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Benvolguts veïns i veïnes,

S’acaba l’any i toca fer balanç dels propòsits aconseguits 
i dels que s’han quedat en el tinter, que possiblement 
intentarem tirar endavant en el nou any que aviat en-
cetarem .

Com alcalde, em toca fer valoració de la gestió i de  les 
actuacions municipals que s’han dut a terme aquest 
2018

Realment ha estat un any profitós en quan a inversions: 
S’ha asfaltat la carretera de Montbó, s’ha pavimentat el 
passeig de l’avinguda Rocacorba, l’Ajuntament ha col·la-
borat en la reforma del teulat  de l’Església d’Adri, s’ha 
adequat el pavelló municipal, s’ha pavimentat un tram 
del camí de Rocacorba, s’ha arreglat el camí de la Vileta,  

hem adquirit un remolc per la brigada municipal. En la part més social  s’ha potenciat l’espai polivalent dedi-
cat a adults i mainada, s’ha invertit en  recuperar les festes tradicionals com St. Jordi, dijous Gras, la Fira del 
Porc, etc.

Tot i això, queda feina per fer: El canvi de la resta d’enllumenat públic a LED, la portada d’aigua al veïnat de 
la Seca, arranjar diferents camins en punts negres i sobretot vetllar pel benestar i la comoditat dels conciu-
tadans .

És una gran satisfacció mirar enrere i veure els projectes executats des del més gran al més petit, però tenint 
present que cal continuar treballant amb la mateixa il·lusió del primer dia perquè només així s’aconsegueixen 
els objectius marcats .

Vull agrair als  veïns i veïnes que han col·laborat o que han permès l’execució de moltes obres que, sense el 
seu permís, no hagués estat possible. Al fet d’entendre  que, moltes vegades,  l’Ajuntament ha de fer complir 
normatives i directrius  de rang superior o bé normatives pròpies però del tot necessàries  que garanteixen la 
seguretat, la viabilitat  i la convivència entre tots.

També vull destacar la importància de l’equip de govern que ha donat  suport incondicional a les iniciatives 
proposades posant-hi esforç i treball continu. Sense el seu ajut durant aquest anys  de ben segur que no ha-
guéssim arribat a tot. També vull fer menció  especial a la col·laboració i bona entesa amb l’equip de l’oposició, 
que ha permès tirar endavant les propostes presentades amb una actitud positiva. El meu agraïment i la mà 
estesa perquè puguem continuar així. I no puc oblidar-me de les treballadores i treballadors de l’ajuntament, 
gràcies .

També vull destacar l’any atípic que ens ha tocat viure a nivell polític. La incertesa, les pors i la ràbia contin-
guda d’alguns moments no han fet més que refermar-nos com a poble i demostrar que els veïns i veïnes de 
Canet d’Adri ens estimem el nostre poble i encara més el nostre país. 

En nom propi, de les regidores i regidors i de les treballadores i treballador de l’ajuntament, desitgem que les 
Festes de Nadal ens aportin pau i alegria i, sobretot, justícia pel poble català.

Bones Festes, salut i que sigueu molt feliços

Carles Espígol i Camps
Alcalde de Canet d’Adri
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III Caminada del Cabirol

La Caminada del Cabirol que organit-
za l’Associació Cultural d’Adri es va 
celebrar el dia 10 de juny i ja és, amb 
aquesta, la tercera edició de Cabirol. Po-
dem gairebé assegurar que aquesta ca-
minada ja forma part del calendari dels 
esportistes i amants de senderisme per-
què en aquesta edició hi van participar  
352  persones inscrites . La modalitat 
d’oferir tres recorreguts, 5km, 12km i 
16km afavoreix la participació de petits 
i grans, de gent professional i d’aficio-
nats a les caminades.  L’esforç que re-
presenta pels organitzadors l’ haver de 
preparar i netejar les tres rutes queda 
compensat amb els elogis que rebem 
per part dels participants . . .

I pels participants, la recompensa d’un 
bon esmorzar al voltant del porró de vi 
i d’una taula d’amics i coneguts fa que 
l’esforç hagi valgut la pena. 

Des d’aquí engresquem a tothom  per-
què l’any vinent ens hi trobem plegats . 
Gaudir d’uns camins a vegades perduts, 
d’unes vistes increïbles i d’una estona 
en contacte amb la natura és una molt 
bona proposta per un diumenge al matí . 
Moltes gràcies a tothom per poder tirar 
endavant la Marxa del Cabirol i fins la 
propera! 

Marxa Popular nocturna Senglars de Nit

El primer cap de setmana de setembre va ser el torn dels veïns 
de Montbó per celebrar la seva Festa Major. Varen començar el 
dissabte amb el sopar popular a la Plaça de la Comellassa, amb 
presència de força gent de Canet, Adri i altres conrades del muni-
cipi, seguit d’un vall fins que la gent en va tenir prou. 
El diumenge al matí es va fer la V Caminada Popular, que va ser 
molt concorreguda i va acabar amb un petit refrigeri . Al migdia 
es van fer els jocs infantils i, com cada any, l’aperitiu popular on 
el plat fort va ser el conegut “Grogui” preparat per en Bartomeu. 
Aprofitem, des de la Comissió de Festes de Sant Joan de Montbó, 
per agrair a tots els que han participat a la nostra Festa Major 
amb la seva presència i/o col·laborant a que hagi estat tant exi-
tosa, gràcies!

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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La Festa major d’Adri, es va celebrar  el cap de 
setmana 11 i 12 d’agost . 
Com ja és costum, el matí de dissabte vam cele-
brar el concurs de botifarra i, al vespre, vam ce-
lebrar la segona edició de berenar-sopar acom-
panyat d’ havaneres, del grup Els Cremats. El 
bon temps que ens va acompanyar van fer que la 
vetllada fos un gran èxit de participació. 
El diumenge, com cada any, es va oficiar la mis-
sa solemne amb l’acompanyament de la Coral de 
Sant Gregori, i tot seguit un bon vermut, en què 
es va rifar el tradicional pastís de Festa Major.  La 

nit del diumenge, amb el sopar de germanor, l’actuació del concert a càrrec del grup de joves de la Vall de 
Llémena Rockspan i l’actuació del grup Xarop de nit  vam arribar al final de la Festa Major 
La comissió agraeix la participació de la gent en la celebració de la Festa Major perquè és una bona manera 
de reivindicar-se com a poble i com a veïns. Gràcies a tots i totes i us esperem l’any vinent a la Festa Major 
d’Adri 2019!

26 d’agost de 2018. Com cada quart diumenge d’agost es celebra el tradicional aplec a l’ermita de Sant Martí 
de Biert. A les 10.30h es va oficiar la missa solemne. Seguidament es van ballar unes sardanes a l’era de la 
rectoria, vam brindar amb moscatell i es van sortejar les paneres amb productes de la terra. Per dinar es va 
fer una multitudinària arrossada per tots els presents. Després del dinar alguns veïns van amenitzar la tarda 
amb una gimcana amb proves per equips molt divertides .  

L’Associació de Veïns de la Vall de Biert, gràcies a les aportacions de la gent que ve cada any a la festa podem 
mantenir i millor l’ermita i l’entorn de l’ermita de Biert.

Gràcies a tothom per col·laborar!

Moltes Gràcies a tota la gent que va venir! Fins l’any vinent!

Associació de veïns de la Vall de Biert

Festa Major d’Adri

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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Festa Major de Montbó

Malgrat que els preparatius es van haver de fer sota 
la pluja, el temps va respectar totalment la nostra 
Festa Major d’enguany. El dissabte al vespre es va fer 
el sopar de Festa Major amb una molt bona concur-
rència de gent de Montbó però també amb la parti-
cipació de molta altre gent del municipi que van fer 
d’aquest sopar una trobada ben agradable i que es va 
allargar amb la música del nostre DJ particular fins 
que la gent en va tenir prou .

A les 9 del matí del diumenge es va donar el tret 
de sortida a la VI Caminada Popular amb una gran 
participació i que es va dur a terme pels camins i 
corriols de Montbó,  Sant Marti de la Mota i Palol amb 
tornada a la Comellassa on es va obsequiar als parti-
cipants amb un entrepà i begudes . A mig recorregut 
la Comissió també va donar ampolles d’aigua als ca-
minants .

Al migdia i desprès que la mainada recollís alguns 
caramels, es va fer l’aperitiu de Festa Major on la 
Comissió de Festes obsequia a tota la gent amb un 
aperitiu ben complert i on  el gran protagonista és 
el famós cocktail “Grogui” que ens prepara l’amic 
Bartomeu. I amb això i el desmuntatge es va donar 
per acabada la festa 2018.

Des d’aquí la Comissió de Festes vol fer constar 
l’agraïment a tot la gent que ha col·laborat amb no-
saltres per fer  que la nostra Festa Major tiri enda-
vant cada cop amb mes empenta. Gràcies també a 
tots els que hi han participat . Ens hi tornem a veure 
l’any vinent !



Actes commemoratius de l’1 d’octubre

Per la commemoració de l’1 d’octubre de 2017, l’Ajun-
tament de Canet d’Adri juntament amb el Consell de 
Participació Ciutadana, van preparar tota una sèrie 
d’actes durant el passat 30 de setembre i 1 d’octubre. 

El dia 30 de setembre a l’espai social,  el conegut 
fotògraf gironí Eddy Kelele i el periodista Òscar Pinilla 
van inaugurar una exposició de fotos, organitzada per 

l’Assemblea Territorial de Canet d’Adri. Les fotografi-
es, que van estar exposades durant unes setmanes, 
eren sobre l’1 d’octubre de 2017 a diferents col·legis 
electorals del Gironès i es mostraven tant la violència 
dels policies espanyols com l’èxit d’organització ciu-
tadana en el referèndum. També es van exposar les 
fotos de l’1 d’octubre a Canet d’Adri, aportades pels 
veïns i veïnes del poble.

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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Fotos de: Eddy Kelele
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Durant l’acte, també vam tenir els parlaments de la Sra. Montserrat Bassa, germana de la Consellera Dolors 
Bassa i del Sr. Marc Puigtió, Alcalde de Sant Julià de Ramis. Ambdós ens van explicar les seves vivències per-
sonals de com van viure aquell 1 d’octubre i de la situació política actual. Tot seguit, es va projectar un vídeo 
del Molt Honorable President Carles Puigdemont, que des de Brussel·les ens va enviar un missatge de serenor 
i de continuar fent passos endavant amb determinació. Per arrodonir els actes del 30 de setembre, es van 
ballar sardanes i es va fer un vermut groc solidari . 

L’endemà, 1 d’octubre, també a l’espai social, es va fer una xerrada amb persones, algunes d’elles del poble, 
que van patir la violència dels cossos de seguretat de l’estat espanyol quan defensaven els col·legis electorals, 
el dia 1 d’octubre de 2017. Tot seguit, es va inaugurar la placa commemorativa “1 d’octubre de 2017” que està 
a la façana de l’Ajuntament. Finalment, es va es va fer un sopar groc solidari, amb pa amb tomata i embotit, 
coca i cava . 

Foto de: Eddy Kelele
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Festa Major de Canet d’Adri

La Festa Major de Canet d’Adri d’enguany donava el 
tret de sortida el diumenge 23 de setembre, amb la 
sisena edició de la Marxa Popular Senglars de Canet 
d’Adri, on es va batre el rècord de participants amb 
un nombre total de 308 inscrits.

La jornada va transcórrer alegre i festiva, sense cap 
incident a destacar ni cap lesió per part dels parti-
cipants . Les tres rutes que va preparar la Comissió 
de Festes de Canet d’Adri eren aptes per diferents 

nivells on tothom 
va poder escollir 
quin nivell pre-
feria. A més, els 
recorreguts con-
tenien trams de 
camins recuperats 
que van permetre 
descobrir camins i 
corriols nous .

El divendres 28 
de setembre es 
va representar l’obra de teatre “Marit i Muller: Quin 
Merder!” al pavelló municipal a càrrec de la compa-
nyia Macarra, formada per la Maite (que ja va venir 
l’any anterior a representar una obra a Canet) i l’avi 
Ramon, conegut per sortir al programa televisiu de 
TV3 d’en Josep Maria Bachs d’ara ja fa uns anys. 
Va ser una obra de comèdia clàssica que reflectia la 
vida de parella amb les seves discussions, les seves 
reconciliacions, els seus records i fins i tot les seves 
infidelitats, en definitiva va ser més d’una hora i 
mitja de trifulgues matrimonials ben acceptada per 
part del públic de Canet, on tothom en va sortir molt 
content .

L’endemà, Canet d’Adri es va despertar amb el 
brunzit dels motors dels cotxes clàssics que es ve-
nien a concentrar al pavelló municipal i aprofitar per 
esmorzar una mica . Tot seguit es va fer vermut po-
pular per calmar una mica la gana per esperar l’hora 
del dinar . 

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS



A la tarda, es va fer per primera vegada concurs de Playback pels més menuts. Va costar arrancar però final-
ment van acabar tots els nens a dalt l’escenari cantant i ballant. En paral·lel, a fora el pavelló es va fer la festa 
de l’escuma, on els nens s’ho van passar pipa tot i el fred i els núvols que es van girar sobtadament. 

Després es va fer el segon campionat de Ping-Pong, on un any més el nostre veí i amic David Salleras es va 
tornar a emportar el premi de guanyador d’un torneig que hi va haver molt nivell i va ser molt disputat . La 
final del torneig va donar pas al pregó de Festa Major, que enguany el va fer la nostra veïna Marina Armengol  
de Cal Ferrer Pagès, un discurs molt treballat, ben pensat i que va emocionar a tothom. Finalment hi va haver 
el sopar de germanor que va anar acompanyat de ball a càrrec de la companyia Boogie Woogie

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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El diumenge va començar com és habitual amb l’ofici solemne acompanyat per l’Orquestra Rosaleda. Un cop 
acabat, enguany es van fer les sardanes davant l’Ajuntament de Canet d’Adri de forma puntual, ja que coinci-
dia amb uns actes que l’Ajuntament havia preparat per commemorar l’1 d’octubre de l’any passat. A la tarda, 
al pavelló municipal hi va haver animació infantil a càrrec de la companyia Atrapasomnis seguit de patinatge 
i sardanes, que donarien pas al concert i ball de l’Orquestra Rosaleda.

L’últim dia de Festa Major va ser el dilluns 1 d’octubre, que es va fer el ja tradicional esmorzar i concurs de 
botifarra al pavelló per esperar el dinar popular, amenitzat amb el ball de fi de festa a càrrec del grup Si Fa Sol. 
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El passat divendres 26 d’octubre, es va celebrar la Castanyada popular al pavelló municipal de Canet d’Adri. 
Com marca la tradició, es van torrar i degustar castanyes i moniatos acompanyats d’un bon vi dolç i refrescs 
pels més petits. 

Abans però, Landry el Rumbero va fer cantar i ballar als més de 150 assistents al ritme de la rumba catalana. 
Per acabar d’animar la festa, l’operari de brigada Miquel Àngel Velarde (Miki) es va col·locar un capgròs, pro-
tagonitzant així, un dels moments més divertits de la festa. Tot darrere, es va formar una 

filera de nens i nenes que ballaven feliços i expectants sota la llarga cua de tela del nou personatge, mentre 
la resta del públic contemplava embadalit l’espectacle. En finalitzar, els nens i nenes s’entretenien jugant amb 
el confeti que havia quedat de la festa, mentre els més grans s’afanyaven a menjar les últimes castanyes que 
quedaven, donant per acabada així la festa popular de la castanyada

La Castanyada

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

L’últim cap de setmana de novembre vam donar la 
benvinguda a la vuitena  festa Major de Montcal, la 
del 2018!

Un any més que ha passat en un tres i no res i que 
nosaltres la tornem a preparar amb moltíssima dedi-
cació i il·lusió perquè surti una festa bonica i plena de 
bons records .

Els nostres gegantons, l´Adrià i la Cecília, ens van 
acompanyar en aquests dos dies de celebracions . 

Festa Major de Montcal
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El bon esmorzar de forquilla del dissabte en la tro-
bada de maquinària antiga, el vermut al sortir de 
l´església i el bon dinar del diumenge amb la tra-
dicional escudella amb pilota, el bon rostit i la bona 

coca de crema de Canet no hi van faltar! Com tam-
poc les rifes, premis, jocs de cucanya, sardanes, 
endevinalles, la cantada de cançons catalanes, els 
inflables i la Vaca Voltaire.
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

La missa la va oficiar mossèn Enric i va estar cantada per 
la coral de Sant Gregori, la qual també ens va oferir un 
bon repertori de cançons catalanes.

El ball va estar amenitzat pel conjunt Xarop de Nit i va 
tancar la festa 2018. Com anècdota els hi va tocar un 

pastís de les rifes. Un bon premi per compartir.

Moltíssimes gràcies a totes les persones que fan possible 
que la nostra festa tiri endavant: organitzadors, col·la-
boradors i assistents. Molta salut i fins l´any que ve.                               
Associació Cultural de Montcal



Un any més, els nens i nenes de Canet d’Adri han començat el curs escolar a l’escola Agustí Gifre de Sant 
Gregori. L’autobús que els recull a tots fa parada davant l’Ajuntament cap a les 8:30h. Actualment a Canet 
d’Adri hi ha empadronats 88 nens i nenes d’entre 3 i 12 anys, i esperem que aquest número no pari de créixer!

La 3ª edició de l’Oncobike a la Vall de Llémena pro-
gramada inicialment pel dia 20 d’octubre, es va 
aplaçar pel 10 de novembre a causa del mal estat en 
que es trobaven els camins per culpa de la pluja dels 
darrers dies. L’Oncobike és una cursa solidària de 
BTT que organitza la Fundació Oncolliga Girona, fun-
dació sense ànim de lucre destinada a millorar les 
condicions de vida dels malats de càncer i els seus 
familiars,  juntament amb el Club Ciclista Sant Gre-
gori i l’associació Cingles de la Llémena. Tot el re-

corregut de la cursa es realitza a la Vall de Llémena, 
amb sortida inicial a l’espai La Pineda de Sant Gre-
gori i amb dues etapes d’arribada i sortida al pavelló 
de Canet d’Adri. Tot i les condicions climàtiques, els 
350 participants van assolir amb èxit aquesta cursa 
solidària que en aquesta edició es van recaptar més 
de 36.000€. Aquest any, els diners es destinaran a 
finançar el nou servei d’estètica oncològica integral 
que posarà en marxa l’Oncolliga.

Primer dia d’escola
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

III Oncobike
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Per Tots Sants un grup de famílies amb infants 

de Montbó vam sortir a recórrer la zona per 

celebrar aquesta festivitat de tardor. Ja és el 

tercer any que es fa i cada cop som més colla. 

A la tarda de divendres, vam quedar a la Plaça 

de la Comallassa per tal de pintar-nos i dis-

fressar-nos. Quan es va fer fosc, vam comen-

çar la ruta tot fent xerinola amb instruments 

musicals . 

Alguns veïns ja ens esperaven a casa seva 

amb decoracions per a l’ocasió i un munt de 

llaminadures que els més petits es van repar-

tir amb justícia. De cares a l’any vinent, ens 

plantegem començar a la plaça tot fent una 

castanyada o un berenar de tardor . 

Tot plegat va fer molt de goig i molta por, i si 

no . . . jutgeu per les imatges!

                              Montserrat Rebollo

Xerrada sobre el dolor

El passat dilluns 15 d’octubre de 2018, a les 

18:00h de la tarda, les farmacèutiques de Sant 

Gregori Laura Ibáñez i Helena Boades, van por-

tar a terme a l’Ajuntament de Canet d’Adri, una 

xerrada titulada Què cal saber del dolor? 

Vols que en parlem?. Aquesta xerrada, com d’al-

tres que ja s’han fet a l’espai social, s’emmarca 

dins del programa d’educació sanitària a la gent 

gran. Al llarg de la ponència, els assistents van 

poder aprendre com fer un bon ús dels medica-

ments segons el dolor que cal tractar . 

A més, les farmacèutiques van incidir en la im-

portància de mantenir un estil de vida saludable 

basat en una alimentació equilibrada i la pràctica 

continuada d’exercici físic.

Halloween a Montbó

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS



Atenció!, queda inaugurada la temporada 2018-2019 
de l’espai social de l’Ajuntament de Canet d’Adri . Pels 
més petits del poble obrim dilluns, dimarts, dimecres 
i divendres de 15:30-20:00. Com a novetat, aquest 
any els dimarts anirem al pavelló a realitzar activitats 

esportives. Els dijous, com les anteriors edicions, 
l’espai social està dedicat als adults on es realitzen 
exercicis d’estimulació cognitiva per reforçar i pre-
servar la memòria i així promoure un benestar físic, 
psíquic i social .

Després de l’activitat d’estimulació cognitiva, 
gaudint d’un bon berenar.

Sessió cinematogràfica de films rodats a Canet d’Adri a la dècada de 
1980-1990 a càrrec de Jordi Carreras Forest, veí de Canet d’Adri. La 
sessió va tenir molt bona rebuda, de ben segur que no serà l’última!

Tarda divertida dissenyant collarets i polseres personalitzades!

Fent postals de felicitació pels nostres amics i familiars

Activitat infantil “Pintem un mural de la Tardor”

Activitat de construcció.

ESPAI SOCIAL
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Agenda activitats Nadal

Durant el mes de desembre, es portaran a terme les següents activitats nadalenques:

• Dijous 13 a les 17h de la tarda realitzarem el Taller de decoració nadalenca al pavelló municipal. 
Animeu-vos, està obert a tothom!.

• Divendres 21 a les 17h de la tarda els nens i nenes faran cagar el tió al pavelló municipal.                           
Hi haurà espectacle, activitats infantils i sorpreses per tots els que hi assisteixin.

• Els dies 23, 25, 26 i 30 de desembre i 1 i 6 de gener, farem la Quina de Nadal al pavelló muni-
cipal. No us ho podeu perdre, sortejarem grans premis, des d’electrodomèstics a pernils!

• El dia 5 de gener a les 17:45 de la tarda esperarem l’arribada dels reis davant de l’ajuntament. 
En cas de pluja, la cavalcada es traslladarà al pavelló municipal. Animeu-vos, hi haurà xocolatada 
per tothom!

ESPAI SOCIAL

Taller de Relaxació i massatges                                                    
amb els nens i nenes de l’espai social.

Tarda de manualitats! 
Hem fet postals i ens ho hem passat molt bé! 

El dia 16 de novembre vàrem celebrar el dia internacional per la tolerància      
realitzant diferents activitats lúdiques.

El dimarts 4 de desembre vam passar la tarda jugant als jocs tradicionals
de taula, com la oca, parxís, etc.  



Carme Gubau i Menció

M’enfronto a una tasca difícil: entrevistar la Carme 
Gubau! Ella que és tota una institució a Canet d’Adri 
i a Sant Gregori! 

Potser, la millor manera de fer l’entrevista seria co-
mençar per preguntar a familiars, companys, amics 
i veïns que ens expliquin com és la Carme. Que ens 
la definissin només amb una paraula! Compromesa, 
professional, discreta, apassionada, voluntariosa, 
implicada, participativa, polivalent, cultivada, soli-
daria, sorprenent, única... així ens descriuen la Car-
me aquells que l’envolten .

Compromesa...

La Carme va néixer a Cartellà fa unes quantes pri-
maveres. Al Mas Gironès Nou, allà on ha viscut tota 
la vida. La seva mare era filla de Can Pau de Canet 
i el pare de Can Murtra de Montcal. Confessa que 
li seria molt difícil canviar de residència, marxar i 
desarrelar-se. Estima molt la gent, el territori, les 
festes, el formar-ne part, el compromís que té amb 
la terra . 

Professional...

Fent ús de la seva magnifica memòria explica com 
va començar a treballar a l’Ajuntament de Sant Gre-
gori amb 15 anys perquè necessitaven algú per fer 
el padró d’habitants, i desprès d’això ja s’hi va que-
dar. Amb 18 anys cobrava 3.000 pessetes al mes, 
ara ens podria semblar molt però 
era justet en aquells moments . 
Desprès van començar a venir les 
oposicions: primer la d’auxiliar ad-
ministratiu, desprès la d’adminis-
tratiu i finalment la de secretari 
d’ajuntament .

L’any 1974 ja corria per l’Ajunta-
ment de Canet d’Adri, en aquella 
època hi havia un Secretari, el Sr. 
Poch, una bellíssima persona, però 
que per l’ajuntament hi era ben 
poc . L’Alcalde del moment era el 
seu oncle en Fonso de Can Pau, 
es trobava que els veïns s’adreça-
ven a casa seva per ser atesos, i 

és clar, li va demanar de venir a treballar per les 
tardes a Canet d’Adri. Li tocava fer de tot: els plens, 
les partides de naixement i de defunció, expedients 
urbanístics,...

Discreta...

En el seu paper de Secretaria sempre ha tingut una 
molt bona relació amb els veïns, tot i que li hauria 
agradat poder ser més divertida. Considera que el 
seu deure era defensar un paper que no era sempre 

ENTREVISTA
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Amb els pares a Mas Gironès Nou de Cartellà

Fent el pregó per la Festa Major de Canet d’Adri
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ENTREVISTA

el que hagués volgut defensar, però s’ha de ser pro-
fessional i discret .

Apassionada...

De ben petita que té passió pel teatre. Amb 7 o 8 
anyets la mestra que hi havia a l’Escola a Cartellà, 
la senyoreta Margarita, va preparar una funció i li va 
donar un paper a l’obra . Encara ho recorda! La prota-
gonista de l’obra era una noia que tenia un accident 
i es quedava cega, a sobre el novio la deixava per 
carta i, els familiars i amics no li llegien la carta de 
debò, li amagaven la veritat, fins que entrava la Car-
me a escena fent de veïna petita i li llegia la carta de 
veritat. Bé això de llegir... estava tant apassionada 
que se la va aprendre de memòria i hores d’ara en-
cara en podria recitar tallets . Al fer-se gran va poder 
formar part de la Companyia de Girona Màscares, 
anys desprès amb els Rovellats i, tots l’hem vist fent 
de remença. Diu que el teatre li dona l’oportunitat de 
ser més voluntariosa, lliure i esplaiada.

Voluntariosa...

Durant els estius participava en l’organització de ca-
sals i feia de cuinera a les colònies. Els cotxes carre-
gats de nens, menjar i cap a colònies. Sense cobrar 
res, és més els voluntaris encara afegien patates, 
cols, i de tot de casa de cadascun. Tot es feia de 

bona voluntat . La primera vegada que es va haver 
de pagar monitor alguna cosa per dins li va tronto-
llar. Ella hauria pagat de tant bé com s’ho passava. 
Tot es feia amb l’ànim de col·laborar i dinamitzar . 

Al principi de la democràcia, quan el personal dels 
ajuntaments era escàs i poc especialitzat, sense àre-
es de cultura, ni joventut, poc personal a la brigada ( 
si n’hi havia)  va col·laborar en l’impuls de la majoria 
d’activitats que s’endegaven  amb una mica d’ idea 
i poquets diners va col·laborar en fer aportacions a  
a la cultura i al poble. Li tocava muntar, escombrar, 
posar les cadires, comprar flors, fer els rams, tot el 
que calgués. Implicació absoluta!

Implicada...

Explica orgullosa que va participar molts anys en 
l’acte d’Homenatge a la Gent Gran, que el de Canet 
d’Adri és dels més antics i s’organitzava amb la col-
laboració del  Patronat i de la Caixa. Els avis anaven 
acompanyats de joves. Els nois duien un ram de flors 
per les iaies i les noies del bracet dels avis amb una 
mantellina blanca al cap que els del Patronat els hi 
deixaven per aquell dia. En comitiva s’anava cami-
nant en fila des del poble fins l’Església. Després els 
nens de l’escola, que en aquella època encara n’hi 
havia,  feien balls, cançons i representacions, i cap a 
dinar a La Sala . Era un acte molt participatiu .

Participativa...

Evidentment no va deixar perdre el moment de for-
mar part de la Comissió de Festes de Canet, prepa-
rant i vivint la Festa Major. Una de les tasques que li 
tocava fer era de taula en el concursos de Tir al plat, 
ella que no sabia disparar! En mig de rialles diu que 
una vegada va disparar una escopeta i amb la força 
del tret va caure asseguda a terra!

Recorda amb il·lusió l’any 1990 quan va ser escollida 
per fer el pregó de la Festa Major. Creativa i divertida 
com és va preparar un pregó amb forma d’auca on 
hi va parlar de totes les cases i els carrers de Canet .

Polivalent...

Té un especial record de les primeres eleccions de-
mocràtiques de l’any 1979. Hi havia  molt poca ex-
periència democràtica i no se sabia massa qui s’ha-
via de presentar. En Jaume Bosch de Can Quelot va 
liderar i moure la gent per veure qui es presentaria, 

La Carme i el seu marit Joan



R
oc

ac
or

ba

20

ENTREVISTA

es va quedar un dies abans de les eleccions i la gent 
posava el nom de la persona que volia que es presen-
tes a Alcalde en un paper dins una urna, van ser unes 
autèntiques primàries! La majoria va decidir que fos 
en Jaume Bosch que es presentés per alcalde, però 
quan va arribar el dia de les eleccions ningú no anava 
a votar perquè consideraven que ja ho havien fet, 
que ja l’havien triat, i es va haver de cridar als veïns 
perquè anessin a votar .  

Cultivada...

La Carme és de viatjar! Sempre ha viatjat molt! Afir-
ma que quan tens temps per viatjar no tens diners 
i, quan tens diners llavors no tens temps! Però que 
quan veu alguna imatge d’algun lloc que ha visitat ho 
torna a reviure i a gaudir. S’enriqueix de veure altres 
cultures, maneres de viure, de fer. 

Solidaria...

Fa molts anys que es va incorporar a l’Associació de 
dones de la Vall. La principal activitat amb què les co-
neixen és que fan melmelades casolanes per vendre 
i recaptar diners . Tot l’any van guardant pots i un dia 
queden per coure-la amb les fruites de casa o que 
els botiguers els hi han donat . Les fan pràcticament 
a cost zero i dels beneficis poden col·laborar amb la 
Marató de TV3 i amb els Serveis Socials de Sant Gre-
gori quan detecten que hi ha alguna beca menjador 
que no arriba o no és suficient.  També preparen ta-
llers de cuina, xerrades formatives,  sortides culturals 
i viatges . Són unes dones sorprenents!

Sorprenent...

La Carme se’ns jubila. Bé, ella diu que es jubila de la 
feina de secretaria i intervenció . Les feines voluntà-
ries les continuarà fent. Vol tornar a la universitat i 
matricular-se en diferents assignatures que la diver-
teixin i enriqueixin tot aprenent. Té molts projectes 
de futur i il·lusions .

Us ho ben prometo que no ha sigut una tasca fàcil 
aquesta entrevista . La majoria de nosaltres la conei-
xem bé a la Carme. Propera, oberta, amable i gentil 
com és. Però si m’hagués de quedar amb una de totes 
les paraules amb la que me l’han descrit, em quedo 
amb la última: única. La Carme és ÚNICA! Sorpre-
nentment, igual d’única com la persona que me l’ha 
definida així...

Viatge a Noruega l’any 2000

Sopar d’amics a casa sota la figuera
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Junts, o no ens en sortirem
Ara que acabem pràcticament la legislatura, com a INDE-
PENTDENTS PER CANET D’ADRI us volem donar les gràci-
es pel suport que ens heu donat . Ens hem sentit recolzats 
per vosaltres, conciutadanes i conciutadans, i també pel 
regidor d’AVICA, per la resta de regidors del PDeCAT i 
pel conjunt dels treballadors municipals. El nostre poble, 
amb les seves particularitats, té les necessitats que té, i 
anant tots a una, des de les nostres respectives posici-
ons, hem aconseguit millorar la nostra vida quotidiana i 
solucionar els problemes que s’han anat presentant . Hem 
treballat en equip amb il·lusió, amb moltes ganes, i tenint 
en compte sempre el bé comú. I ho hem fet amb transpa-
rència, passant pel ple totes les decisions de govern, fins 
i tot aquelles en què no calia l’aprovació del ple . 
Si anem plegats, ens en sortim, és evident. I aquesta 
premissa també és aplicable a la situació política actual, 
al batibull que estem vivint en els darrers mesos .
Ara fa un any estàvem parlant de la injustícia de l’em-
presonament dels nostres líders socials i els nostres go-
vernants i de la brutal aplicació d’un 155 repressor que 
ens tornava al blanc i negre, a la dictadura. A dia d’avui 
ja no tenim el 155, encara que perduren els seus efec-
tes,  però continuem tenint presos polítics i exiliats un 
any després, alguns d’ells fins i tot en vaga de fam per 
denunciar aquest atropellament dels drets humans . 
Ara però, estem pitjor per una altre motiu: per la manca 

d’unitat dels nostres partits polítics . 
La ciutadania reclama UNITAT al carrer. Ara que s’acos-
ten les municipals i les europees, els partits polítics in-
dependentistes haurien d’anar tots junts, tots a la una, 
en qualsevol elecció o votació que es faci fins assolir la 
independència. Després ja decidirem quin espai volem, 
i dibuixarem les esquerres i les dretes amb els matisos 
que calguin . Però ara o anem junts o no ens en sortirem .
Són moments cabdals. Ens ho juguem tot. I més, quan 
irromp amb força l’extrema dreta de Vox. Han comen-
çat per Andalusia. Aquell “a por ellos!”, amb el vistiplau 
de la monarquia, comença a donar fruits a l’Espanya 
franquista. Han abonat el feixisme amb tot l’odi que són 
capaços contra els catalans, l’han deixat campar lliure, i 
ara tenen la bestia crescudeta i tan ferotge que potser es 
menjarà els seus progenitors .
Espanya és avui dia l’Estat més corrupte d’Europa, amb 
poca qualitat democràtica i amb una justícia, absoluta-
ment desprestigiada tant de portes endins com també a 
nivell internacional. I Europa mira guerxo. Hem de mar-
xar com més aviat millor per retrobar-nos en una repú-
blica independent i retornar al poble, a les ciutadanes i 
ciutadans, la justícia, la democràcia i els drets humans i 
socials que ens estan robant cada dia, cada minut, cada 
segon, amb impunitat i traïdoria. 
Per això us necessitem a totes i tots vosaltres. Us ne-
cessitem junts i cohesionats . Hem de recuperar les con-
signes de la unió fa la força. Hem de continuar sortint 
pacíficament als carrers i parar el país fins aconseguir la 
nostra fita: La República. 
Junts ho podem tot. I tot està per fer i tot és possible. 
Us desitgem de tot cor que tingueu unes bones Festes 
de Nadal .
INDEPENDENTS  PER CANET D’ADRI

Independents per Canet d’Adri

GRUPS DEL CONSISTORI

AVICA
AVICA, continua i continuarà 
treballant per tots els pobles 
que formem Canet d’Adri, do-
nant suport a totes les deci-
sions importants que siguin 
per un bé comú, vinguin d’on 
vinguin. Aquesta és l’actitud 

que ens hem marcat durant aquests anys a l’equip de 
govern i que seguirà en el futur .
El compromís del nostre grup és per a tothom i per a tots 
els àmbits: social, urbanístic, cultural, mediambiental,... 
Pensem que totes les propostes són benvingudes i s’han 
d’estudiar. De vegades, petits canvis representen una 
millora molt substancial i val la pena fixar-s’hi.
El logotip d’AVICA, representa molt bé la nostra sensibi-

litat: Canet d’Adri és l’arbre gran i  frondós que necessita 
de cadascuna de les seves arrels per créixer i fer fruits: 
Canet, Adri, Montcal, Biert, Rocacorba i Montbó. Cada 
poble amb les seves particularitats i essències però amb 
la mateixa convicció de voler el millor pels veïns i veïnes 
de Canet d’Adri, el municipi de tots.
No cal dir que el temps ha passat volant i que aquest 
quasi quatre anys formant part de l’Ajuntament ha es-
tat un obrir i tancar d’ulls. Amb això volem dir que s’ha 
fet molta feina però que encara en queda molta per fer 
i que des d’AVICA hi serem per ajudar en el que calgui. 
Els membres del grup AVICA us desitgem que passeu 
unes molt bones festes de Nadal i Any Nou . Que el 
respecte,  l’entesa , la cordialitat i la confiança arreli 
dins tots nosaltres .
Agrupació Veinal Independent de Canet d’Adri (AVICA)



PDeCAT de Canet d’Adri

Tot just fa quatre anys enrere 
que començàvem amb il·lusió 
una nova legislatura plena 
de reptes i canvis, principal-
ment pel fet de tenir un equip 
de govern totalment renovat 
i una nova funció per part del 
nostre grup . Llavors sembla-
va l’inici d’un període llarg ple 

d’incerteses i reticències, potser degut a prejudicis i 
raons infundades de temps ençà o segurament perquè 
encara no ens coneixíem prou entre tots els càrrecs 
electes . 

Aquest temps ha passat ràpid, jo diria que massa rà-
pid i tot, i ara ens trobem redactant l’últim article de 
l’espai reservat als grups del consistori de la revista 
Rocacorba abans no hi hagin canvis amb les properes 
eleccions municipals del mes de maig de l’any vinent . 
Aquest darrer mig any ha estat ple de canvis i novetats, 
fins i tot canvis dins del nostre propi grup municipal, on 
la Sònia Bosch per motius de càrrega familiar va decidir 
cedir el seu lloc de regidora al nostre amic i company 
Quim Montgé de Can Roig, que s’estrena com a regidor 
aquest mes de desembre. A més, també ha estat un 
període d’alta activitat política amb diverses tas-
ques rellevants com la redacció de l’inventari de camins 
públics, l’asfaltat de la carretera de Montbó, l’afluèn-
cia de gent i les prohibicions dels banys a les gorgues, 
les pintades vermelles als llaços grocs i els robatoris de 
banderes, etc.  

Tot mirant enrere i fent balanç de com han anat les 
coses creiem que ha estat una legislatura positiva i 
beneficiosa pel poble, on els retrets de temps passats 
han passat a l’oblit i han donat lloc a sumar esforços i 
treballar conjuntament per un únic objectiu que és Ca-
net d’Adri . Possiblement ens distancia la visió que tenim 
cada grup de com fer les coses, com prioritzar-les o què 
fer primer, però ens reconforta saber que encara que hi 
anem per camins diferents, l’objectiu que perseguim 
és el mateix partint de la bona entesa, el respecte 
mutu i el diàleg, principis fonamentals que tant trobem 
en falta a altes insitucions de l’Estat .

El nostre grup hem intentat aportar sempre el nostre 
punt de vista amb totes les tasques de gestió i execu-
ció que ha dut a terme l’equip de govern, tot exercint la 
nostra tasca principal de control i supervisió sense per-

dre mai de vista que tota decisió té un impacte directe 
sobre Canet d’Adri i la seva gent, de manera que hem 
procurat que sempre s’adoptessin les millors decisions 
i solucions. Tanmateix, davant qualsevol discrepància 
enlloc d’escridassar-nos, fer-nos retrets i llençar-nos els 
plats pel cap, hem procurat fer ans al contrari, manifes-
tar primer la nostra disconformitat i tot seguit donar el 
nostre punt de vista tot aportant idees constructives 
de com ho faríem nosaltres .

En definitiva, estem a la recta final d’un curs polític que 
el valorem positivament . Els propers mesos ens cen-
trarem a tancar la legislatura amb les mateixes bones 
sensacions i treballant intensament i amb la mateixa 
il·lusió del primer dia que la vàrem començar, però tam-
bé començarem a traçar el nou full de ruta que volem 
seguir per afrontar el nou curs polític 2019-2023, ja 
que certament s’han dut a terme moltes tasques impor-
tants durant aquests quatre anys, però tenim ganes de 
seguir aportant. Com hem dit,  entre els diferents grups 
municipals tenim camins diferents per arribar a un ma-
teix objectiu, per això les properes eleccions municipals 
les incorrerem amb diferents llistes per tal de tras-
lladar la responsabilitat al poble que esculli quin camí 
prefereix seguir per aconseguir els objectius de Canet 
d’Adri pels propers quatre anys . Surtin els resultats que 
surtin, de ben segur que serà positiu pel poble i que 
treballarem junts i amb la mateixa empenta com hem 
estat fent fins ara.

A més, amb els judicis dels presos polítics a la vista, 
els propers mesos i potser anys caldrà estar a l’altura 
del país i fer forts els Ajuntaments del color polític que 
millor defensi les llibertats i anhels de Catalunya, on des 
del nostre punt de vista és la llista del President Carles 
Puigdemont . 

Finalment, no voldríem acabar aquestes línies sense de-
sitjar-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 transme-
tre-ho a l’Ajuntament, per tant, us recordem un cop 
més que us podeu dirigir a nosaltres a través dels nos-
tres canals d’atenció pública:

- Correu electrònic: ciucanetdadri@gmail.com

- Xarxa social: www.facebook.com/ciucanetdadri

GRUPS DEL CONSISTORI
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Hola a tots i a totes! Sóc 
en David de Cal Ferrer 
Pagès i vaig néixer el dia 
16 d’agost de 2018. Els 
meus pares són la Glòria 
i en Toni .

Jo sóc la Maria, la filla 
d’en David i la Sílvia. Vaig 
néixer el 8 de novembre 
de 2018 i visc al carrer 
Mas Camps. 

Hola! Sóc la Martina filla 
de la Marta i en Lluís de Ca 
l’Adroher. Vaig néixer el 30 
de novembre de 2018 i aquí 
estic molt ben acompanya-
da amb el meu germà Toni! 

Registre Civil

Naixements Matrimonis

• El dia 22 de setembre de 2018 van  
 contraure matrimoni en 
 Denis Frigole Canovas i la Maria  
 Bosch Congost, filla de Cal Barber. 
 Actualment, són veïns de Sant Gregori.

Defuncions

• Lluís Clapés Rebujent, 
 de Cal Biciclista, 
 va morir el dia 3 de setembre de 2018, 
 a l’edat de 89 anys .

• Núria Pujadas Berenguer, 
 de l’Avinguda Rocacorba nº1, 
 va morir el dia 23 de setembre de 2018,     
 a l’edat de 87 anys .

• Àngela Oliveras Serrat, 
 de Can Torra, va morir el dia 10 de  
 desembre de 2018 
 a l’edat de 93 anys . 
 L’Àngela era l’àvia materna del   
 regidor de l’Ajuntament Joel   
 Casellas Puig .

L’AJUNTAMENT INFORMA

Acords de Ple

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2018

- Aprovar el model de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció.

- Aprovar l’adjudicació de l’obra de pavimentació del camí de Montbó, 2a fase, per un import de 55.600€ a 
l’empresa Agustí Masoliver, SA.

- Aprovar inicialment l’inventari de camins públics de Canet d’Adri elaborat per l’empresa Pericia Caminera.



Subvencions

Subvenció 2018 Concepte Import atorgat 

Gestió Forestal sostenible Neteja dels boscos del Parc de les Alzines i Parc de Salut 2.655,85 € 

Esdeveniments caràcter firal Despeses organització VI Firal del Porc 1.200,00 € 

Del Pla a l’Acció Línia 1 Servei comptabilitat energètica (2018-2019) 468,00 € 

Del Pla a l’Acció Línia 3 Substitució de punts d’enllumenat públic per LED -An. 2018-2019 18.800€

Subvenció 2018 Concepte Import atorgat 

Despeses consultori mèdic Despeses corrents del consultori 1.739,05 € 

Pt10 Control de plagues urbanes 1.348,93 € 

Subvenció 2018 Concepte Import atorgat

Projectes culturals/promoció econòmica Despeses VII Fira del Porc 500,00 € 

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 24 
de setembre de 2018

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l’obra de pa-
vimentació del camí de Montbó, 2a.fase de l’empresa 
Agustí Masoliver, S.A.

- Aprovar l’adhesió a la compra centralitzada de l’ACM 
d’aparells elevadors a l’empresa Citylift, S.A.

- Aprovar els Comptes Generals 2017 de l’Ajuntament 
de Canet d’Adri .

- Aprovar provisionalment el Text refós de la Modifi-
cació puntual del Pla Especial del Catàleg de Masies i 
Cases Rurals de Canet d’Adri, redactat per l’arquitecte 
del Consell Comarcal, Sr. Manel Alemany.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 22 
d’octubre de 2018

- Aprovar i modificar les ordenances fiscals regula-
dores dels tributs municipals per a l’exercici 2019 i 
següents: l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa 
per recollida, tractament i eliminació d’escombrari-
es i altres residus sòlids urbans i l’Ordenança Fiscal 
reguladora de les taxes per la realització d’activitats 
jurídico-administratives de competència local .

- Aprovar la Modificació de crèdits del Pressupost Mu-
nicipal 2018 per generació de crèdits, per un import 
de 133.493€.
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Obres municipals

L’AJUNTAMENT INFORMA

Arranjament de camins municipals                                       
amb àrid reciclat
L’Ajuntament ha executat l’obra d’arranjament amb àrid reci-
clat del camí de Can Toscà a la Vileta i el camí de Foleià a l’em-
presa Germans Cañet Xirgu, SL, per import de 24.012,45€, 
amb una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya de 
10.240,02€.  La recuperació d’aquest camí permet l’accés di-
recte  de Montcal al nucli de la Vileta de Cartellà.

Reforma de l’església d’Adri
Durant els mesos d’estiu s’ha dut a terme la reforma i neteja 
del teulat de l’església d’Adri i instal.lació d’una barana de se-
guretat a l’escala d’accés al campanar. L’empresa adjudicatà-
ria  ha estat Juan Ramon Navarrete per un cost de 20.025,50€ 
. El Bisbat de Girona ha contribuït a les obres amb una aporta-
ció de 7.000€ i l’Àrea de Monuments de la Diputació de Girona 
amb una subvenció de 10.000 €.

Pavimentació d’un tram  del camí de Rocacorba
L’any 2016 l’Ajuntament va encarregar l’arranjament de la 
carretera de Rocacorba que es trobava en molt mal estat. 
Una vegada recuperada la carretera quedaven  punts dificul-
tosos de transitar que calia  anar recuperant . Amb la recent 
actuació de pavimentació d’un tram de mig quilòmetre es mi-
llora en gran manera l’accés al Cim de Rocacorba. L’obra l’ha 
dut a terme l’empresa Excavacions Teixidor, SL per import de 
25.410,00 i s’ha pogut comptar amb una subvenció del De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient de la Generalitat per import de 21.000€ 

Pavimentació de la vorera de l’Avinguda Rocacorba i 
de cunetes de camins municipals
S’han executat les obres de pavimentació de la vorera de 
l’Avinguda Rocacorba en el tram que va de l’Ajuntament fins 
al camí de la Font, a través de la subvenció rebuda pel Fons 
de Cooperació Econòmica de la Diputació de Girona . Aquesta 
obra, a càrrec de l’empresa Coaypa, Obres i Serveis, SA ha 
tingut un cost  de 28.104,18€ i representa una gran millora 
pel nucli urbà de Canet . L’actuació quedarà del tot acabada 
amb la plantació d’arbres al llarg de tot el passeig .
També s’ha procedit a pavimentar trams de  cunetes perillosos  
per trobar-se en revolts o trams estrets de la carretera de Ca-
net a Montcal i la instal.lació d’una reixa de recollida d’aigües 
pluvials a la Ctra. Vella.  El cost d’aquestes obres ha estat de 
16.935,19.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Obres de millora en accessibilitat i seguretat al pa-
velló municipal
El mes de setembre es van dur a terme les obres de millora 
al pavelló municipal que van consistir en la instal .lació de se-
ients per  les grades, construcció de graons per accedir a les 
grades, construcció d’una escala exterior d’accés al pavelló i la 
instal.lació d’una barana metàl.lica de seguretat a l’exterior . 
Aquestes obres han tingut un cost de 16.153,50€ i s’ha comp-
tat amb una subvenció de l’àrea d’esports de la Diputació de 
Girona per import de 7.280€

Neteja i desenboscada del Parc de les Alzines i del 
Parc de Salut
Dins la línia de subvencions sobre la gestió forestal sostenible 
de la Diputació de Girona l’Ajuntament va sol .licitar la neteja i 
aclarida de vegetació del bosc del Parc de les Alzines i del bosc 
del Parc de Salut . Amb aquesta actuació es recuperen uns es-
pais de passeig i s’asseguren les franges de protecció contra 
incendis forestals en nuclis urbans . L’actuació l’ha dut a terme 
l’ADF Muntanyes del Llémena per un import de 2.994,75€ que 
ha comptat amb una subvenció de 2.655,85€

Notícies municipals

Plaça operari de manteniment
El mes de setembre l’Ajuntament va convocar un concurs opo-
sició per ocupar la plaça d’operari de manteniment a la plan-
tilla municipal. El candidat que va  obtenir més puntuació va 
ser en  Miquel Àngel Velarde Palahí (Miki) que viu a Can Xec de 
Canet i que a partir del dia 15 d’octubre  és el brigada muni-
cipal de Canet d’Adri . Li donem la benvinguda i desitgem que 
la feina de servei al poble li sigui de grat .

Plaça de Garantia Juvenil -  Dinamitzadora Social  
Aquest any, l’Espai Social de l’Ajuntament de Canet d’Adri 
compte amb la col·laboració d’una nova dinamitzadora social, 
l’Anna Solà. De dilluns a divendres, de 15:30-20:00 podreu 
trobar l’Anna als baixos de l’Ajuntament de Canet d’Adri, por-
tant a terme diverses activitats lúdiques per a petits i grans. 
Concretament, l’horari de l’espai social infantil serà els di-
lluns, dimarts, dimecres i divendres, a partir de la sortida 
de l’escola . Pel que fa a l’espai social destinat a la gent gran 
del poble, aquest es portarà a terme setmanalment tots els 
dijous .
Com la passada edició, l’objectiu de l’espai social és fomen-
tar la socialització i reforçar els vincles entre els Canetencs i 
les Canetenques mitjançant el desenvolupament de diferents 
activitats i tallers . Esperem la vostra visita i que gaudiu d’una 
bona estona a l’espai social!
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Renúncia del càrrec de regidora de la Sònia Bosch Congost

En el Ple del dia 22 d’octubre la Sònia Bosch va renunciar al càrrec de regidora de l’Ajuntament represen-
tant al grup de CIU, per motius personals. La Sònia va entrar a formar part de  l’Ajuntament el juny de  
2011 per CiU, càrrec que ha desenvolupat fins aquest passat mes d’octubre de 2018. Tant en l’etapa de 
regidora formant part de l’equip de govern (2011-2015) com de regidora a l’oposició (2015-2018) la Sò-
nia ha demostrat una gran vàlua com a grup i com a persona . La trobarem a faltar i li desitgem el millor .
La vacant que deixa la Sònia Bosch ha estat ocupada pel regidor Joaquim Montgé Armangué (en Quim 
de Can Roig)  del Grup de CiU, que ha pres possessió del càrrec en el Ple del dia 17 de desembre. Quim, 
benvingut al Consistori Municipal.

Jubilació de la secretària-interventora CARME GUBAU I MENCIÓ

Qui exerceix de secretària habilitada a l’Ajuntament de Canet d’Adri, i també de Sant 
Gregori, la Carme Gubau Menció, es jubila a final d’aquest any. 
La relació de l’Ajuntament de Canet amb la Carme és gairebé de tota una vida. Va 
començar a treballar a l’Ajuntament com auxiliar administrativa l’any 1974, quan era 
secretari el Sr. Antoni Poch Hugas, i en el Ple del dia 4 de setembre de 1981 va ser 
nomenada secretària de l’Ajuntament de Canet d’Adri. Càrrec que va exercir fins a 
final de l’any 1989. La Carme es va tornar a vincular a l’Ajuntament el setembre de 
2013 amb l’acumulació de funcions de secretària habilitada i fins a final d’aquest any 
en què s’ha proposat gaudir d’un merescut descans .
Sobren les paraules per definir a la Carme com a professional i com a persona. Es-
tem convençuts, però, que l’únic que perdem és la relació laboral però que mantin-

drem la relació de col.laboració, de generositat i d’amistat que de segur ens brindarà.
En nom de tot el poble de Canet d’Adri, dels representants del Consistori i del personal que hi treballem et do-
nem les gràcies pel teu temps i la teva dedicació  . Et desitgem que en aquesta nova etapa puguis gaudir molt 
i dur a terme tots els projectes i somnis que has hagut de guardar en el calaix per manca de temps. Salut i 
molta felicitat !

L’AJUNTAMENT INFORMA
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QUÈ DIU LA PREMSA ?
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Carta publicada al diari de Girona el dia 05/10/2018 del veí Mateu Frigoler de Cal Tet
Avui dia per criar la mainada hi ha tota mena de “potingues”. Fa molts anys que això de la lactància era molt dife-
rent. La llet de vaca no es considerava, amb molta raó, apta pel consum dels nadons. Si una mare que estava alle-
tant feia passar gana a la criatura o es posava malalta, la solució eren les “dides”. Dones que suplien la falta de llet, 
per la seva abundant capacitat. Les cases benestants tenien una “dida” fixa, i per que aquesta estigués contenta, 
agafaven també el marit per criat o majordom, que rebia el nom de “didot”. Els hospicis llogaven també aquestes 
dones per tenir cura dels nadons abandonats. Les “dides” que tenien més fama eren les gallegues, molt apreciades 
pel seu immens mamellam. La mainada que criava una mateixa “dida” eren anomenats “germans de llet”.
En un viatge del Rei Jaume II a Girona, va tenir l´ensurt que la Reina que alletava el petit príncep va caure malalta. 
Desesperat buscant una “dida” va rebre la feliç noticia que al poble de Canet d´Adri hi vivia la mamelluda amb més 
fama de la comarca “la Tomaseta”. Els serveis d´aquella dona varen ésser tan excel·lents, que la varen convèncer 
d´anar amb ells al palau mallorquí.
Dic tot això perquè tots nosaltres, polítics, funcionaris i jubilats 
també depenem d´una gran “dida”. Els bascos gent molt espavila-
da, varen contractar una dida pròpia. El nostre Pujolet quan tenia la 
paella pel mànec, va preferir anar fent la viu-viu amb un pobre 3%. 
Ara els catalanets ens barallem cada dia perquè la dida sigui també 
nostra. No ens agrada la llet en pols que ve des de Madrid, com 
tampoc ens agrada ésser “germans de llet” amb aquells que des de 
Huelva cridaven allò del “A por ellos” .
Per sobre de tot, hem de procurar que la mamella no pari de rajar 
com li va passar a la reina mallorquina . Som molts que cada mes 
mirem la llibreta i preguem perquè la “gran mamella” no ens quedi 
deslletada .                                     Mateu Frigoler Teixidor 

Enyorant aquells pallers

Que bonic era arribar al pla de Canet d´Adri i veure totes les masies amb el seu monumental paller. Des de temps 
immemorials construïts a mà amb la palla batuda a l´era pels animals de la casa, bous o cavalls. Més tard, als anys 
50, el batre ja era una festa amb les modernes  màquines de la gironina casa Batlle accionades per un potent tractor. 
Fer llavors el paller sota el tub on sortia la palla esmicolada a pressió, era la feina més feixuga de tot el batre. Aquell 
“cimapallers” equipat d´un gorro i ulleres de motorista, era l’autèntic heroi de la diada.
Per nosaltres, els infants, era un espectacle inoblidable veure tota aquella moguda. El petar d´aquell Lanz Bulldog 
previ escalfament per engegar-lo, i veure el “cimapallers” en acció, ens deixava a tots bocabadats. Eren uns dies de 
gatzara per tothom, el fruit de tot un any d´esforços per una pagesia que veia amb satisfacció poder tornar a omplir 
el graner i assegurar el pa de cada dia .
El “cimapallers”, l´home més admirat de la jornada, col·locava sempre a dalt del pal una olla perquè hi niessin els 
pardals, no hi faltava tampoc el ram de romaní i llor beneit el dia de Rams, com a senyal d´ofrena i acció de gràcies 
de la mestressa. També al acabar-lo li donava al cimal una bona empastifada de terra argilosa per protegir-lo de les 
filtracions de la pluja.
La categoria d´una casa de pagès es comptava pel volum del seu paller, el dia que els pares també pagesos anaven 
a conèixer els futurs consogres i veien un bon paller, el “tracte-casori”, es podia dir que estava mig fet.
També els pallers patien actes vandàlics, i aquesta vegada no era pel seu color groc, eren enveges i raons entre 
pagesos. Pobret d´aquell que la gent  assenyalava com a “cremapallers”, ja cal que desapareixes per sempre d´a-
quelles contrades, era considerat pitjor que un assassí.
Ara les fantàstiques màquines recollidores ho fan tot, si seguim així, aviat veurem sortir dels camps els pans i les 
coques llestos pel seu consum, es la modernitat que no té aturador. Mai més veurem els nostres enyorats pallers, 
mai més la parella d´enamorats es podrà “revolcar” i estimar envoltats amb la seva palla. 
Adéu pallers, adéu, sempre us tindré en el meu record.                                         Mateu Frigoler Teixidor  

La Dida

PARLEM DE CANET D’ADRI



Escena dels Pastorets de Canet d’Adri representada a la Missa del Gall de l’any 1985

LA FAMÍLIA

PARE.- Ara que s’acosta Nadal, bastirem el pessebre. 
Un pessebre qualsevol, anònim, amb un tros de munta-
nya i les cases i els rierols .
MARE.- Però, el pessebre, avui, no serà de suro i paper 
d’estany; no el regarem amb farina ni l’ornarem amb 
molsa tendra. Avui, plantarem el pessebre en un racó 
d’aquesta terra que trepitgem, amb els homes i les do-
nes del nostre temps . El farem damunt l’empedrat dels 
carrers ciutadans, o bé pels camins ignorats d’un poble 
adormit, al costat de les fàbriques i de les torres de 
construcció. Tan seval, allà on sigui, perquè la nit de 
Nadal és a tot arreu! 
ÀVIA.- Al pessebre, hi posarem les figures de cada dia, 
que es van acostant camí de la cova, encara que molts 
no ens recordem gairebé on cau. És igual! D’una manera 
o altre hi arribarem. A peu o en bicicleta, tots anem cap 
a Nadal .
NOI.- I sempre fa tan fred, per Nadal, àvia?
ÀVIA.- Si, fill meu. Jesús volgué néixer al cor de l’hivern 
per a portar una mica d’escalfor al cor dels homes .
NENA.- Però, també hauria pogut néixer la setmana 
que ve . . .
ÀVIA.- I això, per què?
NENA.- Doncs perquè la pel·lícula que fan aquesta set-
mana al cinema del poble és molt bona. I amb tot això 
d’anar a la Cova, ja estic veient que no hi podré anar... 
I al cinema hi ha calefacció!
ÀVIA.- Bah, en quines coses penses tu ara. Bé val la 
pena de passar fred per anar a adorar l’Infant!
NOI.- Bé, com vulgueu... I quan éreu petita com jo 
també arribava el Nadal?
ÀVIA.- És clar que si! Aleshores, per aquesta diada, el 
jovent passava de masia en masia, cantant nadales.
NOI.- Oh, l’àvia també cantava! M’hauria agradat de 
veure-ho!
MARE.-  Au va, deixeu tranquil·la a l’àvia que es fa tard 
i encara no heu acabat el pessebre .
NENA.- Pere, aquesta figura més cap a la dreta, que no 
deixa veure la cova!
NEN.- I per què l’hem de canviar? Ja queda bé aquí!
MARE.- Mª Àngels té raó, la cova és fonamental!
PARE.- No cal amoïnar-se gaire... Tot plegat no és més 
que una tradició . 
NEN.- I què és això..? Una tradició..?
MARE.-  És algo que ens fa recordar un fet!
ÀVIA.- Crec que té més importància de la que li doneu. 
És recordar la història del naixement del Fill de Déu!
PARE.- Avui en dia, tan sols es viu de la realitat. Moltes 

coses que fins ara eren fermes, ara són dubtoses.
MARE.-  No siguis exagerat. Que moltes coses d’abans 
ara es dubten, passi... Però són una minoria. 
PARE.- Més aviat diria una majoria. Ja el jovent puja 
d’una altra manera . . .! No els vagis amb monsergas! En 
aquest cas el Nadal és una ocasió de fer festa i prou..
ÀVIA.- No serà tant... Fixa’t el que canvien aquests 
dies, sense donar-se compte tant els joves com els 
grans per una força inexplicable, convidem..., pensem 
més en els altres..., ens sentim nous.., en aquest record 
que tu dius. Per Nadal es reciu l’amor que el naixement 
simbolitza .
MARE.-  Estic d’acord amb l’àvia. Per més que tot evo-
luciona aquests dies continuem donant una certa unió a 
les famílies. Tal com ens dona a entendre el Naixement: 
Sant Josep, la Verge Maria i el Nen Jesús.
NENA.- Veus ja t’ho deia jo. Ho has sentit? la cova s’ha 
de veure .
NEN.- I els pastors? I els reis?
ÀVIA.- Naturalment. Tot té el seu interès. Tot són sím-
bols de fets reals .
PARE.- Per la nostra part intentem celebrar el Nadal 
com més bé millor. Llegim les lectures? I assistirem a la 
Santa Missa?
NENA.- Si, si mare. Primer llegirem les lectures i des-
prés anirem tots a missa.
ÀVIA.- Què us en sembla?
MARE.-  És un missatge que ens faria veritables homes .
PARE.- És molt bonic, però suposa un gran esforç per 
part nostre . Caldrà intentar-lo .
MARE.-  Apa doncs! Enllestiu-vos depressa que estant 
donant el darrer senyal a l’esglèsia per a celebrar la Mis-
sa del Gall .
NEN I NENA.- Hi podem venir nosaltres?
MARE.-  Hi anirem tots que avui és festa grossa. 

                Obra de teatre cedida per Marina Armengol 

PARLEM DE CANET D’ADRI
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Pessebre Vivent a la Missa del Gall de Cane, l’any 1982
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Fa més d’un any que alguns dels nostres polítics i 
polítiques són ostatges del Govern espanyol i d’al-
tres estant exiliats. En aquest any i, després del 
155, hem recuperat l’autogovern però continuem 
gestionant engrunes quan ens mereixem el pa sen-
cer; problemes amb rodalies, uns sistema sanitari 
amb dèficit, desnonaments, etc. Tot això ho podrí-
em revertir amb la República catalana, amb la ple-
na gestió de tota la riquesa generada a Catalunya . 

Durant aquest any, l’estat espanyol ha canviat de 
signe polític (amb l’ajuda de les forces independen-
tistes) però continua essent igual d’antidemocràtic 
i nega el diàleg sincer per resoldre el problema . 
També durant aquest any, hem i estem patint una 
repressió orquestrada a través d’un sistema judici-
al polititzat i corromput a representant electes, a 
alcaldes, a entitats socials, als CDR i a persones 
individuals. Tot i aquesta repressió, el suport a la 
independència, lluny de baixar, va pujant segons 
la última enquesta del CEO al mes de novembre. A 
més, aquesta repressió fa que actualment hi ha una 
doble lluita: una per l’autodeterminació i una altra 
per lluita contra la repressió .

En el camí per l’autodeterminació i la implementa-
ció de la República catalana tenim alguns elements 
favorables acumulats com: majoria absoluta al Par-
lament, mobilització basada en la no-violència i en 
l’apoderament ciutadà, conflicte internacionalitzat, 
capacitat de crear un nou momentum i majoria so-
cial creixent. També tenim algunes febleses però, 
manca d’unitat estratègica, manca de pla per fer 
efectiva la República, gestió autonòmica de Cata-
lunya, no restitució del govern i president legítim, 
manca de lideratge social i polític institucional . Fins 
i tot, hem après una doble lliçó del primer d’octu-
bre: si el poble i la política institucional treballem 
junts i organitzats assolim la victòria i que el Go-
vern espanyol està disposat a tot .

Tot considerant els esdeveniments dels darrers me-
sos i les nostres fortaleses i debilitats, l’ANC pensa 
que hi ha tres escenaris per assolir la independèn-
cia: 

Escenari 1: referèndum pactat amb l’Estat espanyol 
de resultes d’una negociació directa bilateral . Si ens 

basem en les manifestacions i la duresa dels fets 
dels darrers anys, considerem del tot ingenu en-
tendre aquest escenari com a possible. Per tant, 
malauradament, s’ha de descartar per impossible 

Escenari 2: referèndum pactat amb l’Estat espanyol 
forçat per algun organisme internacional. Si ens ba-
sem en l’actuació de la UE, especialment a partir 
del primer d’octubre del 2017, considerem aquest 
escenari com a molt poc probable, tret que la situa-
ció del conflicte escali i sobrepassi el llindar màxim 
d’acceptació de vulneració de drets i/o inestabilitat 
econòmica per part de la UE, que desconeixem on 
és i si hi és. En qualsevol cas, les actuacions que la 
societat civil independentista ha de seguir són les 
mateixes que les que hem de fer per a l’escenari 3.

Escenari 3: via unilateral . És l’escenari que l’ANC 
considera més probable i, en tot cas, l’únic que de-
pèn de nosaltres i ens permet ser proactius . Per 
tant, prioritzem començar actuar entenent que ens 
trobem en aquest escenari .

Ara tenim una finestra d’oportunitat única a causa 
de la incapacitat del Govern espanyol d’oferir ab-
solutament res i de renunciar a la seva cara més 
repressora, així com les seves debilitats governa-
mentals. Aquesta situació va unida a la màxima 
fortalesa de la ciutadania independentista mobilit-
zada i determinada . Per tal que aquest escenari es 
desenvolupi amb èxit, cal idealment alinear els se-
güents actors clau: Govern, Parlament, institucions 
i ciutadania mobilitzada. Així, un cop el Govern, el 
Parlament i la ciutadania estiguin alineats en l’ob-
jectiu, cal revalidar la declaració d’independència 
al Parlament, publicar-la al DOGC, fer una procla-
mació solemne de la República catalana davant del 
món, demanar el reconeixement internacional de la 
independència de Catalunya constituint-se en es-
tat, abaixar la bandera espanyola del Palau de la 
Generalitat i del Parlament, publicar els decrets de 
desenvolupament de la llei de transitorietat jurídi-
ca, deixar en llibertat els presos polítics i organitzar 
el retorn dels exiliats. La societat civil ha d’activar el 
pla de control del territori de manera indefinida en 
compliment de la legislació vigent de l’estat cons-
tituït. Cal tenir en compte que, donada la situació 
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de conflicte no resolt, en qualsevol moment podria 
passar que la ciutadania sobrepassés la situació i 
desplegués el control del territori de manera inde-
finida. 

Per tal de seguir avançant en el desenvolupament 
de la via unilateral, l’ANC treballarà les següents 
dotze línies d’actuació clau i prioritàries . Lideratge: 
tenir una societat civil organitzada i consciencia-
da . Territori: organitzar el desplegament al terri-
tori, per exemple, fer sessions formatives de lluita 
no-violenta activa . Comunicació: potenciar la lluita 
no-violenta, denunciar la causa dels presos polítics 
i exiliats. Jurídica: donar una resposta als missat-
ges falsos i atacs feixistes i gestionar la caixa de 
solidaritat. Internacional: establir vincles de confi-
ança amb la comunitat internacional i explicitar la 
situació i les aspiracions del poble català al món . 
Mobilització permanent: fer actes que visualitzin 
la força del moviment independentista i actes de 
pressió tant interna com externa. Majoria social: 
ampliar la majoria social, explicant els avantatges 
de la República Catalana respecte l’estat antide-
mocràtic actual . Eleccions primàries als municipis 
per donar poder als ciutadans i garantir majories 
sobiranistes a tots els pobles de Catalunya . Desen-
volupar projectes que facin tangible la República 
catalana, com pot ser col·laborar amb el Consell 
per la República. Fer màxima amplificació dels ju-
dici als ostatges polítics . Pla intern de desenvolu-
pament dels escenaris estratègics. Exigir passos al 
Govern, al Parlament i als partits independentistes. 

Per últim, volem animar-vos a formar part del Con-
sell per la República. Aquest organisme és un dels 
projectes que fan tangible la República Catalana. 
El Consell neix de la legitimitat sorgida del mandat 
del primer d’octubre i impulsa estratègies per a 
fer-lo efectiu. En conseqüència, actuarà en àmbits 
com la internacionalització, el procés constituent, 
la generació de noves fórmules de mobilització de-
mocràtica, la recerca i el desenvolupament d’eines 
socials i polítiques innovadores o la difusió de la 
cultura i la realitat social catalanes . Per fer-ho pos-
sible, és imprescindible la participació de tothom. 
L’eina que ens aplega és el registre ciutadà a tra-
vés del qual podrem prendre decisions col·lectiva-
ment i compartir informació . Podeu fer el registre 
a l’enllaç següent: https://consell.republicat.cat/

Et necessitem per implementar la República Ca-
talana, per mobilitzar-nos per l’alliberament dels 
presos i preses polítiques i el retorn dels exiliats i 
exiliades i per construir un millor país. Col·labora 
amb l’Assemblea Territorial de Canet d’Adri! Posa’t 
en contacte a través del correu electrònic canetda-
dri@assemblea.cat o al Facebook de Canet d’Adri 
per la Independència .

Per fer aquest article, s’ha extret informació de:

• Pla estratègic per al 2018 i 2019 aprovat 
per l’ANC https://assemblea .cat/

• Web del Consell per la República https:/ /
consell .republicat .cat/
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El cap de setmana, 19,20 i 21 d’octubre les Dones de la Vall de Lléme-
na vam fer una escapada a la capital de Praga de la República Txeca.

Aquesta és la primera vegada que la Revista Rocacorba es fa ressò del 
viatge perquè, tot i que fa molts anys que per aquestes dates les Do-
nes de la Vall organitzen una sortida, en aquesta ocasió van ser unes 
quantes dones de Canet d’Adri que hi van participar .

Durant el cap de setmana vam visitar, acompanyades d’una guia, la 
ciutat monumental de Praga, i Karlovy Vary, una ciutat balneari que 
ens va impressionar  tant per les construccions, com per l’ambient dels 
seus carrers. També va donar temps per assistir a un espectacle de 
teatre negre .

Animem a les dones de Canet d’Adri  que s’apuntin a la sortida del 
mes d’octubre del l’any vinent, perquè és una oportunitat de gaudir 
de bona companyia i de fer noves coneixences i amistats. Val molt la 
pena!

En aquesta edició de la Revista de Rocacorba, hem volgut que el poble tingui més veu que mai demanant 
fotografies de la tardor fetes al nostre municipi. L’equip redactor de la revista ha escollit com a fotografia 
guanyadora i per tant, portada d’aquesta edició, la fotografia de la Lidia Coll. Aquí teniu un petit mostreig 
d’algunes fotos que hem rebut. Moltes gràcies a tots per participar i col·laborar amb la revista!

Aquest espai de la Revista Rocacorba “La veu del poble” és un espai obert pensat perquè tots els 
veïns i veïnes de Canet d’Adri puguin col·laborar amb la revista i expressar-se.  Animem a tothom a 
participar! Podeu enviar les vostres suggerències i propostes a: ajuntament@canet-adri.cat   

Les dones de la Vall de Llémena viatgen a Praga

Concurs de fotos de tardor

LA VEU DEL POBLE

1.- Àlex Torrentà

5.- Joaquim Pelach

2.- Angelina Oliveras

6.- Júlia Grabulosa

3.- Cristina Bell-lloch

7.- Miquel Àngel Velarde

4.- Glòria Armengol

8.- M. Rosa Tornabells



R
oc

ac
or

ba

34

ESPAI GASTRONÒMIC

 

La recepta de l’àvia

Recepta de Montserrat Cullell de Ca l’Admetlla

Pollastre amb múrgoles

INGREDIENTS PER 4 PERSONES:

 1 pollastre, millor si pot ser de pagès

 1kg de múrgoles fresques

 50 gr d’ametlles

 Una llesca petita de pa

 2 cebes mitjanes

 1 tomàquet 

 5 grans d’all

 Oli, sal i pebre

PREPARACIÓ

Per començar, tallarem el pollastre de pagès en trossos petits i li afegirem sal i pebre. Quan l’oli estigui ben 

calent, tirarem el pollastre trossejat a la cassola i el rostirem fins que quedi ben daurat. Tot seguit, farem el 

sofregit, en la mateixa cassola o en una altra paella, afegint  les cebes, 3 grans d’alls i el tomàquet tallat ben 

petit. Mentrestant, netejarem les múrgoles fins que quedin ben netes de terra. Seguidament, farem una pi-

cada d’all i julivert, una picada d’ametlles i una llesca de pa fregida prèviament. Tot ben triturat, ho incorpo-

rarem a la cassola: el pollastre rostit, les múrgoles i la picada. Finalment, ho deixem coure a foc lent durant 

uns 45 minuts, aproximadament, afegint una mica d’aigua si és necessari. Bon profit!



R
oc

ac
or

ba

35

-  Tota la vida a Canet?
Al municipi si. Vaig néixer al 
poble de Canet i després vaig 
passar a residir a Montcal. 
-  Quan compliràs els 80?
No, ja no els compliré... ja fa 
anys que els vaig complir . 
-  Hem de dir que no ho 
sembla. Casat/da?
Vaig estar-ho 9 anys. Em vaig casar als 22 i enviudar als 31. 
-  Has fet alguna altra tasca a més de les que eufe-
místicament en diuen “sus labores”?
De jove vaig ajudar en les tasques del molí, i després he 
fet de pagesa en tot l’ampla sentit de la paraula . Quan vaig 
enviudar vaig prendre el timó de la casa i llevat conduir el 
tractor, les altres tasques tant en el camp com amb els ani-
mals les he fet totes . 
-  Tens germans i fills?
Soc la segona de quatre germans. Tinc 2 fills que ja son 
grans, en el moment de la mort del seu pare tenien 7 i 5 
anys . 
-  Tot això no et deu haver donat gaire temps per 
viatjar?
Doncs si que ho he fet,  m’ha agradat molt viatjar!
Em vaig anar organitzant per fer algunes sortides i junta-
ment amb els meus cunyats he visitat molts països d’Europa. 
Tinc un grat record d’Àustria, el Tirol, Escòcia, Versalles...i 
molts altres indrets . Tots els llocs tenen el seu atractiu . 
-  Quin record temps de les hores d’esbarjo de la 
teva joventut? 
A la meva època hi havia dos balls: un a Canet i un a Sant 
Gregori . Cada diumenge acudíem a un o l’altre alternativa-

ment. També anàvem al cinema a Ca-
net d’Adri! 
-  Això ara és impensable per a la 
gent jove. Tens nets?
Si, dos nois i una noia. 
-  Ara que les tasques del camp ja 
queden endarrere, fas exercici? 
Si, i tant ! Cada dia vaig a caminar uns 

tres quarts d’hora. Algú pot pensar que és per plaer, però en 
el meu cas és una necessitat. 
-  T’agraden les festes?
Si, molt. Procuro no deixar-me perdre cap festa major de 
l’entorn. I també acudeixo a altres esdeveniments, teatres, 
festivals... Les activitats lúdiques m’interessen, em distre-
uen i em fan passar bones estones . 
-  La cuina, per tu és un plaer o una obligació? 
És obligació, però també devoció. M’agrada cuinar els plats 
tradicionals . 
-  Quins et queden més bé?
Els nets em demanen que els faci els plats de tota la vida: 
múrgoles amb pollastre, vedella amb bolets...
-  Què prefereixes: faldilles o pantalons?
Pantalons. M’hi he acostumat i ja no sé portar faldilles. 

Endevina de quin canatenc o canatenca es tracta a...

SABIES QUE . . .  

SAPS COM ES DIU ...

el nom d’aquesta masia ?

 
 

 

Resposta del número
anterior

El canetenc amagat era el nos-
tre flequer, en Josep Trafach

Resposta del 
número anterior

CAN TECLA

SI L’ENCERTES, L’ENDEVINES



Cessió documental Teresita Noguer, de Can Brugada d’Adri. 
El document correspon a la campanya de trilla, que vindria a ser com la campanya del batre, que la Trillado-
ra  Avellana va fer l’any 1958. Apareixen els noms dels propietaris dels camps, el domicili i poble, les hores 

treballades i el pagament que els hi corresponia .

Batuda tradicional a La Torre – 1976 Fotografia de Jordi Carreras
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