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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
NOU Horari oficines: dilluns a divendres de 9h–14h i dilluns i dijous de 17h a 20h
Alcalde (Carles Espígol) . Hores a convenir . alcaldia@canet-adri .cat
Arquitecte tècnic (José Luis Barragán): dilluns de 17h-20h
Per a la recollida de trastos vells: 3r dimecres de cada mes (trucar prèviament)
Serveis socials i mèdics:
Treballadora social: dimarts de 9:30h-11:30h
Educadora social: 1r i 3r dijous de mes de 9h-10:30h
Consultori mèdic metge i infermera: dilluns i dimecres de 13h a 14h
(de 12h a 13h es faran domicilis)
Horaris de missa:
Sant Vicenç de Canet: diumenges a les 9h (excepte el 5è diumenge de mes)
Missa del Gall, església de Canet: Dia 24 de desembre a les 10h de la nit .
Sant Llorenç d’Adri: 5è diumenge de mes a les 9h
Santa Cecília de Montcal: 5è dissabte de mes a les 16h

EDITORIAL

Com a Alcalde de Canet
d’Adri us haig de manifestar que estic ben orgullós del nostre poble . Ara
estem més units que mai .
Com a Ajuntament els set
regidors anem tots a una,
i com a poble també . Som
un sol poble que ara lluita per les llibertats, des
d’una República proclamada políticament pel
nostre govern legítim, i
que ens han pres per la
força de la violència sota
el paraigües d’un article 155, que fa tuf de dictadura, on sembla que tot hi cap encara que no
sigui legal . El PP, el partit amb més corrupció de
tota Europa, ha demostrat aquests dies, un cop
més, que la legalitat se la passa per allà on vol,
exhibint i aplicant uns decrets antidemocràtics
amb una única oferta per Catalunya: la repressió
policial i judicial, des de la barra lliure del “A por
ellos” .
Tot això afavorit pel rei borbó, el cap d’Estat,
que amb gran desvergonyiment i manca total de
imparcialitat, va donar el vist-i-plau . Quina vergonya!
Com a Alcalde de Canet d’Adri vaig poder viure en primera persona, en nom de totes i tots
vosaltres, la jornada històrica del 27 d’octubre,
quan es va proclamar la República al Parlament
de Catalunya . Ens va convocar el President de
la Generalitat, MH Carles Puigdemont, i hi
vam acudir centenars d’alcaldes d’arreu del país .
Quan vaig arribar a Barcelona em vaig trobar
pel carrer amb Elies Nova, el batlle de Llívia, i
tots dos vam emprendre el camí a peu cap al
Parlament i la gent ens feia el passadís . Va ser
molt emotiu veure tot aquell respecte concentrat
de tot un poble aplaudint i encoratjant els seus
alcaldes i alcaldesses, com a màxims representants del poder local, el més proper i fidel a la
ciutadania .
Com a Alcalde, sóc el vostre representant polític
i em sento ben orgullós de ser-ho, perquè hem

demostrat i demostrem,
dia a dia, el nostre esperit democràtic i de
lluita contra les injustícies i contra qui ens vol
prendre la nostra llibertat . A l’hora d’escriure
aquest article encara hi
ha els Jordis a la presó i també han engarjolat mig govern legítim
de la Generalitat i l’altre
mig govern és a l’exili sense poder tornar a
casa per la manca de
garanties legals d’un
estat que actua dictatorialment sota una aparença democràtica . El 155,
ho diuen tots els juristes, no permet en cap cas
ni destituir el govern ni convocar unes eleccions
a Catalunya . Tant se val . El Govern central i el
poder judicial, ben junts, sense cap escletxa, actuen tots contra Catalunya . És una altra demostració més del “A por ellos” .
I els “Ellos” som nosaltres . I nosaltres, amb els
nostres representants polítics empresonats i a
l’exili, amb els dirigents de OMNIUM i ANC empresonats, amb més d’un miler de ciutadanes i
ciutadans ferits i colpejats per la policia estatal,
restem aquí, dempeus, alçats als carrers i places
de Catalunya, en peu de pau, amb el cap ben alt,
per dir-los, tantes vegades com calgui –el 8 N ho
vam demostrar, un cop més- que som un poble i
que per la via de la repressió mai ens sotmetran .
Ja hem deixat de ser súbdits . Ja som República .
I la República és als carrers i als nostres cors .
Ara ens cal recuperar la democràcia .
Aquestes seran unes festes diferents .
En nom propi, de totes les regidores i regidors i
treballadores i treballadors de l’Ajuntament, us
desitgem
Salut i Bon Nadal a Tothom !

Carles Espígol Camps
Alcalde de Canet d’Adri
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Més units que mai

NOTICIES EN PROFUNDITAT
Segona Caminada del Cabirol
camins i sobretot netejar-los, no va ser feina fàcil, però veure que la gent ve a caminar i queda
fascinada del camí i del paisatge, t’adones que tot
esforç té la seva recompensa . Aquest any vam
innovar amb el sorteig de dos bosses a gentilesa
d’esports Nabes . Esperem que repetiu la propera
trobada, el 10 de juny del 2018, amb nous recorreguts, nous paisatges i moltes ganes i il·lusió .
Moltes gràcies a tothom per poder tirar endavant
la marxa del cabirol .
Aquest any la Caminada del Cabirol es va fer el dia
11 de juny . La comissió va estar adequant els camins per la marxa . Aquest any innovàvem amb tres
modalitats: 4km, 12km i 17km . El punt de partida
era a l’Església d’Adri . Es baixava per la font de Can
Bosch i per la riera d’Adri, i s’enfilava cap a Can
Blanc, després baixava cap a Can Badamont direcció a Can Moixina, La Uvera travessant el Pla d’Adri
i arribava al Puig amb les grans vistes de tot Girona,
i un gran esmorzar a l’església .
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La modalitat de 4km estava pensada per els nens
i gent gran, i la de 17km per la gent que està molt
en forma . La caminada per part de la comissió, va
ser un èxit amb més de 300 persones . Trobar els

La Festa Major d’Adri

Aquest any, la festa major d’Adri, es va realitzar el cap de setmana 12 i 13 d’agost .
El matí de dissabte vam obtenir un record de parelles en el concurs de botifarra i, al vespre, vam innovar
amb un berenar-sopar acompanyat d’unes havaneres . El resultat va ser un èxit!!!
El diumenge, com cada any, ens vam aixecar per assistir a la missa solemne amb l’acompanyament de la
coral de Sant Gregori, i per suposat un bon vermut . I per no perdre els rituals, tota la comissió ens vam
posar a preparar el sopar de germanor: embotit, amanides i carn a la brasa, en el qual vam poder servir
a 300 persones . Vam finalitzar la festa amb un gran ball, a càrrec del grup Rockspan, format per joves de
la Vall de Llémena .
La gent que va venir a la festa va quedar molt contenta i, a més, el temps ens va acompanyar . La comissió
us vol agrair la participació: moltes gràcies a tots per venir a la nostra petita gran festa d’Adri!

Aplec de Biert

El darrer cap de setmana d’agost va tenir lloc l’Aplec

el moment de buscar micro-experiències engresca-

de Biert . Va començar la tarda de dissabte amb un

dores de cares a l’any vinent .

concert musical a l’era de la Rectoria, a càrrec de

El diumenge va continuar la festa amb la tradicional

Mikael i Mellisa Marie, de la Canova de Biert, seguit

missa a l’església de Sant Martí de Biert, seguida

d’un pica-pica popular . La màgia del capvespre a

del sorteig d’una panera i el repartiment de coca

l’aire lliure, gaudit d’una temperatura molt agrada-

i moscatell per tots els assistents . La trobada va

ble, i l’acompanyament musical dels artistes convi-

clausurar amb una arrossada i una entretinguda

dats és un agradable record per tenir-lo present en

gimcana popular .
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La Festa Major de Montbó
El primer cap de setmana de se-

concorreguda i va acabar amb un

tembre va ser el torn dels veïns de

petit refrigeri . Al migdia es van fer

Montbó per celebrar la seva Festa

els jocs infantils i, com cada any,

Major . Varen començar el dissabte

l’aperitiu popular on el plat fort va

amb el sopar popular a la Plaça de

ser el conegut “Grogui” preparat

la Comellassa, amb presència de

per en Bartomeu . Aprofitem, des

força gent de Canet, Adri i altres

de la Comissió de Festes de Sant

conrades del municipi, seguit d’un

Joan de Montbó, per agrair a tots

vall fins que la gent en va tenir

els que han participat a la nostra

prou .

Festa Major amb la seva presència

El diumenge al matí es va fer la V

i/o col·laborant a que hagi estat

Caminada Popular, que va ser molt

tant exitosa, gràcies!
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6a Festa per la Independència
El dissabte 9 de setembre es va celebrar la sisena Festa
per la Independència de Canet d’Adri . L’acte es va haver
de traslladar de l’Espai de la Independència (al costat de
la Plaça del Poble) al pavelló municipal per la pluja que va
caure aquell dia .
L’objectiu de la festa va ser informar als veïns i veïnes
de Canet d’Adri sobre el Referèndum de l’1 d’octubre . La
introducció i presentació dels convidats la va fer el nostre alcalde, el Sr . Carles Espígol, qui va aportar les seves
pròpies reflexions referents al camí cap a la Independència de Catalunya .

Les dues xerrades van ser a càrrec, d’una banda, de
l’Àngels Folch (membre del Secretariat Nacional de
l’ANC), que es va centrar en el com i per què votarem
i, d’altra banda, del filòsof i eurodiputat Josep-Maria
Terricabras, que va explicar el procés català vist des

del Parlament Europeu .
La festa va concloure amb un gran sopar popular, amb
musclos a la marinera i una bona fideuà, i vam tenir el
plaer de rebre una seixantena de persones .

La Festa Major de Canet d’Adri
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La festa la va iniciar la representació de l’obra «Separades . . .i què?» una comèdia a càrrec del grup teatral Ruth i Mercè, que va fer aplegar cap a unes 200
persones . Al final de l’obra, hi hagué coca i cava per
a tothom . Pels qui encara tenien set, que n’eren uns
quants, es va fer una demostració de com preparar
uns bons gintònics, de part del «Tinglado d’en Manel» . La nit va finalitzar amb sessió de DJ .
El matí de dissabte va tenir lloc una nova concentració de vehicles clàssics . Per als conductors d’aquests

clàssics i la resta de gent que vingueren al pavelló també van poder fer un bon esmorzar de pa amb tomàquet
i botifarra .

A mig matí, els veïns van degustar el vermut popular i assistir al concurs de «Titits» . A la tarda, com
de costum els últims anys, es va oferir una nova
classe de com ballar zumba . Al mateix temps, es va
programar una de les novetats d’aquesta festa: el
campionat de ping-pong . Hi van participar 14 persones, i totes van demostrar un bon nivell de tennis
taula . La segona edició d’aquest campionat ja està més
que assegurada!

Al vespre, l’Àngel Martí Pujolràs, personatge
molt conegut de les nostres contrades, ens va
oferir amb la seva inconfusible veu el pregó de
festa major . Acte seguit, es va procedir a celebrar el sopar de germanor, en el que hi va haver
molta rialla i comunió entre les 125 persones
que hi vam assistir . El conjunt Boogie Woogie va
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arrodonir la jornada amb el seu repertori musical .
Els protagonistes de diumenge van ser l’orquestra Rosaleda, qui van tornar a oferir un bon repertori de sardanes tant al matí com a la tarda, i
ho van acabar amb un magnífic concert . També
vam gaudir d’una magnífica demostració de patinatge dels alumnes de la Vall de Llémena . La
mainada també van tenir les expectatives cobertes amb l’espectacle infantil i un bon berenar .
La nostra festa va acabar el dilluns amb el concurs local de botifarra i el bon tiberi que hi va
haver per dinar . La fideuà de lluç i gambes va
fer les delícies de tots els assistents . El duet Si
Fa Sol es va encarregar de clausurar la festa de
Canet amb un bon ball .

La Castanyada
Per mantenir la tradició, la tarda del 31 d’octubre ens vàrem
aplegar al pavelló per celebrar la Castanyada Popular . A més
de torrar i degustar castanyes, va haver-hi la actuació Silvia
Cadenet, que amb el seu humor va fer passar una bona estona a tots els assistents .
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FESTA MAJOR DE MONTCAL
De nou la Festa Major de Montcal! Aquest any no ha estat ni una
festa freda ni passada per aigua . El bon temps ens va acompanyar tots dos dies .
El dissabte es va inaugurar la festa com cada any amb la tradicional trobada de maquinària antiga, un bon esmorzar, estupendes rifes i amb la companyia dels nostres gegantons, la Cecília i
l’Adrià .
El diumenge dia 26, la festa va començar amb una missa oficiada
en honor a la nostra patrona Santa Cecília a càrrec del mossèn
Enric i cantada per la coral de Girona “Musicandis” .
Tot seguit un bon vermut, jocs de cucanya,
rifes, llaminadures per a la mainada i sardanes . Com cada any tampoc hi van faltar
les paradetes de productes artesanals .
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La segona etapa de la festa d´aquest dia
va tenir lloc al pavelló de Canet . Molt ben
engalanat i preparat per a rebre els 300
comensals . Vam degustar un bon àpat,
aquest any a càrrec del restaurant El Rebost d’en Bacus, que ens va servir una
excel·lent escudella amb pilotes, un bon
rostit casolà i un bon tros de pastís de tiramisú, tot acompanyat d’un bon vi, cava
i cafè .
Moltes rifes amb premis, unes divuit, i pels
petits la Vaca Voltaire, els inflables i sobretot molta alegria . Per acabar, ball i cantada entre el conjunt i el públic de cançons
catalanes a càrrec del conjunt “Xarop de
Nit” .

Només cal esperar poder
celebrar un any més la
propera festa major amb
molta salut i alegria per a
tots .
Gràcies a tots els col·laboradors i assistents i fins
l’any que ve!

Rocacorba

11

NOTICIES BREUS
Marxa Senglars de Nit
El dia 1 de juliol es va realitzar la cinquena edició d’aquesta
marxa nocturna, la qual va tenir tres recorreguts diferents
per adaptar-se als diferents nivells físics de tots els participants . Es va sortir a les 22h des del pavelló de Canet d’Adri i
va tenir una bona participació .

Xerrada sobre el compostatge casolà
Es va dur a terme el dia 8 de juny, a càrrec dels Tècnics
del Consell Comarcal del Gironès . Gràcies a aquesta xerrada,
molts veïns s’han adherit al compostatge casolà instal·lant a
les seves llars el contenidor que més s’ajusta a les seves necessitats (tres mides disponibles) . Aquest tipus de reciclatge
resol els problemes de recollida dels residus orgànics d’una
manera sostenible .
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Sessió informativa sobre el mosquit tigre
La sessió va tenir lloc el dia 12 de
juliol als baixos de l’Ajuntament
de Canet d’Adri . Un tècnic va explicar les mesures de prevenció i
control per l’aparició del mosquit
tigre (Aedes albopictus), una
espècie introduïda al país degut
al mercat del sur-est asiàtic . La
xerrada va tenir una bona acollida, a causa de l’interès d’evitar
l’aparició d’aquesta espècie a les
nostres llars per evitar la transmissió de les diverses malalties
contagioses .

Oncobike
El 21 d’octubre es va celebrar la segona edició de l’Oncobike a la Vall de Llémena . Es tracta d’una
cursa BTT solidària promoguda per la Fundació Oncolliga Girona, el Club Ciclista Sant Gregori i Cingles de la Llémena . Per participar, cal fer un equip de sis ciclistes i aportar un donatiu de 500 euros
per equip a la Fundació Oncolliga Girona . Els diners van ser destinats a finançar millores en els dos
pisos-residències propers a l’Hospital Josep Trueta, disponibles de forma gratuïta pels familiars dels
malalts oncològics hospitalitzats durant terminis llargs .

Halloween a Montbó
El dimarts 31 d’octubre, els nens i nenes de la urbanització de Montbó es van disfressar per anar a trucar a les portes de les cases i a més d’un del veïnat els van donar un bon ensurt . Aquesta festa d’origen
americà es va fent cada vegada més popular als nostres pobles, tant que de la famosa frase anglesa
trick or treat, han
sorgit
diverses
traduccions catalanes, des de la
més literal (truc
o tracte), passant
per variants com
broma o regal, i,
paga o plora, fins
altres que es fan
ben divertides de
pronunciar: truc o
troc, crit o confit,
troc o tret, barata
o matraca, malifeta o piruleta!

Rocacorba

13

Xerrada informativa sobre testament, donació i
compravenda
La sessió va tenir lloc el dia 15 de
novembre a les 18h, a càrrec dels
advocats Sònia Bosch i Joan Lleal
de l’assessoria Lleal & Tulsà . La
xerrada va ser molt interessant i
va captar l’interès dels veïns del
poble, els quals van participar de
manera activa exposant dubtes i
opinions del tema .

L’alcalde de Canet d’Adri presentant
als advocats, Sonia Bosch i Joan Lleal.
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Xerrada informativa sobre optimització i estalvi energètic
Es va dur a terme el 29 de novembre a càrrec dels tècnics del Consell Comarcal del Gironès i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt . Malgrat el dia fred i plujós que va fer, un nombre considerable
de veïns van assistir a la xerrada i van participar activament exposant preguntes i comparant les
diferents maneres d’estalvi d’energia a nivell particular i de cares a negocis .

QUÈ ES COU A LA CASA DE LA VILA ?
Espai dels grups del consistori
les urnes els passaran factura . A casa nostra mai
més seran representants de res més que d’ells
mateixos .

Això és el que ens juguem a les properes eleccions del dia 21 de Desembre .
Estem vivint uns moments històrics . En els últims
mesos tot s’ha precipitat i la resposta de l’Estat
al nostre procés polític ha fet retrocedir Espanya
de la democràcia a la dictadura . El procés català, que s’ha internacionalitzat, ha fet caure la
careta al partit més corrupte d’Europa i els ha
mostrat al món tal com són: dictatorials, enviant
policies contra la ciutadania pacífica que només
volia votar, perseguint urnes, i després reprimint
judicialment representants de la societat civil i el
govern legítim . En aquests moments la meitat
del govern són a la presó i la resta a l’exili .
No ens enganyem . És d’això del que es tracta .
Ara va d’això . De democràcia o de dictadura . Tots
sabem qui són i què son el PP i Ciutadans, els
tenim ben clixats a casa nostra, no enganyen pas
a ningú . Uns són la “corrupció en estat pur”, una
banda corrupte associada sota la fórmula legal
d’un govern per pervertir la política i beneficiar
els seus, centralitzant-ho tot . Que tot passi per
Madrid . Els altres, si fossin més a la dreta, se
sortirien del mapa . No són extrema dreta, són el
següent, i fan servir les mentides sense cap escrúpol per arreplegar vots des del populisme del
“a por ellos” . Vergonyós però és una fórmula que
a les Espanyes sembla que els funciona .
I en aquest ball entre democràcia i dictadura els
que fan més pena i, alhora, més ràbia són els
del PSC/PSOE, pel que van ser històricament a
Catalunya . No han perdut el nord . Ho han perdut tot i al final s’han dedicat a fer el joc al PP i
Ciutadans, manifestant-se i fotografiant-se amb
ells, sense escrúpols, tots junts contra Catalunya . Pena, vergonya i ràbia . Ara es volen disfressar de xais i els hi han prohibit ballar i cridar
“líbranos”, amb això no enganyen a ningú . Però

Hem de lluitar, companyes i companys, per tornar a recuperar la democràcia . No volem un estat
repressor que demostra que ens odia . Som República, hem deixat de ser súbdits, però encara
l’estat, per la força de la violència, pot ferir-nos a
urpades . Les resistirem totes . Alçats, orgullosos
de ser el poble que som . No aconseguiran doblegar-nos, i aquestes eleccions, encara que hagin
estat convocades il·legalment, ens poden servir
per recuperar la democràcia .
GUANYEM-LES I DESPRÉS EN PARLEM .
Salut, força, Bon Nadal ique el 2018 sigui un gran any.

Visca Catalunya lliure!
Independents per Canet d’Adri.
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O democracia o dictadura

Capítol a part mereixen els equidistants, els comuns . Exasperants . Com es pot voler ser equidistant en un moment així?, quan a un costat
hi ha la dictadura i a l’altre la democràcia? Com
poden manifestar-se i votar en un referèndum
d’autodeterminació i alhora guardar la roba quan
es proclama la República i empresonen el govern legítim? . Com poden gosar dir que volen
que surtin de la presó part del nostre govern
“perquè donin explicacions del que han fet”? . Explicacions? Per què?, Per què han fet el que vol
el poble i complert el seu programa electoral i no
és l’habitual en els polítics? El govern legítim se
l’ha jugat i ha pagat i està pagant a les seves carns el preu de la dictadura espanyola, com també
en el seu dia el va pagar la població apallissada
per la policia quan volia exercir el seu dret al vot .
Vam fer el referèndum . Vam votar i vam guanyar .
I ara tenim una República proclamada políticament i tenallada per un 155 dictatorial, que fa tuf
de claveguera i d’il·legalitat per tot arreu, que no
aguantaria ni una hora de judici al Tribunal de La
Haia, però que injustament ens apliquen sense
cap escrúpol, per la força d’un estat violent .

AVICA
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Estem arribant a final d’any, i l’agrupació veïnal independent de Canet
d’Adri (AVICA) volem fer-vos arribar
el nostre desig per tal que tingueu
uns bones festes nadalenques i les pugueu gaudir de la
millor manera .
Pel que fa al consistori ens cal dir que, a l’equip de govern, dintre de les possibles discrepàncies puntuals, es
respira un bon ambient amb la resta de regidors que for-

mem l’Ajuntament . Dir-vos, també, que dintre les possibilitats econòmiques, de les que es disposa al nostre
Ajuntament, estem assolint moltes de les fites previstes i
d’altres que han anat sortint i no s’hi comptava, però que
també les anem tirant endavant segons les prioritats, i
això fa que entre tots anem fent bon camí .
Així doncs, donem les gràcies a tots els veïns, des de
la nostre Agrupació, i els recordem, com sempre, que
estem a la vostra disposició per qualsevol tema que considereu oportú comentar-nos .
Que tingueu unes Bones Festes i un Bon Any

A la passada edició de la revista mostràvem la
nostra satisfacció pel fet d’haver aconseguit data i
pregunta a un referèndum d’autodeterminació que
s’havia de produir el dia 1 d’octubre . Ara, en ple
mes de desembre i a les portes de les festes de
Nadal, és quan mirem enrere i ens trobem amb
un panorama desolador però a la vegada optimista.
A pesar d’haver aconseguit votar el referèndum
amb unes condicions més pròpies d’un país subdesenvolupat que d’un país que se suposa que ha de ser de primera
línia europea, el poble de Catalunya va resistir pacíficament
una violència policial esfereïdora que recordaven i feien
reviure temps passats . A més, arran de la clara victòria a
les urnes de l’independentisme i de la declaració d’independència del Parlament del passat 27 d’octubre, ens trobem
ara amb un govern espanyol que ha volgut esclafar i humiliar el poble català amb l’aplicació d’un article fosc i sense
estar gens definit com és l’article 155 de la Constitució
Espanyola, un article que el govern del PP de la mà del
partit socialista i Ciutadans ha entès a la seva manera i l’ha
desplegat amb tot el seu pes sobre Catalunya tot intervenint el seu govern . Com a resultat d’això, avui tenim un govern legítim que una meitat s’ha hagut d’exiliar a Brusel·les
buscant un judici just i, l’altra meitat, es troba empresonat
a Madrid .
Doncs bé, la falta de reconeixement europeu sumat a les
nombroses manifestacions setmanals o gairebé diàries que
han aplegat milers i milers de persones als carrers cridant
per la llibertat dels presos polítics, denunciant les dures
repressions i reclamant l’aplicació del mandat de la ciutadania, tot plegat ha servit perquè Europa hagi forçat a l’estat espanyol a organitzar unes eleccions autonòmiques
a Catalunya, unes eleccions pel proper 21 de desembre que
el govern del PP ja s’ha afanyat a anunciar que, si torna
a guanyar l’independentisme, li faltaran cames per aplicar
novament l’article 155 . A pesar de tot, hem de tenir molt
clar que aquestes eleccions no són unes qualsevol, Europa
i el món sencer ens estarà observant i novament hem de
fer nom a la persistència i sentit democràtic que tant ens
caracteritza als catalans .
Després d’haver fet l’exercici propi d’una societat madura
com és el d’una profunda autocrítica per part dels nostres
dirigents polítics, ara és hora de respirar fons, mirar endavant amb optimisme i afrontar les properes eleccions del

21D amb la màxima il·lusió perquè n’esdevingui
un resultat clar i contundent de la ciutadania catalana, per tal que puguem fer valdre la nostra
força i la nostra veu juntament amb els arguments que avalen la nostra causa, cosa que no
ens en falten . El nostre partit ha optat per afegir-se a la llista del President Puigdemont (Junts
per Catalunya), una candidatura àmplia, diversa
i transversal que aglutina majoritàriament noms
de la societat civil i del món empresarial . Juntament amb
ERC i la CUP han d’esdevenir les llistes més votades sobrepassant la xifra psicològica dels 72 diputats que actualment
tenia l’independentisme català per tal de donar un missatge
clar i contundent a Europa i la resta del món .
Centrant-nos amb el què realment ens preocupa a nosaltres, que és Canet d’Adri, aquesta vegada ens centrarem
només amb els fets de l’1 d’octubre al nostre poble . Volem
felicitar i agrair a tots els veïns i veïnes del municipi que
van tenir la valentia de venir a votar a pesar de les circumstàncies excepcionals que s’estaven vivint aquell dia, ja no
només per independència sí o independència no, sinó per
dignitat i democràcia . També voldríem fer arribar el nostre
més sentit reconeixement a totes aquelles persones que
van organitzar i fer possible el referèndum a Canet d’Adri,
amb especial menció al consistori en ple i sobretot als treballadors de l’Ajuntament .
Sempre solem reclamar aquella unitat desitjada entre els
nostres conciutadans i que sovint costa, però aquell dia 1
d’octubre Canet d’Adri va poder presenciar la unitat, germanor i col·laboració que hi va haver durant tot el dia des
d’encara la matinada fins al vespre en una jornada molt
complicada i tensa . Veient la reacció del nostre poble és
quan més orgullosos de representar a la gent del nostre poble estem, al mateix temps de poder dir ben alt i fort
que som gent de Canet d’Adri .
Finalment, no voldríem acabar aquestes línies sense desitjar-vos un BON NADAL A TOTHOM!!!
- Enamorats pel territori Insistim en recordar-vos que som i volem ser un grup
obert a escoltar les vostres inquietuds per transmetre-ho
a l’Ajuntament, per tant, us recordem un cop més que
us podeu dirigir a nosaltres a través dels nostres canals
d’atenció pública:
- Correu electrònic: ciucanetdadri@gmail.com
- Xarxa social: www.facebook.com/ciucanetdadri

Registre Civil

Naixements:
Hola a tothom . Sóc l’Unai Jalle Jose Maria
Vaig néixer el 5 d’abril de 2017
Els papes es diuen Natan Jalle i Marta Jose Maria
Vivim a Can Roure Nou
Jo sóc la Vinyet!
Els meus pares són en Marc Puig i Marta Barniol,
Vaig néixer el passat 7 de juny de 2017
Vivim a Can Puig de Canet

Matrimonis

01/09/2017: Gerard Franch Santocildes i Shaila Pou Salip . Veïns de Montbó
09/09/2017: Marián Kret u Roser Boschdemont Llagostera . Veïns de Can Pigem
29/09/2017: Miquel Vera Gracia i Laura Auge Solsona . Veïns de Can Martí d’Adri
07/10/2017: Antonio Adrados Luis i Martina Fornes Moragues . Veïns de Montbó

Defuncions

- Santi Gardella i Company, del Camí del Jordà . Ens va deixar el dia 8 de gener de 2017,
als 64 anys d’edat
- Josep Soler i Martí, el “pica-pedrer” del veïnat del Jordà . Va morir el 2 de febrer de 2017
a l’edat de 82 anys
- Conxita Bosch Costa, de Can Riera de Montcal . Va morir el dia 3 de juny de 2017
a l’edat de 95 anys
- Antonio Alejandre Ramos, de Montbó, va morir el dia 8 d’agost de 2017
a l’edat de 102 anys
- Antonio Adrados Luis . Va morir el dia 21 d’octubre de 2017, Veí de Montbó
a l’edat de 68 anys  .
- Maria Armengol Planas, de Can Corbu . Va morir el 31 d’octubre de 2017,
a l’edat de 83 anys .
- Lluís Grabulosa Bosch de Can Canet . Ens va deixar el dia 23 de novembre de 2017,
a l’edat de 65 anys .
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20/05/2017: Josep Maria Martínez Ramos i Cristina Segura Sirvent . Veïns del carrer Pau Casals

L’Ajuntament informa
Acta de la sessió ordinària celebrada el
dia 26 de juny de 2017
- Aprovació de la contractació de l’obra pel subministre elèctric a la depuradora
-Aprovació del plec de clàusules administratives de contractació de l’obra de pavimentació
del camí a Montbó, 1a Fase, per un import de
70 .517,23€
Acta de la sessió ordinària celebrada el
dia 20 de setembre de 2017
- Aprovació de la designació de les festes locals
del municipi de Canet d’Adri, per a l’any 2018,
el dilluns 1 d’octubre (Festa Major de Canet) i el
dilluns 29 d’octubre (Festivitat de Sant Narcís)
- Aprovació dels Comptes Generals de 2016
- Aprovar el Pla de desplegament de fibra òptica al municipi de Canet d’Adri proposat per la
companyia Telefònica d’Espanya
- Acordar la delegació a la Diputació de Girona de diverses facultats de gestió, recaptació
i inspecció de tributs i altres ingressos de dret
públic locals, degut a les denúncies per incompliment del codi de trànsit, a més de les infraccions de les ordenances municipals .
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Acta de la sessió ordinària celebrada el
dia 23 d’octubre de 2017
- Aprovació i modificació de les Ordenances
Fiscals reguladores dels tributs municipals de
l’any 2018, tal com les taxes del pavelló mu-

nicipal que afecten a les entitats i persones de
fora el municipi, la incorporació d’una taxa pel
lloguer de taules i cadires, la taxa pel servei de
proveïment d’aigua potable, i el reglament de
gestió de residus ramaders i fangs
- Aprovació del mapa de capacitat acústica de
Canet d’Adri
- Ratificació el Decret d’alcaldia d’adhesió de
l’Ajuntament de Canet d’Adri al Consorci del Ter
- Aprovació el conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal del Gironès - Consorci de
Benestar Social Gironès-Salt i l’Ajuntament de
Canet d’Adri per al desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la
pobresa energètica del gironè
- Moció de condemna a la violència i repressió
efectuada per part de la policia estatal el diumenge 1 d’octubre a Catalunya
- Moció per reclamar la llibertat dels presidents
Omnium Cultural i de l’Assemblea Nacional Catalana
- Moció d’urgència per aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya
Acta de la sessió ordinària del dia 23 de
novembre de 2017
- Sorteig dels membres de la Mesa electoral per
a les eleccions al Parlament de Catalunya del
dia 21 de desembre de 2017
- Proposta de designació de la Jutgessa de Pau
titular, Sra . Immaculada Noguer Masferrer i el
Jutge de Pau substitut, Sr . Àlex Torrentà Campolier
- Aprovació del primer informe de seguiment
del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)

Subvencions

Subvenció 2017
Esdeveniments caràcter firal
Fons Cooperació Econòmica
Fons Cooperació Cultural
Del Pla a l’Acció Línia 1
Del Pla a l’Acció Línia 3
Accés noves tecnologies
Exclosa de concurrència

Subvenció 2017
Inversions al Consultori mèdic
Despeses consultori mèdic
Pt10

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

Concepte
Compra electrocardiògraf i armaris
Enllumenat, telefonia fixa i neteja
Control de plagues urbanes

Import demanat
600,00 €
29 .841,00 €
5 .266,00 €
234,00 €
5 .023,24 €
742,49 €
49 .362,00€

Import demanat
1 .821,99 €
1 .834,30 €
1 .000,00€

Subvenció 2017

Concepte

Import demanat

Projectes culturals/promoció econòmica

Despeses VI Fira del Porc

600,00 €

Subvenció 2017

Concepte

Subvenció SOC

Programa Garantia Juvenil – Contracte de pràctiques

Import demanat

Gestió Forestal Sostenible

Passallís als torrents de Pedrola i Gàrrep

DARP

Manteniment franges de protecció contra incendis

Iniciativa d’Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu 11 .000,00€

forestals en urbanitzacions i nuclis de població

5 .387,00 €
3 .690,00€

Obres municipals
Portada llum solar
Aquest estiu l’Ajuntament ha dut a terme la instal .lació de
dues lluminàries solars, una al pont de Mas Batlle i l’altre
al Pont de l’Estanyol .
Amb aquesta obra s’aconsegueix donar més visibilitat a
l’accés dels ponts i evitar així possibles accidents de trànsit
L’empresa adjudicatària ha estat Icasol4 de Sarrià de Ter
amb un pressupost de 7 .457,79€

Fanal solar del pont de Mas Batlle.

A la il·lustració, l’obertura de la rasa del sector La
Roureda a la zona de la depuradora.

Passera del Torrent del Pedrola.

Canvi lluminàries per tecnologia LED
Dins la línia de subvencions del Pla a l’Acció 2017 de la Diputació de Girona, l’Ajuntament ha adjudicat l’obra de substitució de 25 lluminàries del diferents carrers del casc urbà de
Canet per lluminàries de tecnologia LED . L’import d’aquesta
obra, que realitzarà PRODAISA en els propers mesos, té un
cost d’ 11 .434,50€
Aquesta mesura s’anirà implementant a tot l’enllumenat
públic, paulatinament, per tal d’aconseguir estalvi energètic i eficient .
Arranjament de les passeres de Pedrola i Gàrrep
Aquest estiu s’ha dut a terme el reforç de la passera del
Gàrrep pel seu pas entre can Brell i l’Esglèsia de Montcal i la
passera de Pedrola en l’encreuament del camí de Can Rigau
a Ca Roca Petit .
Amb aquesta actuació es garanteix l’accés de vehicles i vianants en èpoques de pluges en què l’aigua dels torrents sobrepassava el camí .
Aquesta obra està inclosa dins el programa dels ajuts a la
gestió . forestal sostenible destinats a la xarxa viària per a la
gestió dels boscos i a la prevenció d’incendis forestals .
L’obra duta a terme per Excavacions Teixidor ha costat uns
6 .500€ i ha comptat amb una subvenció de la Direcció General del Forest de 5 .387€
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Portada de subministre elèctric a la depuradora
L’empresa ASSA Hidràulica i Electricitat, SL ha estat l’encarregada d’executar l’obra de portada de
subministre elèctric a la depuradora, per un import de
9 .571,04€

franja de protecció a la carretera de Rocacorba .
En un tram de 4km, i seguint les directrius marcades
per la Direcció General del Forest, s’ha netejat una
franja a costat i costat de la carretera des del dipòsit
de Biert fins al Pla de Bartí .
Cal insistir als propietaris forestals de la importància
de mantenir les franges netes per garantir el pas de
vehicles d’extinció i prevenció .
Pavimentació d’un tram de la Carretera de Montbó
Passera del Torrent del Garrep.

Arranjament del paviment de camins a conseqüència de les arrels dels pins
En el Ple del mes de març, l’Ajuntament va adjudicar l’obra de reparacions puntuals de paviment a
diferents carreteres del municipi, malmeses per les
arrels dels arbres, a l’empresa AMSA per un import
de 7 .357,38€  . L’ADF es va encarregar de tallar i
retirar els pins per evitar que les arrels tornessin a
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esquerdar el nou paviment .
En aquest sentit agraïm la col·laboració dels propietaris que van autoritzar la tal .la dels arbres .
Obertura de la franja de protecció contra incendis
forestals al camí de Rocacorba
L’Agrupació de Defensa Forestal Muntanyes del Llémena (ADF) és una associació formada per propietaris forestals i pels ajuntaments dels municipis de

Mapa cartogràfic de la zona on es durà a terme la primera fase de la pavimentació.

Properament s’adjudicarà l’obra de pavimentació de
la primera fase de la carretera de Montbó des de Can
Basiu fins la Castanyeda . En una segona fase s’arribarà a la urbanització de Montbó, per completar així
tot el tram amb carretera asfaltada .

Sant Gregori, Sant Martí de Llémena i Canet d’Adri,

El pressupost de l’obra surt a licitació amb un pres-

que tenen per objectiu prevenir i lluitar contra els

supost de 58 .278,70€ i compta amb una subvenció

incendis forestals .

extraordinària de la Diputació de Girona de 49 .362€ .

Amb la finalitat de complir amb el Pla de preven-

Amb aquesta obra es garantirà la viabilitat de

ció d’incendis forestals de Canet d’Adri, aprovat recentment, l’ADF, en col .laboració amb l’Ajuntament
de Canet d’Adri, s’ha encarregat de l’obertura de la

connexió entre Montbó i la resta dels pobles del
municipi .
Canvi d’ubicació del contenidor de poda
Tal com ja s’havia anunciat, aquest mes de desembre s’ha canviat la ubicació del contenidor de poda
i s’ha col·locat a la zona del pavelló, al costat dels
contenidors d’escombraries .
Amb aquesta mesura es pretén que el contenidor de
poda serveixi únicament per recollir les restes vegetals dels veïns del municipi i es recorda la prohibició
que s’utilitzi per part de jardiners i empreses .

Carretera de Rocacorba

Cal tenir en compte que durant els mesos d’hivern
les restes vegetals es poden cremar, prèvia sol·lici-

tud per fer foc davant l’Ajuntament, i així reduïm el cost de la recollida de la poda .
En aquest sentit l’Ajuntament vol insistir en què cal reciclar bé . Segons dades del Consell Comarcal del Gironès, està previst per aquest any 2018 que el cost del tractament del rebuig passarà dels 76,14€/Tn als
80,125 €/Tn .
Només amb una correcta utilització de cada tipus de contenidor aconseguirem controlar la taxa del cost del
servei . En cas contrari, l’Ajuntament es veurà obligat a incrementar la taxa de la recollida domiciliària d’escombraries, per exercicis propers .
Pel que fa a l’any 2018 l’Ajuntament va aprovar no incrementar la taxa , amb la voluntat d’incentivar així el
bon ús dels contenidors de reciclatge .

Imatge d’un contenidor de poda.

Personal
Administratiu
L’Albert Puig, administratiu vinculat al nostre Ajuntament des de fa molt temps, i encarregat de la redacció i
edició de la revista Rocacorba, entre altres assumptes, ha presentat la renúncia al lloc de treball per motius
personals . Li desitgem sort en aquesta nova etapa i ja avancem que el trobarem molt a faltar, tant per la seva
persona com per la vàlua professional!

Nova Temporada 2017-2018 a l’Espai Social
Degut a l’èxit de la passada edició, l’Ajuntament de Canet d’Adri ha decidit impulsar una nova temporada de
l’Espai Social . Aquest any comptem amb la col·laboració d’una nova dinamitzadora social, l’Henar Margenat,
qui durà a terme diverses activitats lúdiques per a petits i grans . De dilluns a divendres podreu trobar l’Henar
als baixos de l’Ajuntament de Canet d’Adri, de 15 .30h a 20h .
Com a la passada edició, l’objectiu del projecte és reforçar els vincles entre veïns mitjançant activitats adequades a les diferents edats .
Algunes de les activitats que es duran a terme seran:
- Reforç en l’estudi i tasques escolars
- Activitats creatives i dinàmiques
- Activitats relacionades amb la salut, l’esport i el medi ambient
- Xerrades formatives, orientació i assessorament educatiu i laboral
- Activitats de coneixement i cultura
També es tornaran a organitzar activitats esporàdiques que seran enunciades
amb antelació perquè tota la població hi pugui participar  . Aquest any l’espai
per nens i joves serà els dilluns, dimarts, dimecres i divendres, a partir de la
sortida d’escola; mentre que en horari de primera hora de la tarda i els dijous
l’espai serà dedicat a la gent gran del poble .
Esperem la vostra visita i que podeu gaudir d’una bona estona!
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QUÈ DIU LA PREMSA ?
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AGENDA D’ACTES PER NADAL
- Dijous, 14 de desembre: A les 17h Taller de
decoració de l’arbre de Nadal als baixos de l’Ajuntament
- Dissabte, 16 de desembre: A les 11h els nens i
nenes aniran a buscar el Tió al bosc
- Divendres, 22 de desembre: A les 17h farem

cagar el Tió al pavelló municipal, amb animació
infantil i xocolatada per a tothom
- Dies 17,25,26 de desembre i dies 1,6 i 7 de
gener: Quina de Nadal al pavelló municipal a partir
de les 18h
- Divendres, 5 de gener de 2018: Cavalcada dels
Reis Mags d’Orient, davant l’Ajuntament (en cas de
pluja, l’acte es farà al pavelló)

L’ENTREVISTA
Antoine Malaud Prat
Els veïns de Canet d’Adri el coneixem per l’Antoine del Soler de Biert , o bé pel
nét de l’Anton Prat del Soler.
Malgrat que des de petit havia vingut sovint a Canet d’Adri - per vacances o per
visites amb la família- no és fins que s’instal.la al Soler de Biert per viure-hi de
forma definitiva, ara fa uns 19 anys, que l’Antoine es dóna a conèixer entre els
veïns del municipi pel seu tarannà participatiu i col·laborador.

radors per fer llum  . . . tot era una aventura !
2- Tens més família que també hagi travessat els Pirineus?
Tinc dues germanes: La Sònia i l’Anna . Les
meves germanes han estudiat a la universitat
de Barcelona . La gran viu a Portugal i la petita,
l’Anna, a Perpinyà, i ella si que ve molt sovint amb la seva família a la Rectoria de Biert .
3- Explica’ns la teva arribada al Soler de
Biert i sobre el Mas

1- Vas néixer a França. Com va anar que
vinguessis a parar a Biert?
Si, vaig néixer a França l’any 1970 a la ciutat de Poitiers, però vivíem al poble de Pujols,
que es troba entre Toulosse i Burdeus . De ben
petit que ja venia a Biert a passar les vacances ( per Tot Sants, Nadals, Setmana Santa
i estiu) . Els avis tenien varies finques entre
Banyoles i Biert . Quan veníem a Canet ens
instal·làvem al Soler de Biert, amb unes condicions molt diferents de les que hi ha ara .
No hi havia aigua corrent i havíem d’anar a la
font a buscar l’aigua, tampoc hi havia gene-

Camí particular d’accés al Soler de Biert,
durant un temporal de pluja

L’Anton Prat (avi) i l’Antoine de petit.
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Entrada al poble de Biert.

El meu avi, l’Anton Prat, va comprar la finca
els anys 1974 . Jo tenia 4 anys i des de llavors
gairebé totes les vacances les passava amb
ell . Al principi, el mas, era molt rudimentari: mig en ruïnes, sense llum ni aigua, camins
inexistents . . . Hi havia molta feina per fer !!
A l’any 1992 l’avi va començar a restaurar el
Soler: fonaments, pis de formigó i teulada . Jo
vaig heretar la finca el 1995, a la seva mort, i

Reforma al solar l’any 1975.

amb la meva dona Betty vam decidir acabar les reformes i venir-hi a viure l’any 1998

5- Parla’m de la teva família , com vas
conèixer la teva dona?
L’any 1992 vaig marxar a treballar a Vancouver (BC CANADA) , i vaig conèixer la meva
esposa, la Betty . No vaig tenir cap dubte
que era la persona amb qui volia compartir
la meva vida i formar una família . Ens varen
casar el 1998 a França a casa del meu pare .
Tenim dos fills: la Noa de 14 anys i en
Pau-Anton de 19 anys, tots dos batejats a l’Església de Sant Martí de Biert!
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Família de l’Antoine davant del rètol del poble de Biert.

Família de l’Antoine a la Farigola, amb la mare, l’avi
i la besàvia)

4- Quines altres propietats tens a Biert?
El meu avi també em va deixar les propietats de la Pera, Can Farigola, Can Pericó,
can Mitjà de Biert i Mas Llor . Algunes d’elles
les hem anat restaurant i actualment estan habitades, altres estan en estat ruïnós .

L’Antoine i la seva família gaudint del viatge
a Vancouver

6- T’agradaria que Biert recuperés la
demografia i el dinamisme que va tenir
dècades enrere?
Si . De mica en mica la població va augmentant i les cases es recuperen . Quan el 1998
vam estrenar el Soler, només teníem de veí
en Joan de Can Vives de Rocacorba que vivia
a La Farigola . Ara crec que a la vall de Biert
som ja una vintena de veïns . I cal reconèixer
que tots els veïns ens impliquem de valent .
L’Antoine i la Betty, el dia del seu casament.

9- Quin estudis i professió
tens?

7- Què demanaries a l’alcalde per què pogués invertir
a Biert i poder millorar el
vostre poble?
Malgrat que no tenim subministre elèctric, ni aigua, ni internet . . . per mi, el més important,
és millorar el camí i les cunetes de la carretera comunal .
L’Ajuntament fa un manteniment anual i és d’agrair, però
amb la quantitat de trànsit rodat que hi ha últimament aquest
manteniment no dura gaire .
8- Parla’ns de l’Aplec de
Biert. Cada any té més èxit
oi?

He estudiat a França: Baccalaureat d’idiomes i Diploma
Europeu de Direcció d’hotel .
Ara estic treballant de comercial en el món de l’automobilisme (en l’àrea d’exportació) .
10- Què t’agrada fer al teu
temps de lleure?
El que m’és m’agrada és estar
per casa, fer activitats amb
la família i fer esport Des de
l’any 2011 faig Triatló a niEls nens de l’Antoine de petits, jugant
vell
de competició . He particial fang de Biert.
pat en el concurs de l’Estartit, la Garmin de Barcelona, i Mitja Ironman

El meu avi va promoure la festa durant uns
quants anys el dia 11 de Novembre, diada
de Sant Martí, patró de Biert . Era tradicional
fer la missa a l’església, repartir coca i moscatell, i fer el dinar al Restaurant La Sala .
Degut a la meteorologia d’aquell temps -plo-
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La família de l’Antoine durant una excursió.

La nova celebració de l’Aplec de Biert l’any 1995.

via molt més que ara i el fang de Biert impedia moltes vegades arribar a la celebració amb cotxe- es va deixar de celebrar .
Al 1995, amb uns veïns de ca l’Esteve, vam
decdir de tornar a celebrar la festa i traslladar-la al 4t diumenge d’Agost . Vam triar aquest
dia perquè coincidia amb l’altre festa de Biert,
que com sabeu, abans cada poble tenia la Festa Major i la festa petita . Amb els temps i, sobretot, el dinamisme dels nous veïns de Biert,
hem pogut continuar sumant Aplecs, sempre,
però amb el mateix objectiu: donar l’oportunitat de retrobar-se entre veïns, família i parents
de la Vall de Biert, de principis del segle XX .

11- Vas sovint al teu país? En què ens
assemblem i ens diferenciem els catalans
dels francesos?
A França hi vaig un o dos cops a l’any
a veure la família i amics
que tinc allà .
Entre els catalans i els francesos crec que tenim més diferències que semblances, sobretot
en la visió del patriotisme . Els catalans donen major importància a les seves arrels i la
cultura, mentre que els francesos tenen una
visió de país més general i tots van a una .
12- Si haguessis de promocionar el nostre país al teu lloc natal, què destacaries
del nostre patrimoni i de la cultura catalana?
Per descomptat, de Catalunya destacaria
la situació geogràfica que permet ser
un lloc privilegiat pel turisme . També el nivell econòmic i el lloc estratègic per al desenvolupament de la indústria i la seva lo-

Els nens de l’Antoine, en Pau-Anton i la Noa,
i la seva dona, la Betty.
Viatge a Vancouver amb tota la família perquè els nens
coneguessin el lloc on es van conèixer els seus pares.

gística . La gastronomia, evidentment , i
sobretot la nostra identitat catalana que fa
que siguem un poble treballador i perseverant .
13- Què en penses del terrorisme islàmic
que està patint l’Europa Occidental en
aquests darrers temps?
És terrible, però qualsevol fanatisme o extremisme internacional i/o nacional són dolents !
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14- Els teus fills d’on es senten?
Totalment catalans . Tots dos han nascut a Canet
d’Adri i se’n senten orgullosos del poble i del país .

Gaudint el dia en família.

15- Sabem que a casa vostra compartiu
varies llengües. Com parles amb els teus
fills?
Jo els parlo en francès i la meva dona en anglès .
La gent el fa estrany veure en quina facilitat canviem de registre quan parlem entre nosaltres .
Amb la meva dona normalment li parlo en anglès
perquè és en la llengua que ens vam conèixer .
Els meus fills, entre ells, evidentment parlen
en català !!!

En família celebrant la diada de Catalunya.

LA VEU DEL POBLE
Laura Gómez es torna a proclamar subcampiona del món
de grups xou gran
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La nostra veïna Laura Gómez mossegant la medalla guanyada.

Una nova medalla de
plata als campionats
del món del patinatge per la veïna de La
Mota i Canet d’Adri,
Laura Gómez, que forma part de l’equip del
Club Patinatge Artístic
Girona (CPA Girona) .
La darrera competició
ha estat el mundial
executat als World Roller Games, celebrats
a la Xina aquest passat setembre, on el

conjunt gironí va repetir el lloc aconseguit al
darrer mundial . A més
d’aquest nou èxit mundial, amb la coreografia
“Esclaus de la riquesa” l’equip de la Laura
ha aconseguit aquesta
temporada els subcampionats de Girona, Catalunya i Espanya i un
quart lloc al campionat
d’Europa de grups de
xou .
La Laura durant l’actuació del mundial de patinatge

Enhorabona!

Eleccions 21D: si guanyem, implementem la República;
si perdem, ho perdem tot!
L’1 d’octubre de 2017, Catalunya va viure un

litat . Per tant, els que actuen de forma unila-

dia històric, vam fer el referèndum d’autode-

teral i apliquen o permeten actes violents són

terminació i el vam guanyar . A la pregunta Vo-

al Govern espanyol, governat pel PP, i amb

leu que Catalunya sigui un estat independent

l’ajuda de PSOE i Ciudadanos .

en forma de república?, 2 .044 .038 persones
van votar que Sí, un 90 .18% del percentatge
de vot, envers un 7,83% que van votar que No .
Aquest resultat va legitimar el Govern català a
implementar la República catalana i la llei de
transitorietat . Però ens vam trobar que l’Estat
espanyol és totalment antidemocràtic fins el
punt d’utilitzar la violència extrema contra nosaltres . En aquest sentit, agraïm l’estratègia
del Govern català de no posar en risc la vida
de cap ciutadà . Som a les portes d’unes eleccions il·legítimes, a causa dels procediments
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antidemocràtics, la repressió i les amenaces
del Govern Espanyol . Però també podríem estar negociant el desplegament de la República
catalana . Accions que han fet amb l’ajuda de
PSOE i Ciudadanos i sense oposició ferma de
Podemos . No responsabilitzem el Govern català d’aquesta situació, el nostre govern ha
estat democràtic i ha obeït el mandat de les
urnes i estava preparat per desplegar la llei de
transitorietat . La culpa de la situació després
de l’1O és del Govern espanyol . Si el Govern
espanyol fos democràtic tindria en compte els
resultats de les urnes del 27S i de l’1O i s’haurien començat negociacions, com fan el Regne

L’1 d’octubre de 2017 vam fer i guanyar el
referèndum gràcies a la logística que va preparar el Govern català, als ciutadans que van
protegir els col·legis electorals les hores abans
i durant la jornada de votació i a més de dos
milions de persones que van anar a votar . En
aquest sentit, des de l’Assemblea Territorial
de Canet d’Adri volem agrair enormement als
veïns i les veïnes de Canet d’Adri que durant
tot el dia van protegir el col·legi electoral del
nostre poble . També volem agrair la vostra
participació i implicació en la preparació d’esmorzar, dinar, etc . per tots els que hi érem .
També volem agrair a tots els que vau anar
a votar, tot i la repressió de l’Estat espanyol,
utilitzant la Guardia Civil i la Policia Nacional
per agredir físicament i atemorir als votants .
No normalitzem ni oblidem la repressió de l’1
d’octubre, la policia espanyola va utilitzar pilotes de goma que estan prohibides a Catalunya
i gasos lacrimògens . Aquestes accions s’han
decretat secret d’Estat, ens en responsabilitzen a nosaltres, ningú ha demanat perdó i encara menys hi ha hagut responsabilitats polítiques . Tot plegat vergonyós . Ni oblit, ni perdó!

Unit i la Unió Europea . Però enlloc de seguir

L’1 d’octubre de 2017, vam fer el referèndum

un procés democràtic, el Govern espanyol, ha

amb les millors garanties possibles tenint en

fet tot el contrari: ha fet decrets i ha pressio-

compte la repressió de l’Estat espanyol . Les

nat empreses perquè marxin de Catalunya i

eleccions il·legítimes del 21D les hem encarat

així empobrir el territori, ha aplicat violència

amb part del Govern de la Generalitat a l’exili i

a través de la policia espanyola contra els vo-

part empresonat, a part dels Jordis que també

tants i permet grups d’extrema dreta campar

han estat empresonats . A més, hem vist que

lliurement per crear inestabilitat econòmica i

la junta electoral és totalment imparcial, ha

espantar els inversors i ha empresonat, sense

prohibit portar llaços grocs, la presència de

judici ni motius, a líders d’associacions pacífi-

pancartes amb la paraula DEMOCRÀCIA o LLI-

ques a més de part del govern de la Genera-

BERTAT en façanes, com també una concen-

tració d’avis a Reus, en canvi permet concen-

guanyat tant políticament com socialment en

tracions d’extrema dreta davant de la seu de

els darrers anys . Perdre vol dir liquidar la idea

la CUP, etc . Aquesta manca d’imparcialitat és

de Catalunya tal com la coneixem . Perdre vol

habitual, ja que una part dels integrants de la

dir perdre uns mitjans de comunicació neu-

junta electoral són triats pels partits del Con-

trals i de qualitat com són TV3 i Catalunya

grés espanyol (PP, Ciudadanos, PSOE i Units

Ràdio . Perdre vol dir renunciar una escola de

Podem), tot i que l’altra part són magistrats

cohesió social i de qualitat com ho és l’escola

del Tribunal Suprem, designats mitjançant un

catalana . Perdre vol dir que la repressió judi-

sorteig pel Consell General del Poder Judicial .

cial continuarà i s’incrementarà contra perso-

Aquestes són les seves garanties, però no po-

nes per ser independentistes o per defensar

dran fer cap tupinada . Per evitar cap mena

que la població pugui expressar-se a les ur-

de frau s’ha teixit una gran xarxa d’apoderats

nes, com al referèndum de l’1O, entre altres

i interventors d’Esquerra Republicana, CUP i

coses . Hem d’entendre el que ens juguem:

Junts Per Catalunya, que vetllaran perquè les

o república o desapareixem . Per tant, tots i

eleccions i el recompte tinguin les màximes

totes a votar, i només garantirem les institu-

garanties . Per tant, el 21D votarem massiva-

cions catalanes i avançarem en la implantació

ment i guanyarem .

de la República catalana si la suma de vots i

L’1 d’octubre de 2017, va ser la primera volta,
les eleccions del 21D serviran per validar el

querra Republicana forma majoria absoluta .
Votem i guanyem!

ment internacional . En perspectiva interna-

L’1 d’octubre de 2017, vam guanyar, a les
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cional, totes les eleccions prèvies a l’1 d’octu-

eleccions del 21D tornarem a guanyar! Som

bre no havien tingut cap impacte ni valoració .

gent de pau, continuarem guanyant democrà-

L’1 d’octubre i “gràcies” a la repressió de la

ticament a les urnes . Anirem més lents però

policia espanyola va ser el primer cop que

ho farem sempre amb una estratègia demo-
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referèndum guanyat i per guanyar reconeixe-

diputats de la CUP, Junts Per Catalunya i Es-

Europa i el món va mirar els resultats d’una

cràtica i pacífica . Guanyarem per implementar

votació a Catalunya en clau d’autodetermina-

la República catalana, guanyarem per fer un

ció . Aquest 21D, Europa i el món miraran els

país millor per totes les persones que viuen

resultats com un referèndum, per tant si les

a Catalunya . Guanyarem i des del respecte a

forces independentistes (Junts Per Catalunya,

tothom, construirem una república més justa

CUP i Esquerra Republicana) guanyem, farem

socialment, més prospera i sostenible econò-

un pas més cap al reconeixement internacio-

micament i més rica culturalment .

nal de la República catalana .

Si vols col·laborar amb l’Assemblea Territorial

L’1 d’octubre de 2017, vam guanyar, a les

de Canet d’Adri pots posar-te contactar a tra-

eleccions del 21D hem de tornar a guanyar .

vés del correu electrònic canetdadri@assem-

Perquè amb el que hem vist des de l’aplicació

blea .cat o al Facebook de Canet d’Adri per la

del 155, perdre no vol dir quedar-nos com es-

Independència .

tàvem . Perdre vol dir retrocés en el que hem

ESPAI GASTRONÒMIC
La recepta de l’àvia
Montserrat Boschdemont Grabulosa

Sèpia amb escarxofes
INGREDIENTS
2 sèpies de 400 g
1 kg de patates
1 kg de carxofes
2 cebes
6 tomàquets madurs
1 copeta de vi ranci
1 copeta d’anís
1 tasseta d’oli
3 alls
25 g de pinyons
1/2 canó de canyella
Sal
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PREPARACIÓ

escaldeu-hi les carxofes tallades a trossos durant
uns segons i reserveu-les .

Per començar, en un cassó amb una mica d’oli, fregiu-hi la sèpia tallada a trossos .

Per fer la picada, tritureu amb el morter els alls que
teníeu reservats amb els pinyons i barregeu-los
amb el vi ranci i l’anís .

Quan estigui ben rossa, afegiu-hi la ceba picada i
els alls . Quan els alls estiguin daurats, retireu-los
i reserveu-los, i afegiu al cassó el tomàquet picat,
les patates tallades a trossos, la canyella i l’aigua, i
deixeu-ho coure .
Mentrestant, en un altre cassó amb aigua bullint,

Finalment, afegiu la picada i les carxofes al cassó de
la sèpia, deixeu-ho coure tot junt durant 10 minuts,
rectifiqueu-ho de sal i ja podeu emplatar .
Bon profit !!

SABIES QUE....
Endevina de quin canatenc o canatenca es tracta a...
“SI L’ENCERTES, L’ENDEVINES!”
- Canatenc/a de tota
la vida?

Si, jejejeje . . El meu pare
és un personatge molt
conegut a tot el poble,
segur que el coneix tothom!

Si, però quan els pares
es van separar vaig anar
a viure a Girona amb la
mare .

- Tens fills/filles? Si,
una nena de 6 anys que
apunta maneres!

- I quan vas tornar?
Vaig tornar fa uns 8 o 9
anys perquè vaig anar a
viure amb la meva parella que també és de Canet .

- Estàs casat/da?
No, però com si ho fóssim! Ja portem 16 anys

- A l’escola eres bon alumne/a?

de relació . .

No gaire . . . durant aquesta època era una mica rebel . . .

- Diguem 3 característiques que et defineixin:

- Els estius els passaves al poble?

- Participes a les festes majors de Canet d’Adri?

No, els estius quan era petita els passava a Cala Palosa a Roses . Però de més gran i quan hi havia la piscina
de Can Toscà anàvem tot el jovent allà .

Si, per poc que podem intentem anar a totes!

Alegre, oberta i un pèl esbojarrada!

- A quina d’elles t’hi trobarem segur?
A la de Montcal perquè ens reunim tota la família per
part de pare .

Doncs mira, justament a la piscina de Can Toscà vaig
conèixer la meva parella i entre calors i tovalloles vam
començar anar junts .

- A quines altres activitats del poble et podrem
trobar?

- Quina va ser la teva primera feina?

Sempre que fan alguna marxa m’agrada molt anar-hi
i intento arrossegar-hi família i amics!

De cambrera als caps de setmana a Cal Adroher, em
sembla que tenia 14-15 anys .

- Què destacaries del nostre poble?

- Has treballat en molts àmbits.. en quin et sents
més còmode?
Actualment estic d’administrativa/comptable en una
empresa privada i hi gaudeixo molt, tot i que quan he
treballat de cambrera aquí al poble i de cares a la gent
m’ho he passat molt bé!
- A la teva família hi ha algun membre que sigui
molt conegut pel poble?

Estic molt contenta amb l’espai social amb totes les
activitats infantils, tallers i xerrades que s’hi fan . També m’encanten les noves marxes populars que s’organitzen .
- Una pista pels que encara no saben qui ets...?
La meva àvia era molt estimada i esperada per totes
les dones de Canet d’Adri, sobretot quan repartia els
seus productes! ;)

SAPS COM ES DIU ...
...el nom d’aquesta masia?
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Una pista: està situada a Canet, prop del
casc urbà

Resposta del núm. anterior
Nom de la masia: Can Panella
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- Explica’ns un record d’algun estiu!

TEMPS ERA TEMPS

Arxiu fotogràfic Jordi C. Fures, cedit a l’Ajuntament

A la fotografía superior surt la Nanda (de
cal Nando) el dia que va complir 90 anys.
A la foto de sota, una foto trobada a Can
Parragueres, extreta del negatiu de placa.

En aquesta fotografia
apareixen el germà de Can Valls
i el fill de l’Escofet

Fotografies de la colla de Rocacorba l’any 1922,
recuperades de la copia d’un negatiu del fotògraf V. Fargnoli.

Fotografia de la cursa de sacs de l’antiga Festa Major de Canet d’Adri, on es pot
veure com es diverteixen els “ganàpies” “

