascun
dels seus punts. Per aquest motiu seguim insistint
en què la transparència ha de ser la norma bàsica
d’aquest Ajuntament i que entre tots hem de procurar de no deixar de banda. Només ens queda tornar a
desitjar-vos que passeu aquestes festes nadalenques
de la millor manera possible i recordar-vos que, com
sempre, ens teniu al vostre costat pel que calgui.

Pel que fa al nostre municipi de Canet d’Adri que és el
petit i bonic territori pel qual treballem els membres
del nostre grup, també ha viscut una segona meitat
d’any intensa, tant dins com fora del consistori. Amb
l’arribada dels mesos d’estiu, Canet d’Adri ha estat
objecte de celebracions amb les seves Festes Majors
i destinació escollida per molts visitants forasters que
han gaudit del nostre entorn, gastronomia i paratges
naturals sense cap incident a destacar, especialment
a la zona de la Font de la Torre. Malauradament sí
que hem de lamentar certs comportaments injustificables per part d’algun restaurant del municipi, en
què han alterat la convivència entre veïns i sobretot
la tranquil·litat que tant caracteritza el nostre poble
per mitjà d’alts nivells de música i xivarri a fora a
l’aire lliure. Davant d’aquesta problemàtica, equip
de govern i oposició fem front comú per eradicar
aquests comportaments i protegir la tranquil·litat i el
bon veïnatge que tant ens ha caracteritzat fins ara.
A més, aquesta segona meitat d’any el consistori també ha aprovat els Pressupostos Generals pel
2017, s’ha aprofitat també per fer manteniment de
certes carreteres del nucli urbà amb reg asfàltic (val
a dir que hi ha hagut opinions de tot entre els veïns
afectats), s’ha arreglat el camí de Rocacorba des de
Biert on ja s’hi pot tornar a pujar amb 4x4 i s’ha anat
fent manteniment de tot l’entorn per preservar-lo.
Les nostres tasques com a grup de l’oposició fins ara
han estat dipositar tots els nostres esforços per vetllar pel correcte compliment de les responsabilitats
de l’actual equip de govern de coalició. Així mateix,

també ens hem dedicat a supervisar personalment
totes les tasques i accions que ha dut a terme 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.
Volem celebrar que fins ara hi ha hagut molt bona
sintonia entre equip de govern i oposició i, creiem
que és de justícia també, agrair la iniciativa i bona
feina duta a terme per part dels membres de l’equip
de govern en certs aspectes “punxeguts” que han
hagut de fer front, així com també la diligència per
part dels treballadors de l’ajuntament, cosa que tot
plegat fa que sigui tot molt més senzill i el poble hi
surti guanyant.
Tot i això, com a grup no ens relaxarem ni abaixarem la guàrdia, sinó que pretenem estar a l’aguait
de l’acció governamental incidint-hi de forma directe
i positiva, amb ànim d’ajudar i col·laborar per tal de
fer de Canet d’Adri un poble encara millor. La nostra intenció ha estat i serà sempre la de mantenir
l’essència de poble tranquil i de convivència, valors
aconseguits, treballats i minuciosament cuidats pels
nostres avantpassats. En aquest sentit, ens oposarem i carregarem davant qualsevol actitud que pretengui fer malbé aquests valors i, per altra banda,
recolzarem i col·laborarem amb tot allò que suposi
un incentiu de millora pel benestar i la felicitat dels
habitants de Canet d’Adri.
Volem aprofitar per recordar-vos que properament
rebreu el tercer butlletí trimestral del nostre grup on
us informarem de les nostres accions de treball, propostes, decisions i opinions respecte els assumptes
consistorials que afecten directament als canetencs
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
-Xarxa social: www.facebook.com/ciucanetdadri
Finalment, no voldríem acabar aquestes línies sense
desitjar-vos unes bones festes, carregades de concòrdia i bona entesa, uns valors que tant a nivell
local com a nivell de país hem de procurar i procurarem que es mantinguin sempre pel bé comú de tots.
BONES FESTES I BON ANY NOU!!!
- Enamorats pel territori -
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Tant sols fa sis mesos enrere, l’Estat
espanyol no tenia govern format
per falta d’entesa
ni tampoc encara
s’havien celebrat
les segones eleccions espanyoles,
unes votacions que
deixarien un resultat sense majories molt similar a
les primeres i que deixarien Espanya amb un govern
en funcions durant una bona colla de mesos més.
Doncs bé, ara que ja ens acostem a les acaballes
d’aquest any i podem mirar enrere amb certa perspectiva, podem veure com per fi s’ha format govern
a Espanya d’un perfil centralista, espanyolista i anticatalanista que, davant l’expectativa d’haver arribat
a un carreró sense sortida, no és gens d’estranyar
que a Catalunya ja tinguem diverses estructures
d’estat creades i data per un referèndum d’independència. Déu ni do quin 2017 més il·lusionant que ens
espera!

L’Ajuntament informa
Registre Civil
Naixements
Nora Bosch i Barti
Hola!! El meu nom és Nora. Sóc el primer nadó de l’any a Canet d’Adri!! Els meus
pares, Gerard Bosch i Carla Barti, em van portar al món el passat 17 d’abril.
Em trobareu a Can Carrió.

Rai Vela i Augé
Em dic Rai i sóc nat del dia 1 de maig de 2016.
En Miquel Vela i la Laura Augé són els meus pares.
Vivim tots junts a Can Martí d’Adri.

Aritz Franch i Pou
Em dic Aritz Franch Pou, vaig néixer el 28 de juny de 2016. Visc amb el meu germà
Arnau i els meus pares Gerard i Shaila, al número 34 de la Urbanització de Montbó.

Matrimonis
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-05/03/2016: Mourad Zouhir i Meritxell Molas Pérez. Veïns de l’Av. Rocacorba, 13.
-13/08/2016: Kapeliele Tafili i Ana Malaud Prat. Veïns de La Rectoria de Biert.
-29/10/2016: Pere Rubirola Motjé i Laia Cantenys Garriga. Veïns de Can Volant.

Defuncions
-Josep Bell·lloch i Planas. Va morir el dia 12 de febrer d’aquest any a l’edat de 84 anys. Era
vidu de Rosa Farreres Planas i vivia a Can Patiret de Montcal.
-Trinitat Vila i Xifre. Va morir el passat 3 de juliol de 2016. Tenia 83 anys i residia a Can Batlle
de Montcal.
-Francesc Esteba Burch. Ens va deixar el passat 14 de juliol a l’edat de 78 anys. Vivia a Can
Joan d’Adri.
-Josep Maria Baus i Ametller. Va morir el 29 d’agost de 2016 a l’edat de 73 anys. Residia a Can Quim.
-Rosa Ordóñez Daza (l’àvia més gran del municipi). Va morir el passat 17 d’octubre, a l’edat de 98 anys.
Vivia a Montbó, carrer Rocacorba, 2.
-Arseni Girbal Pujadas. Va morir el passat 31 d’octubre a l’edat de 64 anys. Residia a Can Garibaldi.

Acords de Ple

bater a Can Toscà. Cost d’execució: 16.195,23 euros.

1- Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 23 de
maig de 2016

- Es va demanar a la Diputació de Girona que assumeixi les funcions de tresoreria, en motiu dels canvis
normatius pels quals no pot ser tresorer un regidor.

- Es va ratificar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament i la Diputació de Girona per a l’execució
de les obres de tractament superficial asfàltic a diversos carrers del municipi (Boratuna, Pau Casals, Valer,
Pla de l’Estanyol i Camí de la Font) i el camí de Can Sa-

-Es va aprovar el conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors entre l’Ajuntament i Dipsalut, amb l’ampliació del termini de finalització
del manteniment dels desfibril·ladors instal·lats
en el municipi fins el 31 de desembre de 2019.

3- Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 19 de
setembre de 2016
-S’estableix com a festes locals per l’any 2017 els
dies 25 de juliol (Sant Jaume) i 25 de setembre
(Festa Major de Canet).
-Adhesió al calendari bianual Pla de Treball de la
Mancomunitat de la Vall de Llémena.
-Es va aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de
prestació de serveis mínims de Salut Pública de
competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament per les anualitat de 2016 a 2018.
-Es va aprovar el Compte General de l’exercici 2015
-Es va acordar el repartiment de les quotes de subvenció a les entitats per a la celebració de Festes
Majors: Canet (3.277 €), Adri (637 €), Montcal
(1.149 €), Montbó (705 €) i Biert (232€).
4- Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 17
d’octubre de 2016
-Es va aprovar una pròrroga dos anys del servei de
telefonia fixa amb el Consorci Localret.
- Es va aprovar, provisionalment, la modificació de

Subvencions
–Per l’organització de la Fira
del Porc: Import subvencionat:
300,00 €
-Per la redacció del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Canet d’Adri. Import
subvencionat: 983,85 €
-Per la sega de marges de camins municipals. Import subvencionat: 1.038,61 €
-Per a facilitar l’accés a les noves tecnologies. Import subvencionat: 749,60 €
-Per la renovació de l’enllumenat públic per tecnologia LED: 4.988,00 €
-Pel de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural:
Despeses corrents: 23.490,60 €
Despeses culturals: 4.145,00 €
-Pla Especial d’Inversions Sostenibles (2015):
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció
per un import de 11.091,20 € pels treballs d’arran-

les ordenances fiscals per l’exercici 2017. S’acorda augmentar la taxa de recollida d’escombraries i
congelar la resta de tributs municipals.
- S’acorda traslladar la celebració de les sessions
ordinàries del Ple al quart dilluns de cada mes, a
partir del mes de novembre de 2016.
5 – Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28
de novembre de 2016
- S’acorda aprovar inicialment el Pla de prevenció
d’incendis forestals del municipi de Canet d’Adri, redactat el novembre 2016 per l’empresa D.V. Serveis
Tècnics, SL
- Es ratifica el Decret d’alcaldia de contractació en
pràctiques d’una monitora social i de lleure, dins
del programa de garantia juvenil a Catalunya pel
període de 6 mesos.
-S’acorda incorporar la documentació presentada a
l’expedient de Modificació Puntual del Pla especial
de masies i cases rurals de Canet d’Adri, amb un total de 25 ruïnes referides a les fitxes: 1 Mas Melció,
2 Can xinet del Puig, 3 Mas Replans, 4 Mas Serralta,
5 Mas Llor, 6 Can Manel, 7 Can Blan, 8 Can Pustís, 9
Can Bailo, 10, Cal Forner, 11 La Cànova, 12 El Casot
de Baix, 13 Mas Culubret, 14 La Rajoleria, 15 Can
Pipes, 16 Can Catxiu, 17 Can Postís,18 Can Quelic,
18 Ca l’Esquerrà, 20 Puig de Can Ramió, 21 Molí de
Can Ramió, 22 Can Costa, 25 Cal Marxant, 29 les
Lloredes i 30 Can Grosset per la seva tramitació davant de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
- S’aprova una Modificació de Crèdit en un total de
24.478 €
- S’aprova, provisionalment, el Pressupost General
municipal per l’any 2017 per import de 490.050 €,
les seves bases d’execució i la plantilla de personal.
jament i millora de diferents camins del terme municipal i que han estat realitzats per l’empresa Germans Cañet Xirgu. El cost total de les actuacions
ha estat de 20.772,67€. Els camins on s’han dut
a terme aquests treballs de millora i arranjament
amb àrids reciclats (el qual inclou el transport, l’estesa i la compactació) han estat el camí de Vaïnera,
el camí de Biert i el camí del veïnat de Can Toscà a
Montcal.
-Prevenció d’incendis
forestals i restauració
del potencial forestal.
Actuació: Arranjament carretera de Rocacorba. Import subvencionat total: 8.490€ (DARP: 4.839,30€
i FEADER: 3.650,70€).
-S’ha sol·licitat el PUOSC per a despeses corrents
pel període 2016-2017.
-S’ha sol·licitat la subvenció pel manteniment de
franges de protecció contra incendis de les urbanitzacions i del perímetre del casc urbà.
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2- Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 20 de
juny de 2016
-Es va aprovar
la contractació d’en Pau Clapés
Lago, veí de Canet d’Adri, a temps parcial durant els
mesos d’estiu en ser seleccionat en la convocatòria
de la plaça de foment per ocupació de joves.
-Es va adjudicar el contracte d’obres de “Reparació
i millora al pavelló municipal”, a favor de l’empresa
Tallers Girona, SL, per import total d’adjudicació de
l’obra de 22.548,35 €,
-Es va aprovar l’expedient de modificació de crèdits
per un import total de 34.350,00 €.

Arranjament de camins

Durant el mes de juliol es van executar els treballs de recuperació del camí de Rocacorba. L’empresa Cañet
Xirgu va ser l’adjudicatària de les obres en què va necessitar de maquinària pesant com buldòfer, rul·los i
retro-excavadores per poder deixar en bones condicions d’accés tot el recorregut de 4 Km. També l’empresa
Cañet Xirgu va refer amb àrids reciclats els camins de Biert, camí de Can Toscà a Mas Batlle de Montcal i el
de Vaïnera.
L’empres AMSA va ser l’encarregada de pavimentar la cuneta i anivellar el camí de Vaïnera des del trencant
de Can Nadal fins al trencant de Can Canet.
També s’ha fet la sega de marges dels diferents camins de titularitat i gestió municipal per part de l’ADF.

Obres municipals
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Les obres de reparació i millora al pavelló s’han executat per part de l’empresa Tallers Girona, SL per un
import total de 22.548,35 €.
L’Ajuntament de Canet d’Adri, en col·laboració amb la
Diputació de Girona, ha dut a terme l’execució d’obres
de tractament superficial asfàltic a diversos carrers del
municipi. Es tracta de treballs de reparació i renovació
de l’acabat superficial dels carrers del nucli urbà que
estan més malmesos. Concretament el c/ Valer, c/ Pla
de l’Estanyol, c/ Boratuna, c/ Pau Casals, c/Jonquerol,
camí de la Font i camí de Cal Sabater a Can Toscà.
L’Ajuntament ha assumit el cost de les obres amb un
import de 16.195,23€ i la Diputació de Girona aporta
la maquinària i el personal necessari.

Altres actuacions:
S’ha delimitat tot el perímetre del recinte de la depuradora amb tuies, per tal de minimitzar l’impacte visual. S’han instal·lat cartells a la zona de la Font de la Torre, indicatius de zona de pàrquing al pavelló i a
l’església i s’han col·locat pedres al voltant de l’alzina per evitar que els cotxes hi aparquin. D’altra banda,
s’ha col·locat una pedra al revolt de can Ramió de Biert per evitar accidents.

Personal

En Pau Clapés va estar contractat durant el juliol i
l’agost. La seva tasca ha estat de suport a l’operari de la brigada municipal en el manteniment dels espais públics i del paratge de la Font de la Torre per l’afluència de visitants durant l’època d’estiu. A la foto del costat,

Des de l’Ajuntament de Canet d’Adri s’ha impulsat un nou
projecte en la creació d’un espai social dirigit a tota la
població del municipi. L’objectiu principal de l’espai social
és fomentar la participació i la cohesió social oferint als
habitants activitats adients amb els seus gustos i interessos.
A través dels qüestionaris dirigits a la població via correu
ordinari i pàgina web, on es volia conèixer la disponibilitat
i els gustos dels habitants, s’ha observat que algunes de
les activitats que agradaria realitzar són:
-

Recolzament a l’estudi i les tasques escolars
Orientació i assessorament educatiu i laboral
Activitats d’oci i lleure (jocs i activitats dinàmiques)
Salut i esport
Activitats creatives

-

- Xerrades formatives
- Activitats de coneixement i cultura (lectura, cinema,
tallers de memòria...)
- Orientació i assessorament en aspectes de la vida quotidiana.
L’espai social es va obrir el dia 1 de desembre i el seu
horari és de dilluns a divendres d’11 del matí a la 1h del
migdia i de 3h de la tarda a les 8h del vespre, als baixos
de l’Ajuntament de Canet d’Adri.
La persona encarregada de la dinamització de l’espai
social és la Marta Puigvert, la qual estarà a disposició
d’atendre a la població i organitzar activitats.
Us presentem l’horari de l’espai social, on l’espai taronja
està pensat per la gent gran i el verd pels petits i joves
del poble. A més a més, es realitzaran activitats esporàdiques que s’enunciaran amb antelació a tota la població.
Esperem que sigui un espai on els petits, els joves i els
grans si trobin a gust !!

Xerrades formatives

11:00h12:00h
12:00h13:00h
13:00h15:00h
15:00h16:00h
16:00h17:00h

17:00h18:00h

18:00h19:00h

DILLUNS

ORIENTACIÓ I
ASSESSORAMENT
ASPECTES VIDA
QUOTIDIANA

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

SALUT I ESPORT

ACTIVITATS CREATIVES

ACTIVITATS CREATIVES

CONEIXEMENT I
CULTURA

ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT
ASPECTES VIDA QUOTIDIANA

SUPORT A L’ESTUDI I A LES
TASQUES ESCOLARS

SUPORT A L’ESTUDI I A
LES TASQUES
ESCOLARS

TÈCNIQUES D’ESTUDI
EDUCACIÓ INFANTIL,
PRIMÀRIA I ESO

SUPORT A
L’ESTUDI I A LES
TASQUES
ESCOLARS

MOVIMENT I
EXPRESSIÓ
(Charo)

ACTIVITIATS
CREATIVES I
LÚDIQUES

19:00h20:00h

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

SALUT I ESPORT

ORIENTACIÓ I
ASSESSORAMENT
ASPECTES VIDA
QUOTIDIANA

CONEIXEMENT I
CULTURA

SALUT I ESPORT

SUPORT A L’ESTUDI I A LES
TASQUES ESCOLARS

SUPORT A L’ESTUDI I A
LES TASQUES
ESCOLARS

ACTIVITATS DE
CONEIXEMENT I CULTURA

ACTIVITIATS
CREATIVES I
LÚDIQUES

ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT
EDUCATIU I LABORAL

ADULTS I GENT GRAN

DIVENDRES

ADULTS I GENT GRAN
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Nou espai social

Campanya per al foment de la recollida selectiva
Redueix, Reutilitza, Recicla,
REACCIONA
A principis de novembre la Generalitat de Catalunya
va posar en marxa la nova campanya per al foment
de la recollida selectiva, adreçada a tots aquells ciutadans que no acostumen a reciclar i que es situa al
voltant del 60%. La nova campanya, més directe i
amb menys humor respecte de les que s’havien fet
fins al moment, pretén fer reflexionar sobre els efectes que té sobre el medi ambient el fet de no tractar
adequadament els residus domèstics que nosaltres
mateixos generem. Es posa especial èmfasi en la
recollida de la fracció orgànica.
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Pel que fa al municipi de Canet d’Adri les dades obtingudes, a partir d’un estudi encarregat als tècnics de
Medi ambient del Consell Comarcal del Gironès, posen en evidència la mala utilització que se’n fa dels
contenidors de rebuig (contenidor gris) i això comporta un excés considerable en la facturació mensual
de recollida i tractament de les escombraries. Només
cal fer un cop d’ull dins d’algun contenidor del municipi per comprovar que no reciclem bé.
Durant l’any 2015 Canet d’Adri va generar 223,93

Tones de rebuig, enfront les 119,33 Tn de Campllong, les 174,51Tn de Cervià de Ter o les 127,73
Tn de Sant Martí de Llémena, per comparar-nos amb
municipis similars en població. El tractament del rebuig es duu a terme des d’una planta de triatge, actualment és la planta de Lloret de Mar, amb un cost
de 70,45 €/tn. En aquest cost hi ha inclòs la repercussió del cànon de residus que aprova la Generalitat
de Catalunya, el servei de transport i les despeses
de gestió. Aquest preu es veurà incrementat en els
pròxims anys perquè la previsió de la Generalitat és
que el cànon passi de 19,10€/tn actuals fins a 50€/
Tn l’any 2020.
Davant aquestes dades l’Ajuntament vol informar i
conscienciar a la població de la necessitat de redissenyar la recollida d’escombraries amb la implantació d’àrees completes de contenidors (vidre, paper,
envasos i rebuig) i anul·lar els punts de contenidors

de rebuig menys utilitzats. Quanta més recollida selectiva generem més s’abaratiran els costos de tractament i més protegirem el nostre entorn.
Per altra banda, pel que fa a la recollida de trastos
cal insistir en complir amb el calendari establert del
tercer dimecres de cada mes. La nit del dimarts es
poden dipositar els trastos al costat dels contenidors,
però no abans. Una vegada feta la recollida ja no es
poden tornar a deixar trastos fins al mes següent.
També es pot avisar a l’Ajuntament perquè el camió
passi a recollir-los a la casa.
També, i molt important, cal utilitzar la deixalleria de
Sant Gregori, a la qual la població de Canet d’Adri
hi està adscrita, per tots aquells residus que no es
poden deixar als contenidors de selectiva com piles,
olis, etc i portar-hi els trastos que tinguem fora del
dia de recollida del municipi. L’horari de la deixalleria de Sant Gregori és dilluns i dimecres de 15h a
19h i el divendres i dissabte de 9h a 13h i de 15h a
19h. Reciclar correctament està a les teves mans i
l’Ajuntament de Canet d’Adri posarà els mitjans necessaris perquè sigui fàcil i viable.

MANCOMUNITAT
Festival Pleinair: més de 60 pintors a la Vall de Llémena

Lluís Puiggròs, pintant a Canet d’Adri

Els artistes que participen en el festival cedeixen algunes de les seves obres perquè siguin subhastades
a benefici del projecte humanitari i formatiu que desenvolupa la Fundació Lluís Llach al Senegal. D’aquesta manera, el Pleinair Festival combina diferents objectius: impulsar la figuració, com a moviment pictòric
que “retorna al segle XXI”, i “cercar fórmules alternatives i dinàmiques per facilitar l’adquisició d’obres
d’art” d’aquest estil; donar a conèixer la vall de Llémena i potenciar-la com a destinació turística, i també contribuir al desenvolupament dels pobles africans.
El festival va culminar amb una exposició i subhasta benèfica d’aquestes obres en benefici de la Fundació Lluís Llach al mas de Can Nerós de Sant Martí de
Llémena el passat 22 d’octubre, on es va comptar amb
l’assistència de Lluís Llach i la col·laboració de forma
gastronòmica i solidària el Celler de Can Roca. També
es té previst fer una segona subhasta que es portarà a
terme abans de final d’aquest any a la seu de la Fundació Valvi, de Girona. L’acte representa, alhora, una bona

Tomàs Vilà, pintant a la Font de la torre

oportunitat per aconseguir obres d’art
en el segment de la pintura figurativa
de gran categoria i a preus competitius.
Es poden veure tots els artistes i les seves obres del festival a www.pleinair.cat
A la foto de la dreta, el nostre alcalde, en Carles Espígol, acompanyat dels acaldes de Sant Gregori i Sant Martí de Llémena. A la foto
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L’artista d’Adri, Juana M. Delgado

Al llarg d’aquest estiu, de l’1 de juny al 10 de setembre, la Vall de Llémena ha acollit més de seixanta pintors que han participat en la tercera edició del Festival
Pleinair pintant a l’aire lliure diversos espais de la vall.
Dirigit per Xavier Bisbe (XB Estudi), el Pleinair Festival
va dedicar la primera edició a pintar el parc natural del
Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter, i la segona edició es va centrar en els masos de Torroella de Montgrí
i l’Estartit. En aquesta tercera edició s’ha triat la vall
de Llémena, amb la col·laboració de la Mancomunitat,
els ajuntaments del territori, així com diversos allotjaments rurals de la vall que han acollit els pintors.

PARLEM DE CANET D’ADRI
El mas La Torre, l’antic castell de Canet
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La Torre de Canet és una edificació del tipus
casa forta construïda a finals del segle XV. Si
ens fixem en la seva estructura, a l’angle sudoest s’alça una torre de planta quadrangular
que constitueix l’únic element defensiu visible,
testimoniatge clar del paper de castell que havia exercit en temps passats. Tanmateix, a les
façanes de ponent i llevant també es pot arribar
a distingir algunes restes de l’antiga muralla. La
Torre també se la coneixia antigament com «El
Castellet». La seva funció castellívola també ha
quedat determinada per la seva situació geogràfica, ja que el mas La Torre de Canet està
ubicada en un lloc estratègic, sobre el cingle cavat per la confluència de la riera de Tornavells i
la de Reixec, damunt el magnífic paratge de la

Font de la Torre. El mas La Torre es caracteritza
per ser una construcció de grans dimensions,
feta per pedra volcànica negre no treballada i a
les cantonades presenta sorrenques dures i escairades. L’edifici principal és de base rectangular desenvolupada en tres plantes (baixa, pis i
golfes) i està articulat entorn d’un pati d’armes,
on hi ha instal·lat una cisterna que recull les aigües plujanes. Des del pati s’accedia a les estatges del bestiar i a les golfes hi havia el graner.
La coberta és de teula àrab a dues vessants. Les
parets exteriors són de maçoneria arrebossada
i les finestres conserven la llinda, l’ampit i els
brancals de pedra. La porta principal és adovellada de mig punt, adoptant l’estil gòtic. Adossat
en aquest edifici per la part de ponent tenim la
torre, de forma quadrangular i constituïda per
quatre plantes i teulada a doble vessant. Hi ha
dos contraforts que apuntalen la construcció per
la seva façana sud. A partir del segle XIX es van
dur a terme les principals reformes en el mas.
Va ser en aquella època que es van afegir a la
façana est tota una sèrie de porxos annexats,
on destaca sobretot una gran obertura en forma
d’arc de mig punt i amb carreus a les cantonades. Actualment, els porxos es fan servir pel
magatzem de maquinària.
La Torre és una casa pairal del llinatge del mateix cognom: els Canet. El que avui dia ignorem
és si aquesta família feudal fou la responsable
o no d’aixecar el castell. De fet, damunt el portal d’entrada al mas s’hi pot distingir clarament
l’escut nobiliari de la família Canet, i que ve a
simbolitzar la fusió amb els Cella, i aquests amb
els Sagrera. L’escut està partit en dos parts:
d’una banda, tenim la part superior, que alhora
està dividida en dos seccions (on la part esquerra és Cella que queda representada per una
banda carregada de tres veneres i la part dreta

de protecció.
Actualment La Torre és una masia habitada per
més d’una família i el propietari és en Quim Pérez de Can Palou.Temps enrere li havien dit que
el mas La Torre s’hi va refugiar una vegada el
bandoler més famós de Catalunya: en Serrallonga!! Llàstima que aquesta informació no la podem confirmar ja que no es té constància escrita
d’aquest fet...

En la seva època, els Canet i els Cella ostentaven
el títol nobiliari de cavallers. Tenim documentat
un fet històric sobre Francesc Cella de Canet,
que fou un dels cavallers que el 24 d’agost de
1674 van anar de Girona a l’Escala per impedir
el desembarcament de l’armada naval francesa
a la costa i evitar així la invasió de l’Empordà.
Els Cella i Canet també havien tingut importants
drets i privilegis sobre l’Esglèsia. Un testimoniatge d’aquest fet el trobem en Dimas Cella de Canet, que fou canonge de la Catedral de Girona.
L’únic esdeveniment medieval en el qual fou
involucrat el mas La Torre van ser les guerres
remences. Durant un
cert temps, La Torre
també fou una caserna
de tropes, sobretot durant el segle XVII.
Hem de recordar que
el mas La Torre de Canet està declarat des
de l’any 1949 com a
Bé Cultural d’Interès
Nacional (BCIN), sota
la classificació de monument històric. A Canet d’Adri, a part de La
Torre, tenim Can Heras
i el santuari de Rocacorba amb aquest rang

Per últim, no podem oblidar-nos del molí de la
Torre, que tot i que avui dia es troba embardissat
i de difícil accés, en temps pretèrits havia funcionat a ple rendiment. Des del pont de la Torre es
pot observar clarament l’antic pont de pedra que
feia la funció d’aqüeducte, el qual transportava
l’aigua cap al molí.
per Albert Puig
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apareix un lleó, que representa la família Canet).
I d’altra banda, la part inferior, que no està partida però és truncada en punta, on hi apareixen
tres xebrons invertits amb una circumferència
unida a l’angle inferior, els quals simbolitzen Sagrera.

Segurament que molts de nosaltres associem el
nom d’aquest mas amb el d’en «Pere de la Torre». En Pere Mir va viure tota la seva vida a
La Torre. Al principi hi vivia amb tots els seus
germans, però aquests a mesura que s’anaven
casant van anar marxant i ell, essent l’hereu,
fou l’únic que s’hi va quedar juntament amb la
seva dona, la Montserrat Espígol (coneguda per
la gent de Canet com «la Morena»). Durant uns 3
anys (del 1955 al 1958) van conviure amb un seu
nebot, en Pere Mir Casamitjana, fill de Can Caràs
de Cartellà. En Pere de Can Caràs ens explica
en nostàlgia els seus anys de vivència al mas i
com cada dia abans d’anar a l’escola de Canet,
anava a buscar aigua a la font de la Torre. I al
migdia, quan arribava de col·legi anava a conduir els porcs a La Sureda. Recorda també com el
seu tiu, en Pere Mir de Marques, marxava sol cap
a Platja d’Aro amb un Lanz 17 (un dels primers
tractors que hi va haver a Canet). Es veu que allí
les terres eren més sorrenques i, per tant, més
fàcil de treballar-les. Es guanyava un bon jornal
i, a vegades, no tornava fins dissabte...

LA VEU DEL POBLE
Endavant, tots fem pinya!
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Aquest 11 de setembre, i ja en van cinc, vam
tornar a sortir al carrer de forma massiva, pacífica i alegre. Ens en podem sentir ben orgullosos
de la nostra trajectòria i capacitat de mobilització.
La gent de les comarques gironines vam convertir l’Avinguda dels Països Catalans de Salt en una
riuada de gent que va desbordar, fins i tot, l’espai
que l’ANC havia previst. Vam sortir al carrer per
donar un clar missatge cap a nosaltres mateixos,
cap als nostres càrrecs electes i cap al món exterior, de compromís i de persistència per part de la
societat per seguir amb el procés. Per tant, queda
clar, que la societat està mobilitzada i compromesa
en la construcció de la República Catalana.Però necessitem que el govern també treballi amb aquesta
construcció. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya està treballant intensament en desenvolupar
les anomenades estructures d’estat, que són les estructures necessàries per començar la desconnexió
amb l’Estat espanyol i la construcció de la República
Catalana. Un exemple, Junts pel Sí i la CUP van
definir el passat juliol l’esquelet de la futura hisenda catalana, que estarà compost per tres organismes principals: l’Agència Tributària de Catalunya,
la Junta de Tributs i el Consell Fiscal. Els dos grups
van concloure els treballs de la ponència conjunta i
van registrar la proposició de llei del Codi Tributari
de Catalunya, una de les tres de lleis de desconnexió. Un altre exemple més recent és la resolució
del Parlament, el passat 6 d’octubre, que insta el
govern a convocar un referèndum vinculant sobre
la independència de Catalunya, com a molt tard,
el setembre de 2017 i la inclusió als pressupostos
d’una partida per fer aquest referèndum.

quin algun dels nostres càrrecs electes o alguna de
les nostres institucions. Durant aquest pròxim any
l’ANC també tindrà un altre objectiu: eixamplar la
majoria a favor de la independència per guanyar
el referèndum que es durà a terme el setembre
de l’any 2017. Per guanyar el referèndum haurem
d’aconseguir entre 250.000 i 263.000 vots més per
garantir la victòria suposant que la participació fos
superior a la de les eleccions del 27S (participació
entesa al voltant del 84%, com ha passat en altres
referèndum d’independència, Montenegro 86%, Escòcia 82.5%, Quebec 85% i 93%). Per aconseguir
aquests vots, aquest gener, l’ANC posarà en marxa una nova campanya anomenada País Informat.
Aquesta campanya pretén transmetre a la gent normalitat envers al procés d’independència i informar,
tranquil·litzar i motivar a la gent per guanyar el referèndum. La campanya durarà sis mesos, fins al
juny, i cada mes es tractarà un tema en profunditat,
informant a la gent a través d’articles als mitjans
de comunicació locals, accions al carrer, omplint els
balcons de missatges, etc. A partir del juny es contempla fer una campanya conjunta amb els partits
polítics i entitats favorables a la independència a
favor del Sí en el referèndum d’independència del
pròxim setembre. Per tant, hem d’assegurar-nos
que guanyarem el referèndum d’independència de
l’any que ve. Per fer-ho hem d’informar i convèncer
el màxim de persones que estiguin indecises. Podem fer-ho, ho hem de fer i ho farem bé! No hi ha
cap motiu per seguir vinculats a l’Estat espanyol;
emocionalment ho podrem estar, però, per a la resta, millor que ens ho fem nosaltres mateixos, que
siguem sobirans, que siguem un estat.

A causa d’aquesta construcció de la República catalana per part del Parlament, i la falta de voluntat de diàleg, la judicialització del procés i la no
separació de poders per part del Govern espanyol,
han provocat que tinguem molts representants polítics i ajuntaments investigats, imputats i, fins i
tot, en procés d’inhabilitacions. En aquest sentit,
l’ANC està duent a terme mobilitzacions cada cop
que un càrrec electe és cridat a declarar. Aquestes
mobilitzacions es fan per donar suport a la persones atacades i també per demostrar al món que no
permetrem la vulneració dels nostres drets. Com a
demòcrates, hem de fer-nos sentir! Per tant, durant
aquest pròxim any haurem d’estar alerta i sortir al
carrer de forma ràpida i efectiva sempre que ata-

Ara més que mai, amb la celebració del referèndum
l’any vinent, entrem en una etapa decisiva. Fins ara
hem tingut un somni, la independència de Catalunya. Ara ha arribat l’hora de despertar i fer realitat
aquest somni que passa per guanyar el referèndum
d’independència. Per aconseguir-ho necessitem a
tothom, necessitem la implicació de totes i tots nosaltres per informar i convèncer els indecisos. Per
aquest motiu, fem una crida perquè col·laboris amb
l’Assemblea Territorial de Canet d’Adri. Perquè des
de Canet d’Adri posarem el nostre granet de sorra
per fer realitat la República Catalana. Pots posar-te
en contacte per mail a canetdadri@assemblea.cat o
al Facebook de Canet d’Adri per la Independència.

Bàsquet professional a Canet d’Adri !!
En Vicenç Bordas Arnau, veí de Canet d’Adri és actualment directiu i delegat
de l’Spar Citylift Girona, equip de Lliga Femenina que disputa la màxima categoria del bàsquet femení estatal. Vicenç Bordas és l’històric delegat de l’Uni,
tot un referent a l’equip gironí, que repeteix càrrec per sisè any consecutiu.
S’encarrega de les estadístiques i de les gestions amb la taula, però això és
només la cirereta de tota la feina que fa, segurament la més agraïda. Entre les
altres tasques que té assignades és el responsable del tema logístic relacionat
amb el transport i allotjament als desplaçaments, ja sigui a l’estat espanyol o
a Europa. També es cuida que les jugadores tinguin tot el vestuari que necessiten patint per si fa fred tinguin la roba d’hivern a punt no sigui que li agafin
un refredat, els hi gestiona els horaris perquè puguin ser ateses per la fisio o
el doctor, quan venen els equips contraris o els àrbitres a Fontajau els hi fa
de comité de benvinguda, … tot allò que se’ns pugui acudir del dia a dia allà
hi ha l’omnipresent delegat de l’Uni. La seva missió és fer la vida fàcil al cos
tècnic, l’equip mèdic i a les jugadores perquè tots ells puguin dedicar-se en
cos i ànima a la seva feina.

Fa pocs dies va organitzar un dinar a casa seva (carrer La Sureda, núm 4), per celebrar el bon inici de
temporada en la que porten 9 victòries de 9 partits i liderant la taula classificatòria i imbatuts també a
l’Euro Cup, amb 3 victòries en 3 partits. L’equip gironí ve de viure dues de les millors temporades de
la seva història, amb el campionat de lliga aconseguit fa dues temporades i el debut en Eurolliga i la
victòria en la Supercopa d’Espanya de la temporada passada. Després del dinar van visitar les Gorgues
de la Font de la Torre. L’equip el formen Leo Rodríguez, medallista olímipca a Rio 2016, Noemí Jordana,
jugadora en actiu amb més partits jugats a Lliga Femenina i capitana de l’equip, les joves catalanes
Ainhoa López i Helena Oma, la mataronina Rosó Buch, la lituana Kristina Alminaite, jugadora més alta
de la competició amb 2.05m., la grega Artemis Spanou, la portuguesa Sofia Silva i les americanes Ify
Ibekwe, millor jugadora de la lliga de fa dues temporades, i Haley Peters. L’equip l’entrena el gironí Eric
Surís, assistit per Marc Serra i Bernat Vivolas i compta al cos tècnic amb la fisio Beti Orden, el preparador físic Andreu Comas i els metges Pere Vila i Lluís Oduber, també veí de Canet.
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L’ENTREVISTA
Antonio Angel Alejandre Boveda
L’Antonio Angel viu a Montbó i qui el
quils, manyós i dinàmic. També és
buït a fer sentir la veu de Montbó en
ha col·laborat en la recuperació de

1- Ets veí de Montbó. Quan temps fa que
hi vius?
Fa 42 anys. A l’any 1974 vaig comprar el terreny. Em va enamorar el lloc i tota la natura
que m’envoltava. Primer em vaig instal·lar en
una tenda de campament, observant la trajectòria del sol i pensant on em faria la llar. Tenia 26
anys i la idea de gaudir d’un espai propi em feia
molta il·lusió. Durant uns mesos vaig treballar
de manobre per aprendre una mica l’ofici. Poc
a poc, maó a maó, acumulant errors i experiències vaig anar fent, fins arribar al projecte actual.

coneix sap que és un home d’aires tranun amant de la natura que ha contriels afers municipals així com un dels que
la Festa Major del veïnat de Montbó.

2- Passant per davant de la teva finca, s’hi
pot veure un vaixell. Ets aficionat a la navegació?
Les meves arrels familiars venen d’un petit veïnat mariner de la Ría de Arousa. Feia temps que
la idea de construir un veler em ballava pel cap.
Vaig triar l’acer com a element de construcció
per raons de seguretat i perquè volia aprendre
a soldar i treballar aquest material. El veler té
34 peus d’eslora (10,3 mts aproximadament). La
varada del veler per anar a mar, a l’any 1989
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La varada del veler per anar a mar, a l’any 1989

3Vista general de la Castanyeda de Montbó

L’Antonio fent el muntatge de l’estructura de fusta
per fer-hi la barca

I com va anar?

Durant 5 anys la realització d’aquest projecte va
ocupar el meu “temps lliure” i la meva capacitat
d’estalvi. Després, durant 7 anys, aprofitant les
meves vacances i alguns caps de setmana, vaig
navegar pel Mediterrani: les illes Balears, Còrsega i, per suposat, algunes cales de la Costa Brava.

Tan l’any passat com aquest, hem rebut amb il·lusió
la presència de gent d’altres veïnats; en aquest sentit, les festes serveixen també per trencar barreres i
prejudicis. Són una oportunitat per aprendre a conviure en la diversitat, una de les qüestions que generen més problemes, aquí i arreu. Tan la meva dona
com jo col·laborem en els preparatius de la festa. Els
veritables impulsors, però, són en Bartomeu Salvadó, president de l’Associació de Veïns de la urbanització de Montbó i l’Enric Subils, representant d’Avica
al consistori. El primer any es va celebrar pels volts
de Sant Joan però últimament l’hem traslladada als
inicis de setembre perquè sembla que hi ha més participació.

La primera sortida del veler, a Roses

Com és que torneu a tenir el vaixell a Montbó?

A la penúltima sortida, anant cap a les illes, varem
viure l’experiència d’una tempesta excepcional, amb
la família tancada a la cabina i jo al timó, lligat per tal
que les onades no m’escombressin… per a mi va ser
molt interessant. El mar, la natura en general, quan
s’emprenya ens fa veure la poqueta cosa que som,
ens dona una lliçó d’humilitat; per a la família, però,
va ser una experiència dissuasiva. A l’estiu següent
varem tornar al parc natural de Cabrera, tot va anar
bé, però era evident que la dona portava la por al
cos; aleshores, varem decidir treure el veler de l’aigua “temporalment”… ja veurem. M’he quedat amb
les ganes de fer una transoceànica.

Les tres generacions des de l’esquelet del barco

6- Des que es va asfaltar i condicionar el camí de
Montcal a Montbó, us ha millorat o pertorbat la qualitat de vida?
Abans d’aquesta obra, per anar a l’Ajuntament a fer
qualsevol gestió, teníem de voltar, aproximadament,
25 km; ara només hem de fer 6. També ens ha millorat el trajecte per anar a Girona i, en cas de necessitat, per una urgència o per un incendi, ens facilita les
coses… Sens dubte ens ha afavorit. Ara cal esperar
que aviat s’acabin d’asfaltar els 2 km de camí de
terra que falten des de Can Basiu fins a Can Llusca.
7- Què ha suposat per Montbó l’entrada d’AVICA
a l’equip de govern municipal ?

L’Antonio, a Cala Ratjada (Mallorca) amb el seu fill i la
seva amiga

5- Fa pocs anys que s’ha recuperat la Festa Major
de Montbó. Com valores aquest fet i què significa
la celebració d’aquesta festa pels veïns del poble?
A més de la part lúdica, les festes veïnals serveixen
per cohesionar a la gent i per conèixer als nouvinguts.

Un dels objectius prioritaris d’AVICA és afavorir la integració dels veïns que, per diverses circumstàncies,
ens hem sentit discriminats i, sovint, observats amb
recel per les autoritats municipals. ..; doncs bé, tenir
un representant al govern municipal ens dóna l’esperança de que pugui contribuir a normalitzar la nostra condició de vilatans de ple dret, a poder comptar
amb la col·laboració, fins i tot amb la complicitat de
l’Ajuntament a l’hora d’escoltar les nostres propostes
i resoldre les nostres necessitats. Si acceptem el deure de pagar impostos, reclamem el dret a rebre els
serveis que ens pertoquin equitativament.
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8- Què més valoreu de viure en aquest paratge de Montbó?

vagi arreglant. Alguns tenim moltes esperances amb
la bona disposició del nou consistori…ja veurem.

La tranquil·litat, amb permís dels senglars, i la
natura que ens envolta i que ens acull i estimem.

10-

L’Antonio i la seva família, de visita a un conegut d’Avinyó
(França) que feia un veler d’acer

9- Fins a quin punt ha perjudicat als veïns
de Montbó el fet de viure a una urbanització
que no està recepcionada per l’Ajuntament?
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Els veïns de Montbó, en general, hem treballat molt
per edificar la nostra llar i, de més a més, hem contribuït a pagar tots els serveis, fins i tot els que no
ens pertocaven, com ara l’asfaltat de la carretera
des de San Martí de la Mota fins a Can Llusca… La
nostra situació és força peculiar. D’una banda, repeteixo, paguem tots els impostos reglamentaris; però
gairebé no rebem cap servei municipal. Els permisos d’obra estan restringits i som els veïns, amb la
nostra Associació, els que ens hem d’espavilar per
resoldre els problemes que, de tant en tant, van
sorgint…Malgrat tot, confiem en que la situació es-

Parla’m de la teva família.

La meva família, el pare, la mare i jo, és originària
de Galícia. Humil. El pare treballava a la construcció
com a encofrador. Durant tota la meva infància i
joventut vam anar seguint els passos del pare per
tota Espanya, d’obra en obra… preses, canals, etc.
El pare i la mare feien una parella peculiar. El pare,
ateu i del PC, quan va començar la guerra del 36 va
formar part d’una guerrilla amb l’esperança de que
la República neutralitzés aviat la rebel·lió franquista.
Davant la mort d’un company, la pressió policial sobre les famílies, l’escassa resistència que hi hagué a
Galícia i en no haver comés cap delicte de sang, va
decidir lliurar-se…Durant quatre anys va restar pres
a l’illa de Sant Simón, a la Ría de Vigo. Al poc de sortir de la presó va conèixer a la mare, una dona amb
un perfil completament diferent: catòlica practicant,
gens interessada per la política, pacifista,… Ambdós compartien, però, dues qualitats que jo aprecio
molt: la bondat i la solidaritat. Actualment a casa
vivim el pare- en aquest moment l’home més gran
del poble, amb 101 anys- la meva dona, el meu fill
i la noia que durant 10 anys ens ha ajudat a cuidar
dels avis, primer dels sogres i actualment del pare.

La família al complet. Foto de l’any 1984

11- Quina formació i experiència professional tens?

Els pares de l’Antonio, Angela i Antonio,
en el seu casament a l’any 1944 a Villagarcia de Arousa

Vaig començar a treballar de mestre amb 18
anys, en un poble petit a prop de Madrid; després en un poble de Cuenca, un altre de Teruel…
finalment m’he jubilat a l’IES “Carles Rahola” de
Girona. Més enllà de la meva professió de mestre, sempre m’ha agradat la construcció –construir i estimar són dues paraules meravelloses-,
treballar la terra, vetllant per la seva fertilitat, i
l’artesania del vitrall, la fusta,…als meus alumnes
menys motivats per l’estudi sempre els hi he fet
veure que saber fer també és una forma de cultura

ca agència Magnum, amb Henri Cartier- Bresson,
Robert Capa i David Seymour A tall d’anècdota
cal dir que, quan feia alguna exposició a França, el
president de la República- aleshores François Miterrand- acudia a la inauguració. La meva dona i
jo, ens varem moure per aconseguir que fes una
exposició a “La Fontana d’Or” de Girona i, quan va
arribar el moment,les autoritats culturals gironines
van passar ràpidament per no perdre’s el començament d’un partit del Barça…
13- Dèiem al començament que ets una persona dinàmica: Què et balla pel cap actualment?

12- T’agrada viatjar i conèixer noves cultures?
M’encanta. Les circumstàncies familiars però no
m’han permès viatjar gaire últimament. Tinc un record especialment entranyable dels meus viatges
per Venezuela (on hi tenim part de la meva família). Hem anat tres vegades. És un país magnífic
que lamentablement arrossega molts problemes:
delinqüència, pobresa, falta de llibertat… Navegant
o viatjant en AC, també vaig conèixer indrets i gent
molt interessant. A vegades, no cal anar gaire lluny
per trobar gent excepcional; per exemple, fa cosa
de trenta anys vam fer amistat amb una família anglesa que es va comprar una casa a Montbó, en
la que passaven llargues temporades; ell es deia
George Rodger, un vell fotògraf que havia fet el
desmbarcament de Normandia, durant la Segona
Guerra mundial, com a fotògraf de guerra. Li va tocar també fer reportatges dels camps d’extermini,
de les fosses comunes…, durant 20 anys va treballar per a la National Geographic fent reportatges a
l’Àfrica. Tanmateix va ésser cofundador de la míti-

14- Per últim, com veus el futur de la Unió
Europea?
Amb preocupació i esperança. M’agraden les utopies i penso que cal educar cap a la generació d’una
consciència de comunitat planetària. Bona part dels
problemes de la humanitat demanen solucions globals. Un fracàs de la Unió Europea significaria, al
meu parer, un lamentable pas enrere.

L’Antonio en un moment de relax al sofà de casa seva. Els
vitralls de les finestres de darrere són també obra seva...
ja ho veieu, un autèntic artista!!

Moltes gràcies Antonio per la teva generositat i
amabilitat per dur a terme aquesta entrevista. Molta sort i fins una altra!
L’Antonio al taller de fusteria de casa seva per fer-hi la
biblioteca de cuina

Reportatge: Albert Puig Llorà
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L’Antonio de jove (18 anys), quan va començar a exercir
de mestre, a l’any 1966

Estic molt interessat en contribuir a crear un “Centre cooperatiu de Convivència i Assistència per a
gent gran” (també anomenat “jubilar”, “cohousing” o “Ecoaldea del Bé Comú”). Es tracta d’una
alternativa - solidària, autogestionada i sense ànim
de lucre- a les residències habituals. Per engegar
aquest projecte és indispensable la implicació de
l’equip de govern municipal. M’agradaria que Canet d’Adri, el nostre poble, fos un dels pioners en
afavorir aquest tipus de projectes d’interès social.

ESPAI GASTRONÒMIC
Som el que mengem!!

Laura Timonet Melció

M. Carme Bosacoma
Fontanella

c. La Roureda, 13
22 anys
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Can Ribereta
61 anys

1- El teu plat preferit?
Pollastre de pagès amb escamarlans

1- El teu plat preferit?
Arròs negre

2- A la taula, el pa i el vi és innegociable?
Pels caps de setmana és innegociable.

2- A la taula, el pa i el vi és innegociable?
El vi ho és

3- Quants àpats fas al dia?
4 (esmorzar, dinar, berenar i sopar).

3- Quants àpats fas al dia?
En faig 5

4- L’esmorzar, de forquilla i ganivet?
Els caps de setmana sí.

4- L’esmorzar, de forquilla i ganivet?
No. Torrada amb pernil salat i cafè amb llet

5- El teu dinar d’avui?
Arròs amb conill, pa i gelat

5- El teu dinar d’avui?
Faves amb botifarra negra

6- La teva amanida
ideal?
Enciam, formatge de
cabra, nous, tomàquet, vinagre
de mòdena, oli d’oliva i pastanaga rallada.

6- La teva amanida
ideal?
No hi pot faltar el formatge
de cabra amb fruits secs.
7- Condimentes els
aliments?
Sí. Utilitzo la sal, l’oli i
sovint el pebre, ceba i all.

7-Condimentes els aliments?
Poca sal, algunes vegades orenga. Sobretot, oli
d’oliva.

8- Quanta fruita de
temporada al dia?
Ingereixo 2 peces al dia, i
de temporada.

8- Quanta fruita de
temporada al dia?
Pot variar d’una a tres.
9- La carn o el peix?
Pels dinars, carn (preferiblement blanca) i pels
sopars, peix (millor blanc).

Piràmide alimentària de la dieta mediterrània

10- Els ous, de granja o de pagès?
Ous de pagès. 3 racions a la setmana.
11- L’hora del sopar?
A l’hivern, al voltant de les 8h. A l’estiu, cap a les 10h.
12- Cada quan sols anar de restaurant?
Un cop al mes
13- I de fast food?
També una vegada al mes
14- La teva nutrició, la consideres equilibrada?
Sí, cada vegada més.
15- Practiques exercici físic de forma regular?
Actualment no, però quan tinc temps ho practico 3 vegades per setmana (6h)

9- La carn o el peix?
Prefereixo el peix,
sobretot el blau. De carn,
la vermella.

10- Els ous, de granja o
de pagès?
Ous de pagès i dos cops per setmana

11- L’hora del sopar?
A 2/4 de 10 de vespre
12- Cada quan sols anar de restaurant?
Vaig de restaurant cada 3 mesos. No sóc de fast food.
13- I de fast food?
No m’agrada el menjar ràpid.
14- La teva nutrició, la consideres equilibrada?
Jo crec que sí.
15- Practiques exercici físic de forma regular?
Sí. M’agrada anar a caminar.
Per Albert Puig

SABIES QUE....
…des de la Roca d’en Mascaró s’obtenen una de les millors vistes panoràmiques de Canet d’Adri ??
A 676 metres d’alçada, damunt
d’una roca de grans dimensions
(més de 5 metres d’allargada per
4 metres d’amplada aproximadament) i gaudint d’unes espectaculars panoràmiques del nostre terme municipal així com de
l’Empordà (golf de Roses, massís
del Montgrí): això és la Roca d’en
Mascaró, una de les muntanyes
que formen la serra de Rocacorba. Just a sota la roca, tenim les
millors vistes de Vaïnera, però
també es pot observar amb molta claredat altres punts del nostre
municipi com són el nucli de Canet, el pla d’Adri, etc.
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per Albert Puig

SAPS COM ES DIU ...

“...el nom d’aquesta masia, actualment en estat ruinòs??
Si voleu una pista sobre la seva localització dins el terme, es troba situada dintre el cercle vermell...”

Respostes del núm. anterior
Nom de la masia: Can Teixó (al clot d’Adri).
Ubicació de la fita: al sud-oest del municipi, al camí d’accés a la cova de Boratuna.

TEMPS ERA TEMPS...
Aquelles festes majors de Canet d’Adri del segle passat...

