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FE D’ERRATES
A l’anterior número, vam publicar a la contraportada totes
les fotografies dels ex alcaldes que ha tingut Canet d’Adri. En
la primera foto es va fer constar que la imatge de l’esquerre
corresponia a Josep Noguer Brugada. En realitat, aquest
senyor es deia Josep Noguer Bosacoma i era fill de Josep
Noguer Brugada. A la foto de la dreta pertany, doncs, a
l’alcalde del municipi en dues legislatures dieferents: agost
1895-juliol 1897 i gener 1904-juliol 1909.

Josep Noguer Bosacoma

Josep Noguer Brugada

Panoràmica parcial de Collsacarrera (Can Serrador, Can Font, Can Font Nou i Cal Carreter de Montcal).

EDITORIAL
Primers mesos. Les primeres passes
Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns de Canet d’Adri,
Els conciutadans d’Adri, Biert, Canet, Montbó, Montcal i
Rocacorba estem immersos, com la resta de ciutadans
del nostre país, en un procés independentista que ens
ha de portar, més tard o més d’hora, a la constitució d’un
nou Estat, d’una república catalana. Han passat moltes
coses en aquests sis mesos i més que en passaran en
els propers, aquí en el nostre poble, en el context de
Catalunya, a nivell estatal i també internacionalment.
A la història de Catalunya hi haurà un abans i un
després del 9N, on es va registrar una participació
final de 2.344.828 persones, amb el 88,91% de “SíSí”. A Canet d’Adri també va quedar molt clar el que
pensem al municipi: van votar 351 persones d’un
cens de 519, i vam tenir un 92,31% de vots pel SíSí. I a les eleccions al Parlament, a Canet d’Adri es va
registrar una participació de quasi el 90% (89,03%),
on Junts pel Sí van obtenir el 71,55% dels vots. 342
persones de Canet van votar Junts pel Sí. Les altres
forces polítiques quedaven ben lluny en vots. L’estat
espanyol, en aquests mesos ha anat collant i fabricant
independentistes a cops de decrets, de sentències del
Tribunal Constitucional i de declaracions de ministres,
president i cap de l’estat. Entre tots s’han encarregat
de deixar clar quin són els adversaris. No és el poble
espanyol, amb els que ens uneixen molts lligams, sinó
els governants actuals i alguns que volen ocupar el
poder en les properes eleccions generals. Una llàstima.
Han perdut l’oportunitat de diàleg del tot necessària.
Internacionalment, el terrorisme ha pres força i està
mossegant durament el sistema de viure occidental.
Colpits encara per les imatges dels atemptats, dels
milers de persones que fugen de la guerra i de la
repressió al seu país, veiem com els polícontics dels
diferents estats intenten trobar una resposta comuna
a tanta barbàrie. Tot apunta que, per entrar en
aquest combat, algunes de les llibertats adquirides
al llarg de tants anys quedaran retallades, almenys
temporalment.
Però tornem al nostre municipi, sense perdre de vista
aquests moments històrics que estem vivint, per veure
com han canviat les coses aquí. A la nostra història
com a municipi també va ser temps de canvis …després
de 24 anys de govern de Convergència, va arribar el
relleu d’Independents per Canet d’Adri. Tan bon punt
ens vam fer càrrec del nou cartipàs municipal, vam
començar a aplicar els nostres tres eixos bàsics de
govern, que vam deixar clars durant la campanya:
voluntat de servei, de transparència i aposta per la
participació activa. Són els tres eixos que ens guien
i en els quals es vertebra la nostra acció de govern.
Com ja sabeu, una de les nostres idees, ja des de
la campanya electoral, era i és que els set regidors
treballéssim tots junts sense tenir en compte ideologies
politiques ni personalismes. I aquesta porta continua
oberta perquè el més important per a tots nosaltres
és conservar la nostra identitat com a poble i vetllar
pel benestar de les persones. Volem ser, i ho estem
posant a la pràctica, un ajuntament de servei a les

seves ciutadanes i ciutadans, posant-nos al seu costat,
per acompanyar-los en els seus tràmits, en les seves
peticions, en les seves preocupacions del dia a dia. I
ho estem fent amb transparència. Qualsevol persona
pot conèixer fins al més petit detall de qualsevol acció
de govern, mercès a aquesta voluntat de transparència
que presidirà tot el nostre mandat.
I hem deixat pel final un dels eixos més importants: la
participació. Sense les entitats, sense la gent, no hi ha
poble, ni ajuntament, ni comunitat, ni municipi, ni res.
La participació és bàsica i l’estem potenciant i la volem
potenciar encara més durant aquesta legislatura. Per
això s’ha creat el Consell de participació ciutadana, per
acostar la veu de la gent del poble al Consistori. Per
debatre entre totes i tots els temes que ens afecten,
d’educació, socials, de convivència, quotidians. Junts,
des de la participació activa, i cadascun en el seu
paper, podrem construir millor el Canet d’Adri del futur
que volem pels nostres fills.
Gràcies per la vostra confiança. Esperem no decebreus. Treballem i treballarem de valent cada dia per fer la
nostra feina el millor que sabem, per aquest gran poble
que és Canet d’Adri. Treballem i treballarem per la seva
gent. Per vosaltres. I per acabar, encara que estem
immersos en temps de canvis, en successos esfereïdors
…no perdem de vista que estem a les portes de Nadal.
I des d’aquestes línies vull fer-vos arribar un missatge
de Pau, Esperança i Tolerància, amb el prec que aquest
desig no sigui només per aquets dies de Nadal, sinó
que es quedi per sempre entre nosaltres. I tan de bo la
confiança en l’ ésser humà traspassi el nostre municipi
i arribi molt mes enllà.
Visca Canet d’Adri i visca Catalunya!!
Carles Espígol Camps
Alcalde
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INFORMACIÓ D’INTERÈS
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-divendres de 9–14h i de 17–19h i divendres de 9-14h.
Arquitecte tècnic (José Luis Barragán): dijous de 17-20:00h
Arquitecta (Marta Soler): dimecres de 10-14:00h
Horaris dels serveis mèdics:
Dr. Josep Puig, els dimarts de 13-14h (consultes) i 14-15h (domicilis)
Sra. Yolanda Moreno, dijous de 12-13h (consulta) i 13-14h (domicilis)
Horaris dels serveis socials:
Assistent i Treballadora social, els dimarts de 9:30-11:30h
Educadora social, el 1r i 3r dijous de mes de 9-10:30h
Recollida de trastos vells: 3r dimecres de cada mes (trucar prèviament)

Suport a Artur Mas
El passat 15 d’octubre, més de 6.000 ciutadans i 400 batlles d’arreu de Catalunya,
es van concentrar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per donar
suport a Artur Mas, que va declarar davant dels Jutjats com a imputat per la querella
del 9N. Recordem que la fiscalia el va imputar per tres delictes: desobediència,
prevaricació, malversació i usurpació de funcions. El nostre alcalde, Carles Espígol,
no va faltar a la cita. A la foto, acompanyat per en Quim Roca i Jaume Busquets,
batlles de Sant Gregori i Sant Martí de Llémena, respectivament. Ja ho veieu: tots
fent pinya pel nostre President !!

Nova Targeta T-10
4

Volem fomentar el transport públic. Per això hem signat un conveni amb
l’ATMG i des de l’Ajuntament de Canet d’Adri bonificarem un màxim de
10 viatges al mes a joves entre 13 i 17 anys, persones majors de 65 i
discapacitats. Els que hi estigueu interessats veniu a l’Ajuntament per fer els
tràmits oportuns. Només heu de portar el DNI, fotografia tamany carnet i
certificat de discapacitat (si és el cas). La primera targeta és gratuïta. En cas
de pèrdua la nova targeta tindrà un cost de 5€.

FETS DENUNCIABLES
A Canet no volem això !!!
Al Salt d’en Rigau hi hem trobat recentment
aquestes pintades a les roques. Aquestes
bretolades són l’exemple d’actes irresponsables
per part d’alguns i que sàpiguen que a Canet això
no ho tolerem, ja que som gent que tenim cura
del nostre entorn. Per tant, aquestes imatges no
s’haurien de tornar a repetir.

Està totalment prohibit llençar deixalles a fora
dels contenidors. Us recordem que hi ha un
servei de recollida de trastos el 3er dimecres
de cada mes. Per a recollides domiciliàries cal
avisar a l’Ajuntament.

AGENDA D’ACTIVITATS
El tió de Nadal
El dia 12 de desembre, vam anar a buscar el TIÓ!!
I el dia 22 de desembre, farem cagar el tió tots plegats. Serà a les
17h al pavelló municipal. Cal que tots els nens i nenes doneu força
menjar al tió perquè aquest dia cagui molts regals.

La Quina de Canet
Els dies 25, 26 i 27 de desembre de 2015 i 1, 3 i 6 de gener de 2016 hi haurà novament el joc de la
quina de Nadal. Tots aquests dies a partir de les 18h al Pavelló municipal hi haurà també servei de bar.
Es sortejaran, com és tradició, lots de productes nadalencs, pernils, electrodomèstics, loteria de la Bruixa
d’Or, entre d’altres premis. Us hi esperem a totes i a tots!!

La cavalcada de Reis
El dia 5 de gener arriben els Reis Mags d’Orient a Canet d’Adri. Els haurem d’esperar a davant de
l’Ajuntament a partir de les 6 de la tarda. Petits i grans sigueu ben puntuals!

NOTÍCIES EN PROFUNDITAT
El casal d’estiu
Un estiu més l’Associació de
Joves El Quaranta-dos ha
col·laborat amb l’Ajuntament
de Canet d’Adri organitzant el
casal d’estiu. Hi van participar
un total de 28 nens, 3 monitors
i 1 pre-monitor. Tots ells van
poder viure un estiu ple de
jocs, excursions per l’entorn,
tallers, cançons i, fins i tot,
una nit d’acampada. L’equip
de l’Associació de Joves està
molt content d’haver tornat a
participar amb aquest projecte
que, any a any, es va fent una
mica més gran.
Aprofitem aquest escrit per
agrair la confiança de les
famílies participants i donar les
gràcies en Jaume Planagumà
per la seva dedicació i il·lusió a l’hora de fer les activitats
amb els infants i a l’Ajuntament de Canet d’Adri per deixarnos dur a terme aquest projecte.
Esperem retrobar-nos ben aviat!!
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Festa per la Independència
La 4a. Festa per la Independència es va celebrar
el dissabte 5 de setembre al cobert de la Plaça del
Poble. Va ser una jornada informativa i festiva, tan
per a grans com per a petits. La festa va començar
a mitja tarda amb l’espectacle infantil Pols Màgica,
seguit d’una bona xocolatada. Després, amb la
presència de l’alcalde Carles Espígol, es va fer la
inauguració del nou Espai de la Independència, per
donar nom a la zona d’equipaments del costat de la
Plaça del Poble on hi ha el cobert.
Posteriorment hi va haver dos parlaments on es
van resoldre els dubtes i es va informar sobre la
viabilitat i els beneficis del nou estat: d’una banda,
el Sr. Ricard Reynés va explicar l’esborrany de la
Constitució catalana que va redactar el grup de
juristes liderats per Santiago Vidal i també els
passos que es seguiran per proclamar la República
catalana; d’altra banda, en Jordi Millà, del Cercle
Català de Negocis, va explicar com quedaran les
prestacions d’atur, pensions i quines oportunitats
econòmiques es tindran amb la República catalana.
Es va escollir aquesta xerrada tenint en compte els
resultats de la CanetEnquesta, realitzada fa unes
mesos enrere, al poble.
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Durant tota la jornada també es va construir la
pancarta Anhels de Canet d’Adri que van portar a la
concentració de l’11-S a la Meridiana de Barcelona.
La pancarta estava feta de fotos i escrits dels veïns.
La festa es va acabar cantant l’himne dels segadors
tocat per en Tomaset i al final es va repartir coca i
cava per a tothom.

La Festa Major d’Adri
Aquest any la Festa d’Adri (que compartia
protagonisme amb la de Ginestar),
va tenir com a convidada sorpresa la
pluja...!! Per desgràcia el mal temps va
obligar a suspendre els jocs de cucanya
pels més petits i el ball de fi de festa.
El dissabte 8 d’agost s’encetava la festa
amb un bon esmorzar i el Concurs de
botifarra a la carpa de Can Joan d’Adri.
Com a novetat d’aquest any, es va ballar
la Zumba, un ball que està molt de moda
a l’actualitat.
El diumenge, com és habitual, es va
celebrar la tradicional missa solemne a
l’Església de Sant Llorenç. En acabar es va
fer el vermut i la tradicional rifa del pastís
de Festa Major. La persona premiada va
ser la Quimeta de ca l’Anglada. I al vespre,
ens esperava el sopar de germanor
amenitzat per la pluja (tota la que havia
de caure durant el juliol, va descarregar
al cap de setmana de la festa!!). Com es
pot veure a les fotos, més d’un va estar
ben entretingut entre el menjar i fent
d’aixopluc aguantant el paraigües...
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Ja veieu que la gent d’Adri i Canet són
ben tossuts!! Vam ser 230 persones entre
grans i petits que vam desafiar la pluja i
vam poder fer l’àpat. Esperem que l’any
vinent la pluja no torni a fer la guitza...
Moltes gràcies a tots els col·laboradors i
tots vosaltres per participar i animar la
nostra festa.
L’Associació Cultural d’Adri

L’Aplec de Biert
Com cada quart diumenge d’agost es celebra el
tradicional aplec a l’ermita de Sant Martí de Biert.
Aquest any tocava el 23 d’agost. A les 11h es va oficiar
la missa solemne. Unes 200 persones es van reunir
a l’Església de Sant Martí de Biert. Seguidament
es van sortejar les paneres amb productes de la
terra, varen brindar amb moscatell i després es van
ballar sardanes a l’era de la rectoria. A diferència
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d’altres anys, l’Associació de veïns de la Vall de
Biert va organitzar una arrossada popular que va
comptar amb unes 130 persones d’arreu de la Vall
de Llémena. Tot un èxit. Després del dinar alguns
veïns van amenitzar la tarda amb una gimcana amb
proves per equips molt divertides. A mitja tarda es
va improvisar un berenar amb pa i embotit, amb el
premi d’una de les paneres (que el guanyador va
tenir el detall de compartir amb tots els presents).
Per acabar la diada alguns músics van realitzar un
“jam session musical” dins l’ermita.
Des de l’associació Amics de la Vall de Biert,
volem agraïr les aportacions de tots els visitants,
que contribueixen directament a la restauració de
l’Ermita de Sant Martí de Biert. Moltes gràcies a tota
la gent que va venir! Fins l’any vinent!

La Festa Major de Montbó
La celebració de la Festa va constar d’un sopar
de germanor que es va celebrar el dissabte
5 de setembre al vespre, una vetllada ben
agradable i amenitzada amb bona música. El
diumenge dia 6 a les 9 del matí es va iniciar
la III Caminada Popular de Montbó amb una
participació ben concorreguda i que realitzava
un circuït de muntanya d’una hora i mitja amb
unes vistes ben boniques de la serralada de
Rocacorba d’una banda i des de Roses fins
el Montseny per l’altre. El mateix diumenge
a les 12 hi va haver els jocs infantils amb la
participació de força quitxalla i que va acabar

amb una desfilada de disfresses. Cap a la 1
del migdia hi va haver l’habitual aperitiu pel
qual s’obsequia als assistents fent especial
menció al popular “grogui” amb què s’acaba
la nostra festa major. Des de la Organització,
volem deixar constància que aquest any s’ha
aconseguit que la festa de Sant Joan hagi estat
una festa plural i amb la participació de veïns
de Montcal, Biert, Adri i Canet, a més dels que
no pertanyen al nostre municipi. Des d’aquí
volem donar les gràcies a tots aquests veïns
així com a l’Ajuntament de Canet per mantenir
aquesta festa per molts anys!!
L’Associació de Montbó
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La Festa Major de Montcal
És el cinquè any que donem la benvinguda a la
nostra festa major i hem volgut d’alguna manera
celebrar aquest aniversari introduint algunes
novetats i oferint als convidats un petit detall: una
bossa d´aniversari. La festa és l’estrella de la tardor
del nostre poble, i moltes persones la cuidem perquè
no perdi la brillantor. Va començar el dissabte 21 de
novembre en el pavelló de Canet i, com cada any,
amb la desfilada de tot tipus de maquinària antiga,
un bon esmorzar, rifes i premis. Però enguany hi ha
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hagut dues novetats: la primera, va ser la visita de
la “vaca voltaire”, una vaca no real que els petitons
la van poder munyir i beure’s un bon got de llet.
Quina delícia de vaca!!! La segona, va ser la visita
del gegantó de Montcal, l’Adrià, i la presentació
en societat de la seva parella, la Cecília. Visca la
parella gegantera i els seus creadors, l’Adrià i la
Dolors!!! El diumenge la festa va continuar al matí
amb un sol que no ens va deixar a l´església de
Montcal. Es va celebrar una missa cantada per la
coral de Sant Gregori i al final amb un repertori de
cançons catalanes. Al sortir, no van faltar els nostres
gegantons, el tradicional vermut, les rifes, els jocs,
els regals, les paradetes, les sardanes a càrrec de
la Teresa Micaló i moltes rialles... En definitiva, tots
plegats varem donar vida i color en aquest indret.
Després, el dinar a Can Toscà no va fallar. La sopa,
amb el fred que feia... que bé es va posar!! El rostit
del restaurant de Can Joan d´Adri, què bo!! i no
en parlem del senglar amb castanyes del Celler de
l’Adroher i de la coca del nostre flequer!!! Totes
aquestes delícies van estar acompanyades per un bon
vi i cava... Ah!! i els cambrers i cuiners vam estrenar
davantals i bates. Hi va haver després un sorteig
entre totes les soperes. I entre les endevinalles
encertades, rifes, premis i els inflables i la” vaca

voltaire” en la gespa de Can Toscà, la mainada s´ho
va passar pipa. La convidada d´honor de la festa
va ser la Siseta de Can Vicens. Enhorabona!! Per
acabar d’arrodonir-ho tot, el conjunt “Si fa Sol” va
cantar havaneres i un bon repertori de cançons per
a ballar. També hi va haver concursos de ball amb
premis. La festa d’aquest poble petitó i vital es va
acabar i al final només podem dir-te “Guapa, guapa
i guapa” torna l’any proper! Moltíssimes gràcies a
tots.

III Marxa Senglars de Canet d’Adri
El diumenge 20 de setembre va ser el dia de la marxa popular.
Enguany s’arribava a la tercera edició i hi va haver una novetat
respecte l’any passat: els participants van poder escollir una
nova ruta, la de 29 Km que arribava a Rocacorba, batejada
com a la “ruta del senglar” que,
sens dubte, era la més dura
de totes. Tots els recorreguts,
quatre en total, s’enfilaven pel
camí vell del Puig d’Adri, passant
per Can Noguer, Can Pou de
Canet i Can Nadal. A partir
d’allí, la ruta curta guiava cap
al pavelló, la mitja feia un tomb
per les fonts d’en Baltasar i de
l’Arbre. Pels més atrevits, podien
escollir la llarga, de 19,4 Km, que
dirigia els atletes cap al pic d’en
Carrerica i a Valers, per tornar a
Canet. I els que encara volien fer
més quilòmetres, podien arribar
a Rocacorba passant per Replans
i Serralta per tornar a baixar per
una pista que portava al pic d’en
Carrerica, direcció a Valers. El
bon temps va imperar tota la
jornada, fent-la més agradable.
Es van enregistrar més de 200
participants. Molts d’aquests
van optar per fer-la corrents.
Els
diferents
avituallaments
instal·lats en diversos punts dels
diferents recorreguts van ajudar
a donar forces als atletes. A la
conclusió, tots els participants
van poder gaudir d’un bon
esmorzar de botifarra de pagès
amb pa amb tomàquet.
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La Festa Major de Canet d’Adri
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La festa major de Canet ens reservava quatre dies
carregats d’activitats i compromisos. El dia inaugural
va començar amb una bona dosi d’humor: en Peyu
va ser l’encarregat de fer riure i fer passar una bona
estona a les gairebé 300 persones que van assistir
al monòleg d’aquest famós personatge de TV3.
Tampoc va faltar un bon repertori de cançons de
totes les èpoques per als més nostàlgics i sessió de
DJ pel jovent. El dissabte es presentava amb un bon
reguitzell d’actes per a tots els gustos i edats. La
jornada arrencava amb la concentració de vehicles
clàssics, que enguany arribava a la seva tercera

edició. A mig matí es va fer el vermut popular, que al
igual que l’any passat, va tenir molt bona acceptació
de públic. Aquest any es va introduir la novetat dels
tastets de diferents restaurants del municipi. A la
tarda, es va seguir amb l’ambient festiu a ritme
de zumba. També es va programar una sessió per
aprendre aquest ball. Paral·lelament a aquesta
activitat, es va poder fer el torneig de futbol sala, en
el qual hi van competir tres equips: el de Canet, el
de Llorà i un format per joves provinents de Girona.
Aquests últims en van ser els guanyadors. Al vespre
es va inaugurar novament una nova edició del
Concurs de Fotografia als baixos de l’Ajuntament.

Al Pavelló, mentres els cuiners acabaven de preparar el sopar, va ser l’hora d’oferir el pregó de festa
major. Aquesta vegada, els pregoners van ser els
membres de l’antiga, o més ben dit, “bella” comissió de festes de Canet d’Adri. Van pujar a l’escenari
en Josep Alsina (en “Batista”), en Josep Fàbrega (el
“Ferrer”), l’Enric Condom, en Jaume Frigolé i en Josep Collell, tots ells membres de l’extingida Comissió
de Festes de Canet d’Adri (recordem que actualment
és l’Associació Cultural de Canet d’Adri). En Batista
va recitar el discurs principal del pregó i va aconseguir arrencar els aplaudiments de tot el públic. L’Alcalde de Canet, el Sr. Carles Espígol, va concloure
els parlaments desitjant una bona festa major i un
bon àpat a tots plegats. Acte seguit va començar el
sopar de germanor. Al igual que l’any anterior, els
cambrers del càtering Coderch van aconseguir atipar
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a les quasi 170 persones que hi havien. Com és habitual, durant la vetllada es va sortejar una panera.
El premiat va ser en
Lluís de Ca l’Adroher.
El grup Sona Bé, que
ja havia actuat anys
anteriors a la Festa
Major d’Adri, fou l’encarregat de fer pair
el sopar. No va faltar,
doncs, bona música
per ballar el paso doble, el txa txa txa, el
vals, entre d’altres.

Catalunya, aquestes en clau plebiscitària, vist el
moment històric que viu el poble català. Per tant,
la gent que entrava als baixos de l’Ajuntament,
pràcticament exercien dos tipus de votacions: el de
triar sí o no a la independència de Catalunya i, en
una altra estància, votar tres de les fotos que més els
agradava de les exposades al concurs de fotografia.
Com cada diumenge de festa major, es va fer la
tradicional missa solemne, seguit de les sardanes a
la Plaça del Poble a càrrec de l’Orquestra Rosaleda.
A la tarda, va ser l’hora dels més menuts, que van
poder disfrutar primer de l’espectacle “Farcell de
Jocs” i després d’un bon berenar. Els alumnes de
la Vall de Llémena van tornar a ser protagonistes
oferint les seves habilitats sobre patins. L’Orquestra
Rosaleda va tornar a agafar els galons per oferir un
magnífic concert de festa major.
El dilluns, festa local a tot el municipi, es va continuar
la festa amb el típic esmorzar i concurs de botifarra.
El dinar popular i el ball posterior van posar punt i
final a la festa major. Agraïm a tots i a totes la vostra
col·laboració i participació en aquesta FESTA amb
majúscules. Per molts anys gaudeixi de bona salut
la festa major del nostre poble.
Gràcies a tothom i fins l’any vinent !!

El diumenge 27 de setembre fou una doble jornada
festiva, ja que a part de celebrar la festa major,
també coincidia amb les eleccions al Parlament de
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El Concurs de Fotografia
Després de l’èxit de visitants del concurs d’aquest
any (que aquesta vegada es realitzaba sota el lema
“Un cop d’ull per Canet”), ja es pot afirmar que han
estat cinc les edicions realitzades consecutivament
amb una nombrosa afluència de públic i, aquest fet,
força als organitzadors a continuar endavant i amb
la mateixa empenta per assegurar la permanència
del concurs uns anys més.
Durant els dos dies d’obertura es van comptabilitzar
184 persones en forma de vot, fet que evidencia
l’interès dels canetencs i canetenques pels
esdeveniments culturals i artístics del poble. Per a
tots aquells que hi estiguin interessats, a la propera
edició de la revista ROCACORBA s’anunciarà el
tema del concurs de l’any vinent. A continuació, es
mostren els resultats dels tres primers classificats
d’enguany:
1r.- “Aiguamoll” –
Natural (Paquita
Vilaplana, Adri)
2n.- “Roda al camp”
– Marina (Marina
Oliveras, Sarrià de Ter)
3r.- “La nostra terra”
– Desenfoque (Benito
Siles, Girona)

Fotografia guanyadora del concurs de fotografia d’aquest any

NOTÍCIES BREUS
Les eleccions “plebiscitàries”
El 27 de setembre de 2015 era un data marcada
en vermell en el nostre calendari. Tothom era
conscient que aquesta data i aquestes eleccions
eren històriques. L’alta participació enregistrada així
ho va demostrar. Es va notar que els veïns i veïnes
de Canet d’Adri tenien ganes d’exercir el seu dret
a vot. Aviat és dit: de 538 electors, van votar 479,
o sigui, el 89,03%. I vist el resultat de l’escrutini,
també va quedar pal·lès l’esperit independentista
que es respira al nostre terme municipal, seguint

la mateixa línia que la resta de la demarcació de
Girona. Dels 479 votants, 410 es van decantar pel
bloc de la secessió (342 per la candidatura Junts
pel Sí i 68 per la CUP). Així van quedar els resultats
electorals de Canet d’Adri:

CENS: 538
VOTANTS: 479
PARTICIPACIÓ: 89,03 %
VOTS EN BLANC: 5
VOTS NULS: 1
VOTS JUNTS PEL SÍ: 342
VOTS CUP: 68
VOTS CIUTADANS: 19
VOTS CATALUNYS SÍ QUE ES POT: 16
VOTS PSC: 13
VOTS PP: 12
VOTS UDC: 2
VOTS RECORTES CERO: 1

Permís per fer foc
El període comprès entre el 16 d’octubre de 2015 al 14 de
març de 2016 es podrà fer foc. Tot i que no cal una autorització
administrativa, és obligatori que tots els interessats que vulguin
realitzar una crema, ho vinguin a comunicar prèviament a
l’Ajuntament, en horari d’oficina.

Sessió informativa sobre consells de seguretat
El dimarts 20 d’octubre hi va haver una sessió informativa dels Mossos d’Esquadra als baixos de l’Ajuntament
sobre consells de seguretat i tipus d’estafes. En la conclusió es va proposar realitzar més endavant una altra
sessió dirigida a les estafes per Internet.

Rally Internacional Cotxes
Històrics Costa Brava 2015
En Josep Admetlla (carter, fuster) com a pilot i
en Jordi Carreras (foto-periodista) de copilot, ben
coneguts aquí a Canet d’Adri, varen formar part, en
aquesta primavera passada, d’un rally internacional
de cotxes històrics amb un Citroën del 1926. El
recorregut era un viatge pels llocs on Dalí i Gala
havien deixat la seva empremta artística. Castell de
Gala a Púbol, Museu Dalí a Figueres, Cadaqués, PortLligat, Cap de Creus, Sant Pere de Rodes i travessant
els Pirineus, a Cotlliure, Banyuls... Curiositat: el
vehicle era el segon més antic de la caravana, i els
seus ocupants –pilot i copilot- eren el més jove i el
de més edat dels participants.
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Castanyada popular
El divendres 23 d’octubre, fent honor al temps
de castanyes, se’n van torrar un bon grapat en el
pavelló ben acompanyades d’un bon vi dolç i d’un
espectacle de màgia molt divertit (“Abracamàgic”).
Aquest any vam ser al voltant d’unes 150 persones,
i de ben segur que l’any vinent en serem uns quants
més!!
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Excursió a Montserrat
El 8 de novembre, veïns i
amics de Canet d’Adri i de
la Vall, van fer una excursió
a Montserrat. Van sortir ben
d’hora de Canet amb autocar
i van arribar a quarts d’onze
al monestir. A les 11 es va
fer la missa a l’abadia de
Montserrat i després van
visitar a la Moreneta i van
escoltar el cant del Virolai
de l’escolania. A mitja tarda
van emprendre el viatge
de tornada cap a Canet.
Val a dir que van passar
un bon dia en un lloc tan
emblemàtic com Montserrat
i amb bona companyia.

QUÈ DIU LA PREMSA?
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QUÈ ES COU A LA CASA DE LA VILA?
L’Ajuntament informa
Registre Civil:
Naixements:
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-Sóc la Nit Campasol
Roca. Vaig néixer el 10
d’abril de 2015. Visc amb
els meus pares, Francesc
i Olga, a Can Cuní.

-Hola.
Em
dic
Joel
Campos Rubirola. Sóc
nascut del dia 4 de juliol
de 2015. El meu pares es
diuen David i Maria Estel.
Ens trobareu a Can Toscà
Nou.

-Em
presento:
sóc
l’Oriol. Sóc nascut del 28
de setembre de 2015.
Els meus pares es diuen
Matias Rodríguez Palet
i Mercè Sebastià Puig.
Vivim a Can Pericó de
Biert.

-El meu nom és Climent
Reixach Vlasenko. Sóc
nat del 25 de setembre
d’aquest any. Visc amb
els meus pares Tomàs
i Darya al carrer Sant
Dalmau de Montbó, 8.

Matrimonis:
-31/01/2015: Pau Jesús Ballester Garcia i Carme
Herreros Fernández, de Can Germà de Montcal.

-31/05/2015: Jordi Boschdemont Llagostera i Maria
Planella Casals, de Can Pigem Nou.

-15/03/2015: David Campos Vilardebó i Maria Estel
Rubirola Motjé, de Can Toscà Nou.

-24/06/2015: Daniel Armengol Sidera (natural de
Can Ferrer Pagès) i Pilar Galán Moreno.

-18/04/2015: Marc Puig Llorà i Marta Barniol Prat,
de Can Puig de Canet.

-29/08/2015. Antonio Hernández Maldonado i Glòria
Armengol Sidera, d’El Solei.

-25/04/2015: Tomàs Reixach Coll i Darya Vlasenko,
de Sant Dalmau de Montbó, 8.

-03/10/2015. David Hernández Martí i Èlia Giménez
Feixas, de Can Manel.

-09/05/2015: Juan Gil Guijo i Elisabet Farrés Moreno,
de l’Av. Rocacorba, 13.

Defuncions:
-Trinidad Gil Albesa, la “Trini”, ens va deixar el dia 29
de desembre de 2014 a l’edat de 75 anys. Residia al
carrer Pau Casals, 4.
-Marina Batlle Lopez, de la carretera Vella, 12, va
morir el 31 de març de 2015 als 95 anys.
-Josep Marco Tordera, veí de Can Parregueres, va
morir el passat 13 de maig de 2015 a l’edat de 67
anys.

-Jordi Tràfach Arnau, del carrer Boratuna, 9, va
morir el 25 de maig de 2015 als 84 anys.
-Joan Marigot Lizandra, de Can Pona, va morir als 83
anys el passat 27 de juliol de 2015.
-Domingo Armengol Fabrellas, el recordat Puó de
Canet, va morir al 28 d’agost de 2015 als 83 anys.
DESCANSEU EN PAU

Acords de Ple

1-Acta sessió extraordinària de 6 de juliol de 2015
-El passat 13 de juny es va constituir el nou
ajuntament com a conseqüència de les eleccions
locals celebrades el 24 de maig de 2015 (podeu
veure tot el cartipàs a la pàgina 22)..
-S’acorda celebrar les sessions ordinàries el tercer
dilluns de cada mes a les 20:30h.
-S’estableix que els membres de l’equip de govern
no percebran retribucions econòmiques per la
dedicació del seu càrrec i responsabilitats.
-Es crea el Consell de Participació Ciutadana que
estarà compost per membres de les diferents entitats
municipals: Associació Cultural de Canet d’Adri,
Associació Cultural de Montcal, Associació Cultural
d’Adri, Associació Urbanització de Montbó, Amics de

la Vall de Biert, Assemblea Territorial Canet d’Adri
per l’ANC i Associació de Caçadors de Canet d’Adri.
-S’aprova nomenar “Espai de la Independència”
a la zona verda on es va plantar l’arbre de la
independència i que està ubicada entre els carrers
Valer i Ms. Josep Palou.
-S’aproven les dues festes locals del municipi per
l’any 2016, que seran el dilluns 26 de setembre
(Festa Major de Canet d’Adri) i el dissabte 29
d’octubre (Sant Narcís).
-S’aprova el plànol de delimitació de Canet d’Adri,
realitzat pel Consell Comarcal com a mesura de
prevenció d’incendis forestals.

2-Acta sessió ordinària de 21 de setembre de 2015
-Aprovació del Compte General de 2014.
-Aprovació renúncia
Avinguda Rocacorba.

obra

instal·lació

semàfor

-Aprovació definitiva de quotes de les contribucions
especials dels beneficiaris de l’obra d’asfaltat de
la Ctra. Vella de Canet (import total a repartir:
4.178,06 €).

-Distribució quotes 2015 per a celebració de Festes
Majors. Import total: 5.900,00 €

3-Acta sessió ordinària de 19 d’octubre de 2015
-Aprovació de les ordenances fiscals reguladores
dels tributs municipals:
A l’ordenança reguladora de la taxa per realització
d’activitats jurídic-administratives, es desglosa els
seus epígrafs en una ordenança fiscal numerada per
cada epígraf.
A l’ordenança reguladora de la taxa d’aprofitament
especial de domini públic, s’exclouen les empreses
de telefonia fixa que no són titulars de les xarxes.
A l’ordenança reguladora de la taxa per la prestació
de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions
municipals, en referència a l’ús del pavelló,
s’introdueix un nou apartat de quotes que regula
l’ús del pavelló per aquelles empreses, associacions
i particulars amb ànim de lucre.
L’ordenança reguladora de la taxa per la prestació
de serveis de prevenció i control ambiental de les

activitats i instal·lacions, se’n modifica el contingut
per adequar-la a la Llei vigent i també s’actualitzen
les quotes tributàries.
-Contractació de l’obra de substitució de la canonada
d’aigua potable al carrer Mossèn Josep Palou i
a l’encreuament del carrer Camí del Jordà/ Av
Rocacorba, amb un cost total de 24.468,85 €.
-La Generalitat ha notificat la distribució del Fons
de Cooperació local de Catalunya per a l’any 2015,
en què la quota corresponent a Canet d’Adri és de
46.400,08 €
-S’ha enviat una carta informativa als veïns del
municipi perquè netegin el perímetre de seguretat
de les parcel·les, per prevenció d’incendis, aprofitant
que en aquesta època es poden cremar les restes
vegetals.
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Subvencions
PEIS: S’ha concedit la subvenció del Pla Especial
d’Inversions Sostenibles per un import de 11.091,20€
i que es destinaran en obres d’arranjament de
camins municipals.
PUOSC: S’ha justificat la subvenció per a despeses de
reparacions, manteniment i conservació pel període
2014-2015 per un import total de 33.054,80€, dels
quals l’Ajuntament en rebrà un total de 19.441,17€
corresponents a l’anualitat 2015.
CONCESSIÓ DIRECTA: S’ha sol·licitat una
subvenció a la Diputació per un import de
24.468,85€, exclosa de concurrència pública, per
poder finançar l’execució de l’obra de substitució de
la canonada d’aigua dels carrers Mossèn Josep Palou
i de l’encreuament del carrer Camí del Jordà amb
Avinguda Rocacorba. Import atorgat: 5000€.

NOVES TECNOLOGIES: S’ha concedit una
subvenció de 841,29€ per finançar les instal·lacions
de varis softwares.

Pt10: S’ha justificat la subvenció per la lluita i control
de plagues urbanes per un import de 2.036,87€. El
cost total pel tractament de desinsectació ha estat
de 3.025,00€.

Personal i material
Durant el mes d’agost, l’Ariadna Frigolé Llorà, veïna del Pla de l’Estanyol, va ocupar un
lloc de treball a les oficines municipals en el període comprès entre el 15 de juliol i el 31
d’agost. Aquesta iniciativa està destinada als joves de Canet d’Adri perquè tinguin un
primer contacte amb el món laboral.
L’Ajuntament ha instal·lat una màquina expenedora de cafès, xocolata calenta i infusions
a la sala polivalent, pels usuaris municipals.
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Obres municipals

S’ha enllestit l’obra de pavimentació
de la Carretera Vella de Canet
d’Adri, amb un cost total de 67.820,50
euros.
Pavelló municipal:
Hi ha hagut una averia per una fuita
d’aigua en les canonades del pavelló.
També s’ha hagut de reparar uns
vidres de la cara sud del pavelló,
que estaven trencats. Totes aquestes
despeses han estat cobertes per
l’assegurança municipal.

S’ha reemplaçat la canonada d’aigua potable
del carrer Mossèn Josep de Palou i la travessa del c.
Camí del Jordà amb l’Av. Rocacorba per les moltes
fuites que es produïen en aquestes zones i, tot això,
provocava talls en els subministrament d’aigua i les
molèsties que això ocasionava als veïns afectats.
Al carrer Mossèn Josep de Palou s’ha aprofitat
per asfaltar-lo de nou, ja que el ferm estava molt
degradat.
La companyia d’aigües Prodaisa fou
l’encarregada d’executar aquestes obres i es van dur
a terme a finals del mes de novembre.

Degut a les pluges d’aquest mes
d’agost, es va arranjar el camí de ca
l’Estanyol a Jonquerol amb subbase.
Per aquest mateix motiu també s’ha
fet l’arranjament del camí de Vaïnera
(fins a Can Valls) i del camí de Biert.
El paviment de la carretera de Canet
al veïnat de Can Toscà, no estava
en bon estat. Aquest fet dificultava
l’accés dels vehicles rodats per
aquesta zona. Aquest desembre
s’han dut a terme les obres de millora
d’aquest tram.
Aquesta tardor s’han tallat alguns
arbres del carrer La Sureda i del Parc
de les Alzines.

S’han instal·lat planells informatius sobre el vulcanisme
i les formacions de
dipòsits volcànics a
diferents punts del
Puig d’Adri: hi ha un
cartell situat al camí
d’accés a Cal Xinet
del Puig, just davant
La Vidella; també n’hi
ha un altre a sota
Can Tecla de Montcal, informant de les
característiques dels
dipòsit piroclàstic de
Collsacarrera.
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CARTIPÀS MUNICIPAL (legislatura2015-2019)
1- Carles Espígol i Camps (IpC-AM)
Alcaldia i Govern Local. Regidories: Urbanisme; Hisenda; Turisme i Promoció Econòmica;
Governació, Relacions Institucionals i Participació Ciutadana. Representant al Consell Comarcal
del Gironès, a l’AMI, a l’ACM i al consorci LOCALRET. Membre Vocal Assemblea Mancomunitat
de municipis de la Vall de Llémena.
2- Jordi Fonoll i Lluís (IpC-AM)
Primer Tinent d’Alcalde. Tresorer municipal. Regidories: Cultura, Esports, Educació, Joventut i
Comunicació; Salut, Benestar Social, Tercera Edat; Recursos Humans. Membre de la Comissió
Especial de Comptes. Representant al Consell Escolar i al DipSalut. Portaveu d’IpC-AM.
3- Albert Badosa i Noguer (IpC-AM)
Segon Tinent d’Alcalde. Regidories: Patrimoni i Equipaments municipals; Protecció Civil.
Portaveu suplent d’IpC-AM.
4- Enric Subils i Quera (AVICA)
Regidories: Món rural; Camins i vies públiques; Medi Ambient. Portaveu d’AVICA. Membre de la
Comissió Especial de Comptes. Membre Vocal Assemblea Mancomunitat de municipis de la Vall
de Llémena. Representant a l’ADF. Representant al CILMA.
5- Joel Casellas i Puig (CiU)
Portaveu de CiU. Membre Vocal Assemblea Mancomunitat de municipis de la Vall de Llémena.
6- Sònia Bosch i Congost (CiU)
7- Georgina Trias i Pilsa (CiU)
Membre de la Comissió Especial de Comptes
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AVICA (Agrupació Veï-

nal Independent de Canet d’Adri) es va gestar
a la zona de Montbó per
la necessitat d’organitzar-nos com a veïns i
per reivindicar-nos com
a canetencs de ple dret.
El nostre logotip vol
mostrar aquest sentiment de pertinença a un
mateix municipi per part
de tots els pobles que el
formen: Adri, Biert, Rocacorba, Montbó i Montcal.
Ens sentim part important del municipi, ens agrada
la natura, la tranquil·litat i la bona convivència entre
tots els canetencs.
A les eleccions municipals del 2011 ens vam
presentar per primer cop, per fer-nos més visibles i
fer pinya pel poble. Per pocs vots no vam entrar al
consistori, tot i això, els ànims no van decaure i les
nostres ganes de tornar-ho a intentar, i fer saber
que estem aquí, no van desaparèixer.
Vam observar que hi havia altres veïnats que es
trobaven en una situació semblant a la nostra, per
tant, vam decidir unir-nos amb la gent de Biert i
anar junts, per arribar més lluny. A les passades
eleccions, varem aconseguir el nostre objectiu:
entrar a formar part dels grups municipals. Degut

a les divergències entre els grups majoritaris de
formar un sol grup unitari, i no arribant a l’entesa,
vam pensar que no seríem nosaltres qui desféssim
la voluntat del poble. Així doncs, si el poble havia fet
guanyadora en vots a una formació, enteníem que
era aquesta la que havia d’estar al capdavant.
A petició del grup de govern, ens van proposar
entrar a formar part d’aquest equip; sempre amb
independència i llibertat de vot, per tal de ser útils
pel poble i donar estabilitat al nostre municipi. Per
tant, nosaltres creiem que entrar al grup de govern
ha estat un acció de responsabilitat envers a tots
els veïns; per poder sumar forces, experiències,
opinions i visions per ser més forts i estar més units.
Tal i com dèiem en el nostre programa, ens regim
pel principi del bé comú, és a dir pel bé general,
per sobre del propi. I és en aquesta línia amb la
qual treballarem aquesta legislatura. Creiem que
l’Ajuntament ha d’estar al servei del poble, per
escoltar als veïns, solucionar els seus problemes
i oferir-los una bona qualitat de vida en tots els
aspectes que els sigui possible.
Moltes gràcies a tothom que ha fet possible aquest
gran pas d’AVICA i com sabeu, estem a la vostra
disposició per qualsevol cosa.
Tots fem Canet!

per vetllar pel correcte compliment de les
responsabilitats de l’actual equip de govern de
coalició entre IpC-AM i AVICA.
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 del nostre poble.
Així doncs, fins ara hem trobat un consistori
receptiu, obert i disposat a escoltar, cosa que
denota que anem per bona direcció.

Si tanquem els ulls per uns instants, sembla que
fos ahir que sortíem de casa amb un sobre a la
mà que contenia el nostre vot carregat d’il·lusió
i esperança davant les eleccions al Parlament de
Catalunya del passat 27 de setembre.
Avui, tres mesos més tard, després del resultat
de la configuració del Parlament que la ciutadania
del país va escollir democràticament, ens trobem
en un escenari canviant en què cada setmana es
succeeixen fets transcendentals pel futur d’aquest
país tant bonic i privilegiat on tenim la sort de
viure.

Agraïm a l’equip de govern la seva posició i bon
tracte, la qual cosa no significa que el nostre grup
adopti una posició relaxada i despreocupada, ans
el contrari, 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.

Si fem l’exercici de tancar els ulls per segona
vegada i sense anar massa enrere en el temps,
també sembla com si fos ahir aquell 24 de maig
que ens dirigíem a les urnes dels baixos de
l’Ajuntament de Canet d’Adri per a decidir el futur
del nostre poble.

Com a mostra que les nostres paraules no se les
emportarà el vent i el nostre grau d’implicació
amb el poble, aviat rebreu periòdicament a
casa un butlletí trimestral del nostre grup on
us mostrarem les nostres accions de treball,
propostes, decisions i opinions respecte els
assumptes consistorials que afecten directament
als canetencs i canetenques.

No eren unes eleccions qualsevol, ja que venien
precedides de més de dues dècades amb la
mateixa figura al capdavant del consistori i,
aquesta vegada, fos quin fos el resultat, el poble
es trobaria davant d’un canvi significatiu tant pel
que fa a la composició com per la organització i
forma de treball.

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:

Finalment, així va ser tot anotant uns resultats
gairebé equitatius entre les dues principals
formacions i una participació rècord que mostrava
l’enorme sensibilitat democràtica i implicació
governamental del nostre municipi.
Després d’aquests pocs mesos assumint la
responsabilitat privilegiada de ser regidors d’un
poble com Canet d’Adri, de moment hem tingut
temps d’asseure’ns i establir els primers contactes
amb els diferents grups del consistori.
Les nostres tasques com a grup de l’oposició fins
ara han estat dipositar tots els nostres esforços

Correu electrònic: ciucanetdadri@gmail.com
Xarxes socials: 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 tan 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!!!
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LA VEU DEL POBLE
Una etapa històrica i
transcendental pel nostre futur
La victòria de l’independentisme català el 27S passat va obrir les primeres pàgines dels diaris i les
televisions internacionals. Però els catalans tenim
una tendència accentuada a espantar-nos per ben
poca cosa i quatre expressions d’alegria del partit de
Ciutadans sumat a la mesquinesa o la manipulació
d’alguns mitjans espanyols van privar de veure els
grans resultats del 27S. Perquè valorem realment el
que vam aconseguir el passat 27S:

27S, l’ANC va fer diferents campanyes per explicar
els avantatges de constituir la República Catalana i
per contrarestar el joc brut de l’Estat espanyol amb
amenaces i la campanya de la por. L’Assemblea Territorial de Canet d’Adri, en línia amb les accions de
l’ANC, vam repartir a tot el municipi 5 entregues de
diaris en diferents mesos i nombrosos fulls informatius. També vam celebrar el dia 5 de setembre la 4a
festa per la independència (veure la pàg. 6).

-L’independentisme va aconseguir 72 escons i té la majoria
absoluta del Parlament, fa tres
anys els diputats amb mandat
explícitament
independentista
eren 24, els d’ERC i CUP. Avui
són 72. Feu comptes.

Els ciutadans de Catalunya portem 3 anys amb mobilitzacions
per aconseguir un mandat democràtic al Parlament de Catalunya que faci un procés cap a
la formació de la República Catalana, i això ho hem aconseguit.
Però, tal com deia el lema de
l’ANC d’aquest estiu, “27S On tot
comença”, ara més que mai ens
tocarà sortir el carrer per varies
raons: la primera, donar suport
a les institucions i persones que
l’Estat Espanyol ataca i imputa
per haver escoltat una gran part
del poble català. I en segon lloc,
per mantenir-nos units, mobilitzats i ferms, de manera cívica i democràtica, en tot
el procés cap a la construcció de la República Catalana. A l’Assemblea continuarem treballant per consolidar i ampliar la majoria social i mantenir la cohesió
social que l’Estat espanyol vol destruir. Finalment,
també demanarem a les nostres institucions la concreció de les mesures que millorin el benestar social
i els drets laborals, en el procés constituent d’una
República Catalana lliure, democràtica i socialment
justa.

-Per primera vegada a la història, un partit ha guanyat les
eleccions a totes les comarques
del Principat. No havia passat
mai.
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-Els independentistes guanyen a
907 municipis i els unionistes a
35.
-Junts pel Sí i la CUP aconsegueixen el 48% dels
vots. Cameron va convocar el referèndum perquè
l’SNP havia guanyat les eleccions amb el 44% dels
vots. I el Quebec tres quarts del mateix.
-L’independentisme guanya a Barcelona amb el
47,24% dels vots emesos.
-S’ha batut el rècord històric de participació en unes
eleccions; més legitimitat democràtica que mai.
-Un 48% dels vots van ser favorables a la independència (JxSi i la CUP), un 39% de vots en contra (PP,
C’s i PSC) i un 13% no es van posicionar ni en el si
ni en el no (CSQP i Unió); per tant, un 48 % a favor
del si enfront a un 39% a favor del no.
Pel que fa els resultats de Canet d’Adri, vam tenir
una participació del 89,03% i els partits independentistes van guanyar per àmplia majoria amb quasi
un 86% dels vots. Vam fer el segon percentatge de
vot independentista més elevat de la comarca del
Gironès. El bons resultants van ser gràcies a tots els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya que van anar a
votar el passat 27S, però també, són fruit del gran
treball que ha fet l’ANC i tots els seus voluntaris en
aquests tres últims anys.
Aquest estiu passat, com ens els tres anteriors,
l’ANC va realitzar una campanya d’estiu que va culminar l’Onze de setembre amb una gran concentració a la Meridiana. Aquesta va ser més festiva que
mai, i gràcies a la ciutadania de Catalunya, també
va ser la més massiva. Després de la Diada i fins al

I com arribarem a la República Catalana? Bé doncs,
l’ANC proposa el següent full de ruta, que pot tenir
variacions en funció dels esdeveniments que puguin
sorgir:
Primerament, i ja realitzat, el Parlament en la seva
sessió de constitució fa una declaració solemne, un
missatge a l’Estat, a la comunitat internacional i al
Govern de Catalunya que hi ha un mandat clar de
les urnes; que es proposa obrir negociacions amb
l’Estat per complir-lo; es declara la voluntat de pertànyer a la UE i de mantenir l’euro; es comunica a
tots els caps d’estat del món l’inici del procés cap a
la independència i es demana al futur govern català
que faci els passos necessaris. En segon lloc, el govern ha de posar en marxa les estructures d’estat,
ha d’aconseguir reconeixement internacional, ha de
negociar amb l’Estat espanyol i ha d’atendre la gestió del dia a dia. Com a tercer pas, es farà la proclamació de la independència. El Parlament la proclamarà quan els dirigents polítics vegin establertes
les condicions necessàries. La declaració es farà en
dos aspectes:

1) declaratiu: la proclamació pròpiament dita de
creació del nou estat.
2) normatiu: es proclamarà la desconnexió de
l’ordenament jurídic vigent, i al mateix temps,
s’assumirà com a dret català totes les lleis i normes
existents en tot allò que no contradigui la declaració
de independència.
En quart lloc, es farà la llei de transitorietat jurídica.
Serà una llei fonamental del procés perquè regularà
qüestions imprescindibles com territori, nacionalitat
catalana, règim de llengües, institucions de govern,
cap d’estat i drets dels ciutadans i estarà lligada a la
proclamació de la independència. El seu objectiu és
garantir la successió ordenada d’administracions i és
una llei de mínims, que haurà de regular el procés
constituent però no haurà de condicionar la futura
Constitució.
En cinquè pas, farem el procés constituent. En la
llei de transitorietat, el Parlament ha de preveure
com s’integren les iniciatives de la societat civil en el
procés constituent. El cap d’estat convocarà eleccions

constituents a les que els partits es presentaran per
separat. I després, el nou parlament farà la proposta
de Constitució.
Finalment en sisè i últim pas, es farà el referèndum
per votar la constitució del nou Estat Català. Per
fer tots aquest passos, les institucions i el govern
Català necessitaran més que mai el suport i la
implicació de la ciutadania, ja sigui per defensar-les
davant els atacs del govern espanyol com també en
ser participatius per redactar una nova Constitució
Catalana.

Des de la ciutadania ens hem d’implicar per
assegurar que la nova constitució defensi els drets
dels ciutadans, que permeti oportunitats per a
tothom i que permeti una societat basada en el
benestar i la prosperitat sostenible. Per això, l’ANC
juntament amb moltes altres entitats socials,
continuarem treballant per anar sumant més i més
gent, perquè de ben segur que, com més gent hi
participem, millor serà el país que construirem.

Ara és l’hora d’implicar-se! El nostre futur depèn de nosaltres. Treballem per aconseguir un
país millor amb l’Assemblea Nacional Catalana.
Posa’t en contacte per correu electrònic:
canetdadri@assemblea.cat o al Facebook de Canet d’Adri per la Independència.

Una veïna de Montbó, al podi del Mundial de Patinatge Artístic
La Laura Alejandra, veïna de la Urbanització de
Montbó i antiga patinadora del Patinatge Artístic
de Sant Gregori, fa unes quantes temporades que
patina amb el CPA GIRONA en el grup de Xou gran
en què aquest setembre
l’equip
ha aconseguit la tercera posició al
Campionat del Món de Show de
Patinatge Artístic que es va fer a Cali,
Colòmbia. Ella va començar aquesta
passió envers el patinatge als tres
anys d’edat al Club Patinatge Salt.
Va iniciar-ho com a un simple hobby
en la modalitat d’individual, on al
llarg dels anys ha anat participant
en proves, copes, campionats i
medalles, tenint petits èxits (1a en
Campionat Preliminar, 2a....). Als sis
anys va arribar al Patinatge Artístic
de San Gregori on gràcies a les seves
entrenadores (Gemma Vilches i Imma
Oliva) va passar un seguit de proves
fins arribar gairebé al final de la seva base (última
fase abans de fer campionats). Al 2011 se’n va anar
al Club Patinatge Artístic Girona on va continuar
patinant en la modalitat d’individual completant tota
la seva base i iniciant-se al món dels campionats
i, també, al 2013 va començar a patinar en la
modalitat de Xou Juvenil. Un any després va tenir
l’oportunitat de formar part del Xou Gran del seu club
i no la va desaprofitar. Al 2014 amb la coreografia
de “Més enllà de la foscor”, es van quedar a les
portes de poder anar a campionats internacionals
(4tes d’Espanya) però aquesta temporada amb la

coreografia “Fent i desfent”, un número preciós i de
gran plasticitat, va aconseguir pujar al pòdium en
tercera posició als campionats d’Espanya (que varen
tenir lloc a Saragossa el 7 de març). Aquest bon
resultat va permetre a Laura Alejandra
i les seves companyes d’equip,
viatjar a Bremenhaven (Alemanya)
per participar al campionat d’Europa
durant el primer cap de setmana de
maig. Allà tot i haver de sortir primeres,
van obtenir la quarta posició, tan sols
a 1,2 punts del tercer classificat.
Aquest magnífic resultat que posiciona
el CPA Girona entre els millors equips
europeus del moment i els va donar la
possibilitat de viatjar a Colòmbia del
21 al 27 de setembre a fi de participar
al Campionat mundial de patinatge
artístic de grups xou. El mundial va
ser una nova i única experiència per
a la Laura i el seu equip, ja que mai
havien participat en un campionat mundial. Els hi
va tocar sortir de primeres una altra vegada però
no van deixar el llistó baix. Després d’haver fet un
magnífic disc, van obtenir la puntuació entre els
9.0 i 9.6 fent que quedessin en pòdium en tercera
posició. Gràcies a tots els nostres patrocinadors
-incloent a l’Ajuntament de Canet d’Adri- que ens
ha permès fer aquest bocí de somni realitat. Moltes
felicitats, Laura!!
Angela Mireya Gómez i Francisco Hinojosa
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PARLEM DE CANET D’ADRI
L’Església de Sant Joan de Montbó
de campanar, d’una sola planta quadrangular i amb
quatre finestrals en cadascun dels seus laterals i coronada amb una teulada piramïdal (donant la forma
que presenta a l’actualitat). En la part central de la
nau, s’obria una petita finestra on el seu arc que
l’envoltava estava feta per pedres volcàniques. Més
endavant es van tapar amb ciment. Davant l’església, s’hi pot distingir les empremtes d’un antic atri,
avui desaparegut. L’estructura original de l’església
de Sant Joan de Montbó s’ha mantingut fins als nostres temps sense gaires alteracions, tot i que amb el
pas del temps el seu estat s’ha anat degradant per
la manca d’ús i manteniment. A simple vista, per
exemple, es pot observar com ha crescut una figuera sota les teules del lateral sud de l’ermita. Al llibre
d’història dels pobles del municipi editat per Jaume
Marquès, ja explicava com a l’interior de l’església
alguns visitants hi van deixar la seva empremta fent
grafitis i pintades en les parets.
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Aquesta església s’esmenta per primera vegada en
un document del 23 de novembre de l’any 1200 i
feia referència a una donació de terres. Aquesta
antiga església parroquial fou
durant molt de temps sufragània de Santa Cecília de Montcal.
És una construcció romànica de
petites dimensions i està constituïda per una sola nau, capçada
a l’est per un absis semicircular.
A l’any 1524 el visitador pastoral
de l’època, per tal que el cementiri estigués tancat, va ordenar
construir un mur en tot el perímetre que ocupa l’ermita i que a
l’actualitat encara hi és. Entre els
segles XVII i XVIII es va reformar
l’església de Sant Joan de Montbó, redecorant tot el seu interior
adoptant l’estil barroc. La porta,
formada per un senzill arc de mig
punt, fou protegida per un porxo
de fusta i que, actualment, no en
queda testimoni (tot i que es pot
veure clarament els forats d’on
sortien els cairats). Damunt la
porta hi ha una petita finestra en
forma de creu i actualment està parcialment paredada. També es va construir una
sagristia, adjunta al
mur sud. En la finestra de la sagristia hi
ha un bonic detall decoratiu, que acompanya la data de construcció. Aquell temps
també es va reformar
la façana oest. En
aquesta precisament
es va alçar una torre

És per això que per conservar el patrimoni cultural
i històric del nostre municipi, seria interessant realitzar-hi una rehabilitació general de l’església. Però
aquesta iniciativa no depèn del
Bisbat ni de cap ens públic ja que
a l’actualitat l’església de Sant
Joan de Montbó és de titularitat
privada. En aquesta ermita s’hi
celebrava per Sant Joan la festa del poble de Montbó, amb un
ofici solemne, seguit de sardanes
i ball. Però des de finals del segle XIX que està tancada al culte.
Així i tot, no fa tants anys que en
aquesta església hi havia hagut
algun que altre grup excursionista que havien pernoctat al seu
interior i també alguns caçadors
l’havien utilitzada com a refugi.
Malgrat que avui dia no es pot
accedir al seu interior, us encoratgem que contempleu aquesta
església des del seu pati exterior.
Les petites dimensions d’aquesta
església respecte les altres que
tenim al municipi, ja fa que sigui motiu suficient per anar-la a
visitar!!

Ruta per Sant Joan de Montbó, Montcal i Sant Medir
A continuació, us proposem un recorregut d’unes 2
hores que us servirà per conèixer una mica més els
entorns de Sant Joan de Montbó. La ruta l’iniciarem
al trencant de Can Basiu. Baixarem per la carretera
de Montbó i de seguida trobarem a mà dreta el cartell
que ens indica l’inici d’una pista que ens portarà a
Santa Cecília de Montcal. Un cop arribem a Montcal,
anem tirant per la carretera principal i enllacem
amb el camí que trobarem al marge esquerre i que
voreja per darrere el Mas Murtra. Llavors empalmem
amb el camí asfaltat de Cal Cuerno. Passarem per la
Torre de Sant Medir, can March i baixarem cap a Can
Palou de Sant Medir. Seguirem recta (en direcció
est) per darrere aquest mas, fins arribar als camps
de l’Uric. Poc després trobarem un camí a la nostra
mà esquerre, que ens farà pujar i passarem per sota
el cablejat de la linia d’alta tensió. Seguirem la pista
fins arribar a un encreuament de camins. Agafarem
el de la dreta (que és el que ens portaria a Can

Clarà) i pocs metres més amunt agafarem el sender
que ens queda a l’esquerre. Continuarem caminant
i de seguida observarem una pista forestal oberta
recentment per les obres de la MAT fins arribar
a una de les noves torres. La creuarem de sud a
nord i continuarem la marxa fins a connectar amb
el camí de Can Liró que ens portarà directament
en aquest mas. Un cop hagim arribat a Can Liró,
girarem a l’esquerre on neix un petit caminet,
netejat recentment. Primer el seguirem en direcció
oest i llavors la pista s’enfila cap a Sant Joan de
Montbó en direcció nord. Un cop havent pujat uns
quants metres, trobarem un petit encreuament,
on agafarem el camí a mà esquerre. De seguida
distingirem al mateix marge, l’esglèsia de Sant Joan
de Montbó. Seguirem el camí que ens porta a Can
Virulesc i Can Basiu fins arribar al nostre punt de
sortida.
Albert Puig
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L’ENTREVISTA
Lluís Noguer i Crous
Tothom el coneix com en “Tarrús”. Tot un personatge del nostre poble que no deixa indiferent
a ningú. Tard o d’hora el Rocacorba havia d’aprofundir en la seva persona i en aquest número
hem volgut conèixer-lo un pèl més!!
1- Fes-me cinc cèntims de la teva vida
personal i familiar. Per cert, d’on et ve el
nom de “Tarrús”?

Vaig néixer a Cal Adroher l’any 1949. En la meva
família som 7 germans (3 de la primera mare i 4 de
la segona). El meu pare, doncs, es va casar dues
vegades. Fruit del primer matrimoni van tenir a la
Quimeta, a mi i a la Ramona. Del segon enllaç van
sortir la Loreto, la Montse, la Isabel i la Dolors. Els
estudis bàsics els vaig fer al col·legi de Canet d’Adri.
Em sembla recordar que a l’anterior revista es va
publicar una foto de tots els alumnes d’aquella època i per allà mig també hi sortia jo...
A l’edat de 14 anys vaig començar a fer de manobre
amb en Siset paleta. Quan vaig complir la majoria
d’edat, vaig anar a la mili voluntària a Girona. Just
després de fer el servei militar em vaig reincorporar
al món de la construcció en una empresa de Girona.
Després d’aquesta experiència vaig decidir fer-me
autònom i vaig poder muntar societat amb el meu
cunyat, en Badosa. Més endavant, vaig muntar una
empresa amb en Mingo i en Pep de la Barba, que
avui dia encara està en funcionament. Quan tenia
22 anys vaig conèixer la meva dona, l’Engràcia, en
un ball a Anglès. Al cap de dos anys, al 1973, ja ens
havíem casat a Santa Àfra. Era el dia de Sant Josep
i allà al santuari també hi vam fer el tiberi. Hem tingut 5 fills: l’Imma, l’Anna, en Lluís, la Yoli i, la més
petita, la Sònia.
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En Lluís, amb la seva germana gran, la Quimeta

En Lluís quan va fer la 2ª Comunió (any 1961)

Cap a mitjans de la dècada dels vuitanta vaig plegar
com a constructor i em vaig ficar dins el món de la
restauració. Sense perdre temps vaig llogar amb en
Climent de Sant Gregori l’actual Celler d’en Caballé
i hi vaig muntar-hi el restaurant. La meva dona i
jo ens ocupàvem de
fer funcionar el negoci.
Complementàriament a tot això
vaig estar uns anys a
la Comissió de Festes
de Canet d’Adri, juntament amb en Batista, en Quim Pérez,
el Ferrer, la Loli, etc.
El juliol del 1990 vam
obrir el restaurant
del Celler de l’Adroher. Fa poc temps
vaig comprar el Mas
Ventós de Jonquerol
i ara que estic ja jubilat em puc dedicar
de ple a les meves
aficions. Del sobrenom “Tarrús” només
dir-te que tots els artistes tenen un mot!!

Els nuvis, Lluís i Engracia,
durant el seu enllaç
matrimonial l’any 1973

2- De quina salut gaudeix El Celler de
l’Adroher? T’ha suposat molts sacrificis
tirar endavant el negoci?

3- Com molts altres companys del poble, ets
un gran aficionat a la cacera. Tens també
altres hobbies?

En Lluís i altres companys fent una carbonera davant
de casa seva, a Cal Adroher.

El juliol del 1990, just un mes després de nèixer la
Sonia, vam obrir el restaurant. Prèviament hi vam
haver de fer obres per condicionar el local. A més
durant tot aquest quart de segle cap aquí, també hi
hem fet reformes, com la nova terrassa, l’ampliació
del menjador i l’era. Per tant, tirar endavant el
negoci ens ha costat molt d’esforç i sacrifici però
personalment estic content amb la feina que hi hem
fet. Pel nostre restaurant hi han passat personatges
il·lustres com la Tita Cervera (la baronesa Thyssen),
en Javier Clemente (exjugador de l’Athletic de
Bilbao i exentrenador de l’Espanyol), entre d’altres
famosos.

En Lluís, de ben jove, ja anava de caça

Sí, com bé dius, sóc molt aficionat a la cacera,
concretament a la del senglar. Hi vaig amb la colla
1 de Canet. L’enumero perquè també hi ha una
altra colla al poble. Al nostre grup també hi ha en
Pere Barber, en Met de la Barba, la Bola, en Jordi
biciclista, .... Els dissabtes i diumenges de primers
de setembre fins al març és el període oficial de la
cacera, tot i que últimament amb la gran presència
de senglars s’ha allargat l’època per caçar-ne.
Fora d’aquest període de cacera hem de demanar
els permisos a la Federació de Caça de Girona. Jo
tinc una mescla de Blau d’Espunya. Els que tenim
gossos no paguem el coto i els que no en tenen,
sí. Nosaltres ja el paguem tot l’any mantenint els
gossos. Els propietaris ja fa un temps que van deixar
de cobrar el coto. A part de la cacera, també sóc un
gran aficionat a caçar bolets. Com podeu veure a la
foto, vaig trobar un bon cistellàs de múrgules. Des
que estic jubilat, una altra de les meves aficions és
dedicar-me a l’hort, cultivant hortalisses, calçots...

En Lluís, quan formava part de la Comissió de Festes
de Canet d’Adri, a mitjans dels 80

Els dimarts han estat sempre el nostre dia de festa i,
en part, de desconnectar de les nostres obligacions
professionals. Com a plats estrella que oferim al
restaurant tenim la cua de vedella, el platillo de
bolets, el rostit de pagès, els cargols amb senglar i no
em vull oblidar dels calçots!! Jo m’encarregava més
del servei d’atendre la gent, servir taules i comprar
tot el menjar i productes que feien falta. La meva
dona sempre ha portat la cuina i juntament amb la
resta de la família fan tirar endavant el negoci.

La colla de Canet amb el senglar de
“protagonista”
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En Lluís, lluint LES MÚRGULES !!

Moment del bateig del burro

4- Vas ser un dels fundadors de la Penya
Blaugrana Vall de Llémena. Explica’ns com
va anar tot.

Penya Blaugrana, vam comprar un burro per fer-ne
la mascota de la penya. El seu pare es deia Filiprim i
la seva mare, Llúpia. Els padrins van ser en Baus i la
Roseta, i el predicador, en Jordi Corominas
(el pare d’en Jordi de Can Pèsol). Un
centenar de persones van venir al bateig
del burro, que li vam posar el nom de “Van
Gaal”. Es va fer un refrigeri amb xampany
i es va tirar confits per a tothom. Es veu
que el burro sí que “tenia ggrr..ritmo”!!
Més d’un cop se’ns havia escapat!!
Recordo que dies després del bateig, vaig
anar amb uns amics a Madrid i vam veure
que fins i tot a la premsa esportiva de la
capital es va fer ressó d’aquesta notícia
del burro!! Des de sempre hem fet autocar
quan el Barça li toca jugar al Camp Nou.
Fa uns anys cap aquí ens hem ajuntat
amb la Penya Blaugrana de Bescanó per
tal de rentabilitzar l’autocar. Actualment el
president de la penya és el meu fill i en
la directiva també hi ha el fill d’en Patau i
el fill d’en Miquel Vilà. La seu de la penya
és al mateix Celler de l’Adroher i, per
tant, les reunions es fan a casa nostra i,
normalment, se’n fan 4 a l’any.

L’any 1994, que fou el darrer any del
Dream Team, vam fundar la Penya
Blaugrana Vall de Llémena. La idea de
muntar una penya va venir que sempre
teníem problemes d’entrades (sobretot
quan viatjàvem a les finals que jugava
el Barça). D’aquesta manera, essent
penyistes vam poder aconseguir solucionar
aquest problema i vam poder disposar-ne
amb més facilitat. El dia de la inauguració
va venir tota la plana major de Can Barça,
entre ells l’entranyable Nicolau Casals
amb el seu inseparable puro. Vam muntar
una carpa dins el camp de futbol. Vam
ser 240 persones. Recordo que servíem
el menjar amb carretilles adornades amb
les banderes del Barça. Jo era el president
de la Penya, on també hi havia en Patau,
l’Angel Martí, en Pepe Martí i en Bayé. Quan
es va muntar la penya, immediatament
vam crear l’equip de futbol de la Penya
Blaugrana Vall de Llémena. Com que no
teníem el camp acabat, vam jugar els dos
primers partits al camp del futbol de Sant Gregori. Es
jugava una competició entre empreses. De seguida
vam poder condicionar el camp de futbol, i hi vam
construir les barraques i instal·lar-hi les faroles.
Cada 15 dies es jugava aquí. Més d’una vegada
havíem jugat un diumenge seguit ja que el rival no
disposava de camp propi. Just després de crear la

5- Vas ser regidor de l’Ajuntament de Canet
d’Adri. Quina experiència en treus?
Creus que aviat Catalunya serà un estat
independent?
El juny de 2003 vaig entrar de regidor a l’Ajuntament.
Vaig ser el cap de llista d’ERC i el meu grup llavors
estava a l’Oposició. En total hi vaig estar 8 anys, ja
que vaig repetir llista a la legislatura següent (20072011). Llavors, en Carles Espígol va encapçalar el
grup com a independents. De tots aquests anys com
a regidor en vaig treure una bona experiència i em
va poder permetre conèixer una mica més lo que
es cou al poble. Actualment ja estic desvinculat de
la política municipal, tot i que em vaig presentar
com a suplent de la candidatura dels Independents
per Canet d’Adri. Amb l’última pregunta que em
fas, crec que hauria de canviar molt la democràcia
perquè poguem ser independents. És tan complex
assolir la independència com sortir de la crisi...
L’equip de redacció li agraïm l’atenció que ens
ha dedicat i per tota la informació i fotografies
que ens ha aportat.
Moltes gràcies Lluís!

En Lluís, conversant amb el Sr. Nicolau Casals
durant el dia d’inauguració de la Penya.

Reportatge: Albert Puig i Llorà

QUADERN DEL NATURALISTA
El Picot negre
Sovint els ornitòlegs ens trobem amb sorpreses agradables com la del picot
negre (dryocopus martius), un ocell preciós de la família dels picots. Des de fa
un temps s’han fet diferents observacions en boscos de diferents zones baixes
del terme de Canet, un ocell molt poc comú en aquestes contrades ja que viu
sobretot al Prepirineu i Pirineu. Aquests casos són segurament individus en
dispersió que busquen nous territori i tant de bo es trobessin mascle i femella
i d’aquesta manera colonitzar nous espais en el nostre terme; el temps i la
sort ho diran... A Rocacorba en les zones altes hi ha com a mínim una parella
reproductora des de fa uns anys.
El Picot negre és de costums similars a la dels seus cosins com per exemple
el picot garser, o el picot verd -tots dos molt comuns a la nostra zona- però
bastant més gran de mides amb més de mig metre amb les ales obertes; el
mascle té una taca vermella molt gran al cap i la femella, més petita. Fa uns
forats enormes en els arbres secs que serveixen per nidificar i refugiar-se a
la nit. Aquestes observacions són molt interessants ja que permeten localitzar
límits de distribució d’aquesta espècie com també veure de quina manera
s’adapten a nous ecosistemes i possibilitats. Com a dada, la població de picots
negres a Catalunya està estimada en 700 a 1000 individus (en el mapa es
pot veure la distribució d’aquesta espècie). A l’il·lustració podem apreciar
diferents detalls del Picot negre. La biodiversitat de fauna en el nostre terme
és realment considerable i ara encara més amb l’arribada del Picot negre, tot
un personatge!!
per Carlos Colodro
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AQUELLES RECEPTES CASOLANES...
Porros gratinats embolcallats de
formage i pernil dolç amb beixamel
Ingredients:
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Porros
350 g Pernil cuit La Selva
250 g Formatge Habarti
1 L Llet sencera
2 Cullerades soperes de farina (ben plenes)
125 g Formatge ratllat Emmental
1 Ceba petita
Nou moscada/ sal/ pebre/ oli d'oliva/ mantega

Elaboració:
Netejar els porros amb aigua obrint-los per les
puntes, es tallen en 3 trossos d'una mida semblant
i es posen a bullir 10 min. amb una mica de sal,
s'escorren i es deixen refredar. Es prepara una presa
de pernil La Selva estirada, dintre es col·loca un tall
de formatge Habarti i un tros de porro, s'enrotlla bé
i es col·loca dins d'una safata per anar al forn, es
segueixen enrotllant tots els trossos de porro amb
el pernil i el formatge, el trossos finals dels porros
es poden descartar. Es prepara una beixamel ratllant
una mica de ceba, en una paella gran amb oli o
mantega, quan la ceba estigui un pèl roseta, afegir
la farina remenant fins coure-la una mica, afegim la
llet a poc a poc remenant constantment per desfer

la farina bé i que no es facin grumolls,a foc suau,
condimentem amb la nou moscada, sal i pebre. Si
agrada la beixamel gustosa es pot afegir una mica
de formatge Roquefort a la beixamel abans d'acabar.
Afegir la beixamel per sobre els porros embolcallats,
repartir-la cobrint-los, posar uns encenalls de
mantega amb el formatge ratllat per sobre la salsa.
Escalfar i gratinar al forn 10 minuts. Per als que són
al·lèrgics a la lactosa, hi ha el formatge sense lactosa
i es pot fer un altre tipus de salsa, com per exemple:
una mus de bròquil, pebrot vermell o de tomàquet;
condimentat al gust i gratinat amb formatge ratllat
sense lactosa. 		
BON PROFIT !!

RACÓ DEL VIATGER
Munic, la capital de Baviera
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Ja ho veieu: una imatge val més que mil paraules.
Aquesta és una de les típiques fotos de presentació
de la ciutat de Munic (capital de l’estat federal de
Baviera, al sud-est d’Alemanya). Quan parlem
d’aquesta ciutat hem de començar obligatòriament
per la Marienplatz. Aquesta plaça és el centre
geogràfic i social de la ciutat i esdevé el lloc més
freqüentat de Munic. És en aquest indret on s’hi
alça l’espectacular ajuntament neogòtic amb el
seu carrilló. Al desembre és molt recomanable
passejar per la Marienplatz, ja que hi ha instal·lat
el tradicional mercat de Nadal. Molt a prop d’aquí,
trobem la inconfusible Catedral de la Verge, d’estil
gòtic i amb les dues torres coronades per cúpules
“italianes”. A Munic s’hi celebra l’Oktoberfest, que
és el festival de la cervesa més esperat i famós
del món. Malgrat el que indica el seu nom (Festa
d’Octubre), aquesta macro festa s’inicia ja a mitjans
de setembre. Durant l’Oktoberfest, que es celebra
ininterrompudament desde 1946, es poden arribar
a beure quasi set milions de litres de cervesa. Amb

la globalització, a l’actualitat aquest festival s’ha
estès a moltes altres ciutats del món (una d’elles
és Barcelona). Referent a la gastronomia, d’entre
el menjar típic, hi trobem la Weissburst (salsitxa
servida a trossets amb mostassa dolça acompanyada
d’un panet o pretzel). En motiu dels Jocs Olímpics de
l’any 1972, es va construir un complex esportiu de
3 Km2 als afores de Munic. Aprop d’aquesta zona
també hi trobem la fàbrica BMW. Allí també hi ha
el museu d’aquesta famosa marca automobilística,
on s’ofereix al visitant una experiència interactiva
i en detall de com es dissenya i es construeix
aquests vehicles. Per últim, aquesta ciutat té un dels
equips més poderosos del món: el Bayer de Munic,
entrenat actualment per en Pep Guardiola. El camp
del Bayern és digne de visitar. Aquest estadi, situat
al nord de la ciutat, té l’aparença d’un pneumàtic i
cada nit s’il·lumina de vermell.
Si visiteu Munic, de ben segur que us encantarà!!
Albert Puig

VIDA QUOTIDIANA
La biomassa forestal
Temps enrere, quan encara no hi havia la forta
industrialització actual, l’home havia après a viure del
bosc. Si tenim en compte que Catalunya és i ha estat
un país de boscos, és ben lògic que fins fa cinquanta
anys enrere existien molts oficis artesans relacionats
amb l’explotació del bosc i que a Canet d’Adri n’hem
tingut un clar exemple (com són els carboners, els
llenyaters, els cistellers…). Els últims anys s’ha anat
implantant a la nostra societat i al món rural sobretot,
el concepte de gestió forestal sostenible, que no és res
més que l’aplicació de pràctiques respectuoses amb
el medi ambient en les tasques d’explotació forestal,
procurant mantenir la biodiversitat, productivitat i
capacitat de regeneració dels boscos.

De tipus de biomassa forestal tenim, principalment,
els pèl·lets i les estelles. Els pèl·lets són petits cilindres
de fusta residual (serradures i encenalls), assecats
de manera natural, comprimits a altes pressions i
posteriorment són triturats dels quals formen un
combustible net i senzill d’utilitzar. Els pèl·lets tenen
un alt poder calorífic i un baix contingut d’aigua i
necessiten molt poc espai pel seu emmagatzematge.

Aquesta nova manera d’entendre i gestionar la massa
forestal, en part ha donat lloc al que avui entenem per
la biomassa forestal, que són totes aquelles restes
que provenen dels treballs de manteniment i millora
de les masses forestals i dels productes generats per
les indústries de transformació de la fusta. En aquest
article ens centrarem en l’aprofitament energètic que
suposa la combustió de la biomassa d’origen forestal
i que ens pot proporcionar aigua calenta i calefacció.
L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové
de la llum del sol. Gràcies al procés de fotosíntesi,
les plantes verdes transformen la llum solar en
energia que queda acumulada a l’interior de les
seves cèl·lules. Aquesta energia emmagatzemada
es pot alliberar sotmetent-la a diversos processos
d’aprofitament energètic.
D’una banda, la biomassa forestal és una font
d’energia renovable de gran importància ja que no
contribueix a l’increment de la proporció de diòxid
de carboni en l’atmosfera. D’altra banda, la biomassa
contribueix a reduir la nostra dependència energètica
a l’exterior, tot afavorint la generació de llocs de
treball i a la dinamització de l’economia local; i
també contribueix a la disminució del risc d’incendis
ja que es poden aprofitar productes de poca qualitat
que segurament es quedarien al bosc per l’escassa
rendibilitat de la seva explotació. L’ús de la biomassa
també contribueix en una millora en l’estructura
de les masses forestals, fent-les més resistents als
episodis de catàstrofes naturals.

El constant augment del cost dels combustibles
fòssils dels últims anys ha motivat la substitució de
les calderes de gasoil per instal·lacions de biomassa.
Tot i que les calderes de biomassa inicialment són
més cares que les de gasoil, l’estalvi en combustible
permet amortitzar-les en pocs anys. També tenim
les estufes de pèl·let, que tot i no produeixen aigua
calenta sanitària, serveixen per escalfar l’ambient de
forma molt ràpida.
Podem dir doncs que a l’actualitat, l’aprofitament de
fusta per a la seva valorització energètica ja és una
realitat a Catalunya. De ben segur que als propers
anys aquesta energia s’anirà implantant cada vegada
més en moltes instal·lacions municipals i, alhora,
servirà d’exemple pel sector empresarial i privat,
arribant així a moltes llars del nostre país.
Albert Puig
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SABIES QUE...
...una de les obres de l’artista aragonès Ramon Prior Canales fou “La
Llémena, dibuixada” ?
Ramon Prior Canales (1928-2004) va ser
un gran artista aragonès. Des de petit ja
tenia interès i habilitats pel dibuix i més
endavant es va formar professionalment com
a delineant. Degut al treball del seu pare a
Hidroeléctrica de Cataluña, ell i la seva família
es van traslladar a Cassà de la Selva. Va estar
durant trenta anys al servei de restauració de
monuments de la Diputació de Girona com
a dibuixant. Durant la seva vida artística va
publicar un total d’onze obres dedicades a
l’Alt Aragó i a Girona (editades en aragonès
i català, respectivament). D’entre els llibres
que feien referència a les terres gironines
destaquen: Girona endins (1986), Per la comarca del Pla de l’Estany (1990)
i La Llémena, dibuixada (1993). Aquest últim llibre, de 118 pàgines, Ramon
Prior hi va dibuixar diferents paratges, masies i esglésies de les nostres
contrades. La Vall de Llémena va ser doncs un dels paisatges que va captar
l’atenció artística d’aquest autor. D’aquesta manera, Prior Canales ens ha
deixat un extens i ben documentat testimoni de l’arquitectura dels nostres
pobles. També va fer calendaris, estampes, postals i molts retrats. Cal
destacar el minuciós plànol que va realitzar
de la ciutat de Girona, on ho va dibuixar
tot a pluma. Ramon Prior no només era un
excel·lent dibuixant, sinó que també fou un
gran pintor d’oli i aquarel·la. Es van dedicar
varies exposicions per donar a conèixer i
difondre les seves obres. En una d’aquestes
exposicions, que fou en la Fontana d’Or de
Girona, va acudir en Josep Pla a la seva
inauguració.
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Albert Puig

Sabies que ... el gentilici de Canet d’Adri és diferent als dels altres topònims homòlegs d’aquest,
excepte Canet de Mar?
Topònim
Canet d’Adri
Canet de Mar
Canet d’en Berenguer
Canet lo Roig
Canet de Rosselló
Canet de la Tallada

Gentilici
canetenc
canetenc
canetari
canetà
canetaire
talladenc

Sabies que...

Canet de la Tallada

aquest 2015 ha estat l’Any Internacional de la Llum? Com tot sabem, la llum juga
un paper clau en la nostra vida quotidiana. Només cal veure què passa quan ens treuen la llum durant
mitja horeta...ja posem el crit al cel...!!!

AQUELL VOCABULARI D’ABANS...
Sabies que...

els apotecaris eren les persones que antigament venien
els medicaments per als malalts? Aquests eren els antecessors dels actuals
farmacèutics. El mot «Apothecarius» prové del llatí i significa «botiguer». Per tant,
l’establiment on abans es compraven els medicaments s’anomenava l’apotecaria.
Amb l’aparició dels primers farmacèutics, els apotecaris van anar desapareixent.
A Alemanya les farmàcies s’anomenen “Aphoteke”

PER REFLEXIONAR UNA MICA
La majoria de cultures occidentals consideren que
un divendres que caigui en dia 13 de qualsevol
mes és un dia de mala sort. Clínicament, la por als
divendres 13 s’anomena parascevedecatriafobia o
bé friggaatriscaidecafobia.
El primer fa referència a la Parasceve, que és la
preparació de la Pasqua i, pel que fa al segon terme, prové de la paraula Friday “divendres” en
anglès que, al seu torn, procedeix del nom de la
deessa vikinga Frigga, sent aquesta una forma
esgarrifosa de triscaidecafòbia, que no és altra
cosa que la fòbia al número 13. A la comunitat
cristiana, aquest dia és
històricament considerat
com un dia de dol, doncs
és el dia de la setmana
en què va ser crucificat
Jesucrist. Així mateix,
aquest dia també coincideix amb nombrosos
exemples de pèrdues,
morts i situacions tràgiques, essent l’últim
exemple el dels terribles
atemptats terroristes a
París el passat divendres
13 de novembre.
Després d’escoltar nombrosos casos esfereïdors
d’aquests fets tant recents a la capital francesa per mitjà de tots els
canals de comunicació possibles, concretament hi
va haver tres casos que em van colpejar emocionalment. El primer de tots és l’experiència narrada
en primera persona via radiofònica d’un supervivent que sopava tranquil·lament amb la seva parella a una cafeteria dels carrers de Saint-Denís
quan, de cop i volta, va aparèixer un noi jove cridant consignes de “Allah akbar” o “Déu és gran”
carregant un kalàixnikov i disparant a tot allò que
es movia. Una d’aquestes bales va impactar contra el cos de la parella de l’home que narrava els
fets deixant-lo buit sense vida. L’home, entre llàgrimes, narrava literalment en francès: “Em vaig
quedar paralitzat, sense reaccionar, veient com
feia uns segons abans estava mantenint una agradable conversa amb la meva parella i pocs segons
més tard estava assegut davant seu observant-la
amb estat de xoc i veient com aquells bonics ulls
s’havien apagat i preguntant-me per què ella i no
jo?”.
Un altre cas terrible va ser el que va publicar una
televisió francesa d’unes imatges captades per
una càmera de seguretat de l’interior d’un establiment comercial. A les imatges s’hi podia veure
clarament com al carrer hi havia un individu carregant una arma i disparant sense pietat a tota persona que se li posava al davant fins que, aquest
es va adonar que a l’interior de l’establiment on es

graven les imatges hi havia una munió de persones que s’amagaven. Decidit, es pot veure com es
dirigia caminant directament cap a aquesta gent
indefensa amb l’intenció d’acabar amb les seves
vides però es va deturar just abans d’entrar perquè va veure com dues noies joves s’amagaven
sota unes taules de fora l’establiment. Sense pietat, va carregar el kalàixnikov i el va apuntar damunt del cap de la primera noia tocant-li el front
però, miraculosament, es pot veure com el gatell
de l’arma s’encalla i el terrorista dona mitja volta
i marxa decebut.
El tercer i últim cas a què
volia fer referència és el
d’una carta publicada a un
diari francès d’un home de
mitjana edat amb un fill de
tan sols disset mesos que
va veure impotentment assassinada la seva dona durant els atemptats. Aquesta carta, dirigida als autors
de la matança (Estat Islàmic), és redactada amb
una fredor i serenor admirables on, entre altres coses, els fa saber en primera
instància que sàpiguen que
no tindran el plaer de tenir el seu odi, que la seva
manera de combatre les
seves pretensions seria la
de continuar vivint en pau,
sense pors ni temors i desafiant la seguretat en favor de poder gaudir d’allò
que ells no tenen, la llibertat.
Certament, aquests tres casos denoten la duresa,
crueltat i impotència d’aquell fatídic divendres 13
de novembre dut a terme de la mà de joves provinents d’ambients socials europeus complicats
que, desencisats, descol·locats sense sentir-se ni
d’aquí ni d’allà i sense perspectives de futur, decideixen deixar-se manipular i radicalitzar per una
organització terrorista molt ben organitzada que
es fonamenta a partir d’una mala interpretació de
la religió de l’Islam i que els ofereix una sortida
fictícia que els sembla la solució de tots els seus
desequilibris emocionals que tenen dins.
Així doncs, davant aquest fenomen pervers incontrolable i manipulador que es dedica a sembrar la
por entre la nostra societat, els nostres carrers i el
nostre dia a dia, la millor manera d’afrontar-lo és
practicant l’exemple de l’autor de la carta dirigida
a Estat Islàmic, és a dir, digerir primer la ràbia,
impotència i desconsol i, acte seguit, viure en pau,
sense por ni temor i fer bandera de la llibertat que
tant merescudament ens hem guanyat.
Joel Casellas i Puig
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TEMPS ERA TEMPS...

Enllaç nupcional a la parròquia d’Adri (1958).
Foto cedida per Pilar Noguer Agustí
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Lluís Noguer Brugada, de Can Colomer d’Adri
(fou alcalde de Canet entre els anys 1946 i 1959)

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 2016
Carles Espígol Camps
Alcalde de Canet d’Adri

