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INFORMACIÓ D’INTERÈS

Ajuntament de Canet d’Adri:

Av. Rocacorba, 19, 21. 17199, Canet d’Adri. Tel 972 42 82 80

Web: www.canet-adri.cat  Mail: ajuntament@canet-adri.cat 

Horari oficines: De dilluns a divendres de 9h a 14h, i dilluns i dijous de 17h a 20h.  

Horari d’estiu: De dilluns a divendres de 9h a 14h. 

Alcalde (Carles Espígol). Hores a convenir. Mail: alcaldia@canet-adri.cat 

Arquitecte tècnic (José Luis Barragán): concertar cita prèvia

Serveis socials i mèdics:

Treballadora social: dimarts de 9:30h a 11:30h

Educadora social: 1r i 3r dijous de mes de 9h a 10:30h

Consultori mèdic: Doctor (Josep Puig) i Infermera (Yolanda Moreno) dilluns i dimecres de 13h 
a 14h (consultes) i de 14h a 15h (domicilis). Cal demanar cita prèvia al 972 42 99 28.

Servei de deixalleria:

Recollida de trastos vells: 3r dimecres de cada mes (trucar prèviament a l’ajuntament)

Horari deixalleria Sant Gregori: Dilluns i dimecres de 15h a 19h. Divendres i dissabte de 9h a 
13h i de 15h a 19h. 

Horaris de missa:

Sant Vicenç de Canet: diumenges a ¾ de 9h (excepte el 5è diumenge de mes)

Sant Llorenç d’Adri: 5è diumenge de mes a ¾ de 9h

Santa Cecília de Montcal: 5è dissabte de mes a les 16h
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m dirigeixo a totes i a tots vosaltres per agrair-vos la 
confiança dipositada en la nostra candidatura “Indepen-
dents per Canet d’Adri” en les darreres eleccions muni-

cipals del 26 de Maig.

Ens heu donat la vostra confiança el 75% dels votants del 
municipi i creiem que ens heu escollit per la feina feta, pel 
nostre programa i per ser com som. 

Això representa una gran responsabilitat per tots nosaltres 
que assumim amb molta il·lusió i no us fallarem.

Continuarem igual, treballant com hem fet en la última le-
gislatura i esperem millorar resultats, gràcies a l’experiència adquirida en aquests 
últims quatre anys i per l’entrada de dos noves regidores a l’equip de govern, amb el 
valor afegit que representa que siguin dones, mares i joves. Marta, Lídia, benvingudes 
i a treballar per la nostra gent i pel nostre poble.

Treballarem amb fidelitat al nostre programa. Volem ser un Ajuntament al servei de les 
persones, posant-nos al seu costat, acompanyar-los en els seus tràmits, en les seves 
peticions i amb total transparència que és el que ha de presidir tot el nostre mandat.

Per tot això, comptem, també, amb la plantilla de treballadors de l’Ajuntament, la 
Rosa, la Dolors, la Júlia i en Joan, a qui vull agrair la seva professionalitat i dedicació.

I ja per acabar, donar les gràcies a les companyes i companys de tota la candidatura 
de “Independents per Canet d’Adri”, pel treball fet i pel que continuarem fent junts.

Som un equip i els sis regidors i regidores que estem a l’Ajuntament procurarem ser 
uns dignes representants de tots vosaltres.

No us fallarem.

Visca Canet d’Adri. Visca Catalunya.
(Discurs d'investura del 15/06/2019)

Carles Espígol Camps

Alcalde de Canet d’Adri

EDITORIAL
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Fe d’errates de la revista núm. 40

Pàg. 4:   El text de la “Marxa Popular nocturna Senglars de Nit” no correspon a l’esdeveniment. 

Pàg. 18: L’entrevista a la Carme Gubau va ser a càrrec de la regidora Georgina Trias. 

E

Vols col·laborar a la revista?
Envia les teves cartes, articles, fotos, suggerències a ajuntament@canet-adri.cat

Amb la col·laboració de:
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Per celebrar l’arribada del Nadal 
a Canet d’Adri, des de l’Espai So-
cial es van organitzar diferents 
activitats adreçades a tots els 
públics. Per començar, es va re-
alitzar el “Taller de decoració 
Nadalenca” on els nens i nenes 
van poder pintar fulles i pinyes 
per decorar l’arbre de Nadal. 
Aquest any, a diferència dels an-
teriors, es va decidir organitzar 
l’activitat infantil als baixos de 
l’Ajuntament. Un cop elaborat 
el material, es va portar a ter-
me l’activitat “Decorem l’arbre 
de Nadal” al pavelló municipal. 
Petits i grans, van decorar l’ar-
bre de manera conjunta amb 
el material elaborat prèviament 
pels nens i nenes. Per finalitzar 
la trobada, es va repartir coca, 
xocolata i el sorteig d’una Nada-
la entre els assistents.

El dissabte 15 de desembre de 
2018, es va organitzar l’excur-
sió “Anem a buscar el tió”. A 
través d’una carta, el tió va de-
manar ajuda als nens i nenes del 
municipi perquè l’anessin a bus-
car al bosc. Seguint les pistes i 

les peces de roba que el tió ha-
via anat perdent pel camí, els in-
fants van aconseguir trobar-lo a 
la Sureda d’en Roca. Tots junts, 
van acompanyar-lo fins a l’Ajun-
tament on va poder descansar i 
menjar fins al gran dia de la ca-
gada!.

Aquest any, el dia escollit per 
l’esperada “Cagada del tió” va 
ser el divendres 21 de desem-
bre al pavelló municipal. Alguns 
nens i nenes del poble, van ser 
els responsables de presentar 
les diferents actuacions progra-
mades per dinamitzar la trobada 
nadalenca. Entre elles, la col-
laboració d’en Tomaset que va 

El Nadal

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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animar la festa tocant cançons nadalenques 
amb el saxo. Tot seguit, es va procedir a fer 
cagar el tió, per ordre d’edat, començant 
pels més petits i finalitzant per les famílies. 
Tots ells, van endur-se un petit detall del tió i 
van poder gaudir d’una bona xocolatada amb 
melindros!.

Des de l’Espai Social, es va posar fi a les acti-
vitats nadalenques amb el “Taller de fana-
let de reis” on els nens i nenes del municipi 
van poder elaborar el seu propi fanalet per 
donar la benvinguda als reis mags d’Orient. 
Per fer-ho, es van utilitzar cartolines de co-
lors, paper de cel·lofana, feltre i fil d’alumini. 
A més, els infants van comptar amb l’ajuda i 
col·laboració dels pares i mares.

Un any més, el 5 de gener, vam 
rebre la visita dels Reis Mags 
des del llunyà Orient. Una gen-
tada els esperava davant de 
l’Ajuntament tot cantant les 
cançons tradicionals de Nadal. 
Els nens i nenes amb els seus 
fanalets a les mans esperaven 
impacients! 

A les 6h de la tarda van arri-
bar els Reis Mags amb les car-
rosses plenes de regals i cara-
mels, els patges, els tambors i 

tota la comitiva Reial. Des del 
balcó de l’Ajuntament, el rei 
Baltasar va fer un gran discurs 
felicitant a tots els nens i nenes 
de Canet d’Adri per haver-se 
portat tan bé un any més. L’al-
calde també va dedicar unes 
paraules a la població desitjant 
bones festes a tothom i recor-
dant la importància de cuidar 
de Canet d’Adri així com també 
del medi ambient. També va 
fer entrega de la clau del poble 

Els Reis Mags a Canet d’Adri 

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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als Reis Mags per poder anar per totes les ca-
ses a repartir els regals. 

Seguidament, va arribar el moment més espe-
rat! Els Reis Mags van rebre a les seves faldes 
tots els nens i nenes i amb molta il·lusió van 
escoltar tots els seus desitjos. Tothom es va 
poder fer una foto amb el seu Rei preferit i te-
nir un record màgic!

La cavalcada es va finalitzar amb xocolatada i 
melindros per tots els assistents. 

Va ser una nit màgica per recordar! 

El passat 10 de febrer vam cele-
brar la VIII edició de la Fira del 
Porc de Canet d’Adri! 

La programació d’aquest any es-
tava plena d’activitats i propostes 

per a tots els públics.

A les 9h del matí es va inaugu-
rar la fira amb els esmorzars de 
forquilla fets amb elaborats del 
porc d’Embotits Pagès. El servei 

de bar va funcionar tot el dia fent 
esmorzars i dinars fins a les 17h 
de la tarda. 

Com altres edicions, els visitants 
de la fira del porc van poder gau-

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

La Fira del porc
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dir durant tot el dia de la mostra 
d’artesans locals i d’arreu, food-
trucks, de les atraccions infantils 
amb inflables i llits elàstics gra-
tuïts, exposició de vehicles clàs-
sics, activitats infantils, passeig 
en poni, etc.

El plat estrella de la fira conti-
nua essent la mostra d’espece-
jament a càrrec dels germans 
Torrentà, que es va realitzar en 
dues sessions, una al matí i l’al-
tra a la tarda. 

Una novetat en la programació 
que va tenir molt bona acollida 
va ser la ruta guiada a peu a la 
Font de la Torre de la mà d’en 
Jaume de Can Quelot. La ruta 
creada estava amenitzada amb 
les anècdotes i històries relaci-
onades amb la Font de la Torre 
i la riera i tenia com a objectiu 
ensenyar aquest paratge natural 
des d’una mirada més educativa 
i entretinguda. La valoració va 
ser un èxit i l’any que ve es re-
petirà segur. 

Els tallers infantils que eren gra-
tuïts i es van realitzar a l’interior 
del pavelló també van tenir un 
gran èxit! Al matí es va realitzar 

un taller infantil de pintar cares i 
a la tarda un altre de fer figures 
de fang. 

El concurs d’instagram d’aquest 
any també va tenir una gran 
acollida! Amb el #firaporc2019 
la foto amb més likes es va em-
portar un lot de productes d’Em-
botits Pagès. Amb més de 500 

likes, la guanyadora va ser la @
mrcosta.cat. L’enhorabona des 
d’aquí!  

Pel que fa a l’ambientació, una 
de les novetats d’aquest any va 
ser la creació d’una terrassa a 
l’espai a l’exterior  feta amb pa-
lets i bales de palla, ideal per a 
fer la cervesa tot prenent el sol!

Com a cloenda de la fira, es va 
fer una xocolatada popular que 
no va arribar a tots els assistents 

Aquest any, hem tingut un rècord 
de visitants i de tiquets venuts 
tant dels esmorzars com dels di-
nars. Més de 800 persones van 
passar per la fira, triplicant així 
la participació de l’any anterior. 
És per això que volem agrair una 
vegada més la col·laboració del 
Consell de Participació, que el 
formen voluntaris de totes les 
associacions del municipi, i que 
aquell dia van fer possible que la 
fira fos tot un èxit! 

Esperem que l’any que ve es re-
peteixi l’èxit de públic i animem 
a la gent de Canet d’Adri que en-
cara no ha visitat la fira perquè 
ho faci en la propera edició. 

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

El grup de teatre “Els Rovellats de Cartellà” va 
fer la pre-estrena de la seva nova obra “Men-
tiders” al pavelló de Canet d’Adri el dia 24 de 
març. 

L’escenari es va omplir d’aquest grup d’actors 
i actrius de la Vall de Llémena, del quals des-
taquem en Gabriel Espuche i en Xavi Nieto que 
són veïns de Canet d’Adri. L’obra tracta de dos 
policies que la nit de Nadal van al domicili d’un 

matrimoni gran per donar la mala noticia de la 
mort de la seva filla. Les coses es compliquen, la 
troca s’enreda, apareixen personatges aliens a 
la família i tot plegat va fer que durant una hora 
llarga el públic estigués pendent de l’escena fins 
a descobrir que la morta no és morta i que una 
mala notícia pot anar embolcallada de mals en-
tesos esdevenint una obra còmica, que va fer 
passar una bona estona al públic assistent. 

Pre-estrena de l’obra de teatre “Mentiders”

Xerrada sobre la vespa asiàtica
El passat 11 d’abril, es va realitzar una xerrada 
informativa sobre la vespa asiàtica a l’Espai So-
cial, donada la creixent preocupació sobre aquesta 
espècie invasora. La xerrada es va dur a terme a 
càrrec del tècnic de medi ambient de la Diputa-
ció de Girona, Narcís Vicens Perpinyà, el qual va 
explicar els següents temes principals a tenir en 
compte:

- Com diferenciar-les? La vespa asiàtica es dife-
rencia fàcilment de la resta de vespes que hi ha a 
Europa per la seva coloració fosca en pràcticament 
tot el cos, exceptuant una línia de color groc en 
el quart segment de l’abdomen. A més, és l’única 
vespa que té les potes fosques en la meitat ante-
rior i de color groc en la meitat posterior.

- Actuació en cas de picada: Tot i no ser més 
agressives que la vespa autòctona, la picada és un 

xic més dolorosa per la mida del fibló. Els símp-
tomes són similars; inflamació, vermellor i dolor 
local que desapareix en diversos dies. Es recomana 
rentar la zona amb aigua i sabó, aplicar gel o aigua 
freda. Si s’és al·lèrgic, o en cas de múltiples pica-
des simultànies i presentació de símptomes greus 
(picor a tot el cos, baixada de la tensió, proble-
mes respiratoris, cardiovasculars, etc.) cal trucar 
de forma urgent al 061 o anar a un centre mèdic. 

- Actuació en detectar un niu: En cas de detec-
tar un niu nou amb presència de vespes (per asse-
gurar que no és un niu abandonat), s’ha de comu-
nicar al Cos d’Agents Rurals, telf. 93 561 70 00 o 
enviar mail al velutinacar@gencat.cat. No intenteu 
capturar cap vespa ni destruir ni retirar el niu sen-
se avís previ als Agents Rurals i manteniu-vos a 
una distància de 5m de seguretat. 
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Com cada dilluns de Pasqua, 
que aquest any va caure en 
22 d’abril, es va celebrar la 
diada de Rocacorba. La pu-
jada a peu a la muntanya va 
ser accidentada per la plu-
ja que va fer que la majoria 
de gent pugés en cotxe fins 
a l’ermita. La missa, oficiada 
pel mossèn Pitu, es va realit-
zar a quarts d’onze. Tot se-
guit, es va continuar la diada 
amb el vermut popular que 
va tenir lloc a dins de l’Ermi-
ta donat que la pluja encara 
persistia. Un any més, la Dia-
da de Rocacorba es consolida 
com una de les cites ideals 
per fer poble i continuar amb 
les tradicions del nostre mu-
nicipi. 

Diada de Rocacorba

- Eliminació de nius: L’eliminació dels nius en zo-
nes habitades que suposin un risc per a les perso-
nes s’ha d’encarregar a empreses especialitzades 
sota supervisió dels Ajuntaments. També la podran 
realitzar els apicultors de la Xarxa Anti-Velutina. 

L’eliminació dels nius detectats al medi natural que 
no comportin un risc per a les persones serà as-
sumida i anirà a càrrec del propietari del terreny 
agrícola o forestal mitjançant la contractació d’un 
servei especialitzat. 
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Trobada de dones
La trentena trobada de dones de Canet d’Adri, Car-
tellà i Sant Medir, es va celebrar el 26 d’abril al 
restaurant Can Toscà de Canet d’Adri. 

Més de 70 dones de totes les edats, veteranes de 
la trobada i noves incorporacions, es van reunir per 
celebrar aquesta festa de la dona que cada any es 
prepara amb la mateixa il·lusió del primer dia. 

Aquest any, les organitzadores ens van sorprendre 
amb un munt de regals, jocs i la brillant actuació 
de la Silvia Cadanet de Canet, que va fer un tupper 
sex amb molt d’humor i molt vegetal! 

La dona que va resultar dona de l’any 2019 va ser 
la Loreto Armengué, de 91 anys. 

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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El passat 5 de maig, es va celebrar el 31è Ho-
menatge a la Gent Gran. Un any més, aquesta 
celebració va començar amb la missa a l’església 
St. Vicenç de Canet, on l’Alcalde Carles Espígol va 
fer un discurs tot donant les gràcies al Patronat 
per fer possible aquesta diada i felicitant a tot-
hom i en especial a l’home i la dona més grans 
del municipi que són en Jordi Carreras de 93 anys 
i l’Àngela Boix Riera de 99 anys. Durant la missa 
també vam gaudir amb la cantada de cançons 
populars de la canetenca Mònica Orpí que sempre 
ens deixa embadalits amb la seva veu.

Tot seguit, al pavelló municipal, ens esperava un 
vermut i una exposició de fotografies d’edicions 
antigues de l’homenatge a la Gent Gran.

Com cada any, després del dinar popular es va 
obsequiar a tots els assistents amb un petit re-

cordatori de la diada, així com un petit regal per als homenatjats i homenatjades més grans del municipi. 
Tot seguit, el grup Xamfaina, un habitual d’aquesta diada, va portar a terme el seu espectacle musical 
de cançons populars i sardanes i ens van fer aixecar a gairebé a tots de la cadira.

Des del Patronat de l’Homenatge a la Gent Gran es vol agrair a totes les persones grans per fer-ho pos-
sible un any més i als seus acompanyants. Salut i fins l’any que ve!

31è Homenatge a la Gent Gran

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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La festa Remença és una festa popular i històrica 
que s’organitza cada any en un poble i escenari di-
ferent de la Vall de Llémena. Aquest any, amb la 
desena edició, li tocava el torn al nostre municipi 
Canet d’Adri, i l’escenari triat van ser les cases de 
Can Basiu i Can Virolesc, també anomenades “cases 
dels russos” del poble de Montbó. 

La festa Remença té com a objectiu difondre els fets 
i els personatges de la revolta remença que es va 
produir a Catalunya durant el segle XV i que van 
protagonitzar els pagesos d’aquestes contrades do-

nant finalment, a la fi del feudalisme. 

Com sempre, durant tot el cap de setmana van te-
nir lloc un munt d’activitats, conferències, obres de 
teatre, tastets remences, jocs, fira d’artesans, ani-
macions musicals, tallers, servei de bar i molt més!

Un dels reclams de cada any és la caminada noc-
turna, que en aquesta ocasió es va celebrar el 
dissabte. La ruta circular, d’aproximadament una 
hora i mitja, va tenir molt d’èxit de participació. 
Al llarg de la ruta, hi havia escenes teatralitzades 
que escenificaven l’època remença. A l’arribada, la 

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

X Festa Remença
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La violència de gènere o violència masclista, és un 
problema social que malauradament encara està 
molt estès dins la nostra societat. Segons l’INE 
(Institut Nacional d’Estadística) durant el 2018, el 
nombre de dones víctimes de violència masclista 
a Espanya va augmentar un 7,9% respecte l’any 
anterior, arribant així a les 31.286 víctimes, de les 
quals 47 van ser assassinades. Aquesta violència 
es dona a totes les edats, tot i que actualment, 
hi ha una especial preocupació per l’augment dels 
casos de violència en parelles adolescents, on les 
denúncies s’han triplicat en els darrers anys. 

Donada la importància d’aquesta problemàtica, 
des de l’Espai Social es va promoure una xerrada 
sobre violència de gènere a càrrec de les psicòlo-
gues Anna Solà i Júlia Grabulosa, on van explicar 
què és violència de gènere/masclista, exemples en 
la vida quotidiana, tipus de violència, factors de 
risc, etc. Tot i que el nombre d’assistents fou infe-
rior a l’esperat, la xerrada va permetre conscien-
ciar i sensibilitzar sobre la gravetat d’aquest tipus 
de violència en l’actualitat i crear un debat molt 
interessant. 

Per a tots aquells i aquelles que no vau poder as-
sistir-hi, podreu ampliar informació sobre la vi-
olència de gènere/masclista a la següent pàgina 

web http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/ 
i al telèfon d’atenció a la víctima 900 900 120 (àm-
bit català) i al 016 (àmbit estatal). 

Xerrada sobre la violència de gènere

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

coral va rebre a tots els participants amb cants gre-
gorians i a més a més, hi va haver un espectacle 
impressionant de cavallers amb espases i cavalls. 

Com a novetat, aquest any hi havia dues obres de 
teatre diferents, de més curta durada (aproxima-
dament d’uns 45 minuts), i repartides en diferents 
sessions durant el dia protagonitzades per alguns i 
algunes del nostres veïns com l’Àlex Torrentà, la Ge-

orgina Trias, la Xènia Rebujent, la Silvia Cadanet i 
en Magí Pujol, que cada any són més professionals!

També a destacar, aquest any Canet d’Adri va ser 
l’equip guanyador dels jocs remences, gràcies a la 
valentia i l’esforç dels joves del nostre poble. 

La organització agraeix moltíssim a tots els col·labo-
radors que van fer possible aquesta festa i reconeix la 
gran feina feta! Moltes gràcies a tots i totes! 
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ESPAI SOCIAL

Taller infantil “Animals amb rotllos de paper de vàter” celebrat el 5 de desembre de 2018, on els nens i nenes han fet volar 
la seva imaginació i han pres consciència de la importància d’oferir una segona oportunitat als objectes quotidians.

Activitat popular “Taller de decoració nadalenca” realitzada el 10 de desembre de 2018 
on els infants van decorar fulles i pinyes per l’arbre de Nadal als baixos de l’Ajuntament.

Taller popular “Decorem l’arbre de Nadal” celebrat al pavelló municipal el dijous 13 de desembre de 2018, 
on petits i grans van gaudir plegats de l’esperit nadalenc.
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ESPAI SOCIAL

Activitat popular “Anem a buscar el tió” 
realitzat el dissabte 15 de desembre de 2018.

Activitat popular “Caga tió a Canet d’Adri” celebrat el 21 de desembre 
de 2018 al pavelló municipal, on grans i petits van rebre un petit de-
tall i van poder gaudir de l’espectacle musical organitzat a càrrec del 
veí Tomaset que va animar la jornada tocant cançons nadalenques 

amb el saxo.

El “Taller fanalet de reis” es va realitzar als baixos de l’Ajuntament 
el divendres 28 de desembre de 2018, 

per donar la benvinguda als reis mags d’Orient.
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ESPAI SOCIAL

Activitat infantil “Sessió de cinema a l’Espai Social” realitzada el dimecres 9 de gener de 2018 on els nens i nenes gaudien de la pel·lícula 
Matilda mentre menjaven crispetes i gominoles.  

Activitat 
popular “Di-
jous llarder” 
celebrat el 

28 de febrer 
de 2019 als 
baixos de 

l’Ajuntament 
del poble. 
La troba-
da es va 

dinamitzar 
a càrrec de 
la participa-
ció del mag 
il·lusionista 

Isaac Trias.

El dilluns 4 de 
març de 2019 
es va celebrar 
el “Taller infantil 
de màscares de 
carnaval” a l’Es-
pai Social on els 
nens i nenes van 
poder elaborar i 
decorar màsca-
res personalit-
zades.
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ESPAI SOCIAL

Activitat infantil “Rua de Carnestoltes” realitzada el 6/3/19 on els nens i nenes, acompanyats d’adults,
recorrien disfressats el municipi cantant i ballant.

El dilluns 18 de març de 2019 es va realitzar el Taller infantil 
“Manualitat dia del pare” als baixos de l’Ajuntament. 
Els nens i nenes van poder elaborar i decorar targetes 

de felicitació personalitzades pels seus pares, avis o tiets.

El dimecres 3 d’abril de 2019 es va tornar a realitzar el “Taller infantil de Slime” arran de l’èxit de l’any passat. 
Molts nens i nenes van decidir tornar a repetir l’activitat.
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ESPAI SOCIAL

Taller popular “Manualitat dia de la mare” 
realitzat el 29 d’abril de 2019 on els nens i nenes 
van poder elaborar i decorar un ram de flors per-

sonalitzat per les seves mares, àvies o tietes.

Celebració del “Final de temporada de l’Espai Social Infantil” el dimecres 5 de juny de 2019.
La trobada va comptar amb la participació dels gegants de Montcal i 

els nens i nenes es van refrescar amb globus d’aigua.

Celebració de la “Diada de Sant Jordi a l’Espai Social” el 25 d’abril de 2019 als baixos 
de l’Ajuntament del poble. Per dinamitzar la trobada, en Tomaset, en Mateu Frigolé i en 
Jaume de Can Quelot, van protagonitzar un petit tastet teatral. A més, en Mateu Frigolé 

també va recitar un monòleg teatral titulat “el matrimoni”.

Arran de l’èxit de l’any passat, aquest any hem repetit l’activitat infantil “Visitem la granja de l’Anglada” realitzada el dilluns 13 de maig de 2019 on els nens 
i nenes van poder tornar a veure els animals de Ca l’Anglada i Can Gelador. La trobada va finalitzar amb un deliciós berenar a càrrec d’en Tomaset i la Paquita.

El dimecres 17 d’abril de 2019 es va celebrar el “Taller infant 
de Sant Jordi” on els nens i nenes van elaborar roses amb 

càpsules de cafè i punts de llibre en forma de drac.
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Bon dia Paquita. 

Per començar explica’ns els teus orígens. 

Vaig néixer el gener de 1960 a Can Pijoan de Ve-
ïnera. Els meus pares, que encara viuen, són en 
Pere de Can Pijoan i la Montserrat de Mas Verd, 
tots dos nascuts a Canet. Per tant, ja veus que els 
meus orígens són per tots costats de Canet d’Adri. 
De ben petita, però, ens vam traslladar a viure 
a Palol de Revardit, els pares i la meva germana  
més gran, la Rosa. Aquesta foto és del pont de la 
Barca de Girona, en el casament del tiu Siset de 
Can Pijoan. Estàvem els pares, la meva germana, 
jo, amb els nuvis. Devia tenir uns 6 anys. 

Com va anar la teva joventut? 

La meva joventut la vaig passar a Palol de Revar-
dit. Tot i això, vaig anar a col·legi a  Girona a l’es-
cola Sant Josep que en aquell 
temps només hi havia monges. 
Allà vaig aprendre mecanografia 
i em vaig treure el curs de co-
merç i comptabilitat.

A Banyoles amb 14 anys vaig co-
mençar la meva primera feina, 
de dependenta, un parell d’anys 
més tard vaig entrar a treballar 
en el món de les càrnies, i des 
d’aleshores estic en aquest sec-
tor.

A Palol tenia el meu grup d’amics 
amb els que anàvem a ballar 
cada diumenge al Mercantil de 
Banyoles. També anàvem sovint 

a les Festes Majors dels pobles del voltant com 
Porqueres, Camós...

Com vas conèixer en Joan, el teu marit?

Ho recordo com si fos ahir com el vaig conèixer! 
Era un diumenge, i com sempre anàvem a ballar 
al Mercantil amb les amigues i aquell dia, els jo-
ves de Canet, que venien a ballar, ens van oferir 
passar davant seu per poder entrar. Entre la colla 
dels nois de Canet hi havia, en Lluís i en Salvador 
de Can Canet, en Climent de Sant Gregori, en Pere 
de Can Barber, en Xavier de Can Gribaldi, i ens van 
deixar passar a la cua per entrar a la discoteca. A 
partir d’aquell dia la colla de Canet ens va caure 
d’allò més bé. I jo vaig anar coneixent a en Joan, 
que en aquell moment encara no tenia cotxe i ens 
havíem de veure de diumenge en diumenge. Quan 
ja va complir els 18 anys i va tenir cotxe la cosa va 

Paquita Melció Dalmau

La Paquita d’en Timonet, nom en que molts la coneixem, 
es defineix com una personal normal, amb una vida nor-
mal, amb alegries i tristeses, com la majoria de gent.  
Però l’equip de la Revista Rocacorba considerem que la 
Paquita té molts valors i virtuts, una d’elles la seva actitud 
participativa i col·laboradora en moltes de les activitats 
que es promouen en el municipi i que la fan mereixedora 
del nostre reconeixement.

L'ENTREVISTA
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ENTREVISTA

canviar i van venir 7 anys de festeig, fins que ens 
vam casar a Palol de Revardit. L’àpat el vam cele-
brar a La Masia de Banyoles, com tantes parelles 
d’aquella època. De viatge vam anar a Canàries, 
tota una setmana sencera!

Com és que vas venir a parar a Canet d’Adri?

Mai vaig deixar de venir a Canet, ja que de pe-
tita hi passava alguns estius a casa dels avis de 
Mas Vert amb la família. Però vaig tornar definiti-
vament a Canet quan amb en Joan vam acabar la 
casa i ens vam casar. 

Al cap de poc va néixer l’Eduard, que ara té 35 
anys i més tard la Laura que ara en té 25. Amb 
l’arribada dels fills la vida va canviar, tot i que tam-
bé vam tenir ocasions de fer alguna escapada en 
família, com per exemple viatjar a Eurodisney. 

Tens alguna anècdota de quan vas arribar al 
poble?

Recordo que un hivern poc després d’arribar al po-
ble, hi va haver una gran nevada, la de l’any 1985. 
Feia tanta fred que tota l’aigua estava gelada i per 
poder preparar el biberó a l’Eduard vaig fer servir 
la neu que havia caigut durant el dia. Per més que 
obrissin les aixetes no sortia ni una gota. Penso 
que aquell hivern està al record de tots els veïns 
de Canet d’Adri, perquè no hi havia llum, ni aigua, 
carreteres tallades i glaçades... i va durar almenys 

una setmana! Sort que a pagès tothom és previsor 
i almenys de menjar no en va faltar.

Et vas integrar bé al poble de Canet o t’enyo-
raves dels teus?

Canet sempre ha estat acollidor, però recordo just 
quan vam anar a viure-hi que al carrer de casa 
només érem tres veïns. Poc després va néixer 
l’Eduard i vaig tenir sort que la germana petita 
d’en Joan, la Carme, em feia molta companyia, i 
venia sovint per casa. 

Els estius a la piscina de Can Toscà és un dels 
records més bonics d’aquella època d’infància de 
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ENTREVISTA

l’Eduard. Érem força colla que teníem nens petits: 
Can Rosquim, Cal Barber de Canet, Cal Cuerno, 
Can Espígol.... ens trobàvem les tardes a la pis-
cina i mentre els nens jugaven, les mares i pares 
la fèiem petar!

A part de la feina, sabem que ets una per-
sona molta activa  i que participes a moltes 
activitats que s’organitzen al municipi... que 
ens en pots dir d’aquestes experiències?

Vaig començar a participar en les  activitats del 
poble, ajudant a la festa de l’Homenatge a la Gent 
Gran, quan em varen demanar d’entrar a formar 
part del Patronat Local perquè deien que s’havia 
de rejovenir la Junta. Personalment aquesta festa 
és molt enriquidora. 

Actualment també col·laboro ajudant a la Fira del 
porc, i a la Festa Remença, a la celebració del Tió 
fent xocolatada,... i a totes les activitats que puc! 
Totes elles m’omplen d’energia. Aquí dono les grà-
cies a les persones que van pensar en mi per po-
der col·laborar en aquestes festes.

Quines aficions tens?

A la meva joventut una de les meves aficions era 
ballar. Un cop a Canet amb en Joan ens vam afici-
onar a fer rutes i viatjar. N’he fet moltes, tant amb 
l’ Eduard i la Laura, com amb el grup d’amics “Els 
Escamots de Canet”.  Els viatges que faig ara són 
per anar a veure la Laura i descobrir nous llocs 
amb ella i l’Eduard, el més recent que he fet ha 
estat un tour per Suïssa i els Alps francesos, on 
vaig descobrir paisatges inoblidables.
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Comença una nova legislatura

Després de la ce-
lebració de les 
passades elecci-
ons locals hem 
viscut un seguit 
de situacions ben 
“curioses“ per dir-ho d’alguna manera suau,  per part dels 
partits polítics, a l’hora de configurar governs municipals. 
Hem pogut llegir com partits anomenats d’esquerra es su-
maven a partits de dretes, partits independentistes amb 
partits clarament espanyolistes, i partits populistes pac-
tant amb candidats conservadors i capitalistes.

Sortosament aquest tipus de política no és la que regeix 
als pobles petits. En el nostre entorn la gent vota a la per-
sona, coneix als membres que formen els grups polítics i 
sobretot coneixen la feina feta i la manera de treballar i 
gestionar el municipi.

Amb el resultat de les passades eleccions amb una parti-
cipació del 82,62% dels veïns i veïnes de Canet d’Adri el 
grup IpC-AM s’ha vist reforçat i amb l’obligació de no de-
fraudar la  confiança dipositada pels 338 vots aconseguits 
i també amb l’obligació de governar per a tot el municipi. 
Vetllar en tot moment pel seu benestar i la qualitat del 
lloc on vivim. Estem i estarem al servei de tots els veïns i 
veïnes de Canet d’Adri pel que respecta a la vida púbica.

Encetem una nova legislatura amb forces renovades i amb 
molta il·lusió per encarar els propers quatre anys. La in-
corporació al grup municipal de gent jove, dones i també 
la fusió dels components del grup AVICA dins la nostra 
formació ens omplen d’energia i amb un munt de projec-
tes per treballar en diferents àmbits al nostre municipi. 

Pel que fa a la situació política del nostre país continua-
rem lluitant i donant suport a les forces independentistes 
vinguin d’on vinguin, de la societat civil, d’institucions, de 
polítics... N’estem convençuts del projecte d’una Repúbli-
ca Catalana i les ensopegades ens faran aprendre  dels er-
rors per continuar el camí traçat amb més convenciment i 
més saviesa que mai.

Us desitgem bon estiu i gràcies immenses per la confiança

Visca Canet d’Adri i Visca Catalunya !

INDEPENDENTS PER CANET D’ADRI - AM

GRUPS DEL CONSISTORI

Arriba una nova edició de la 
revista Rocacorba. Com ho fa 
el puput, ens anuncia que ar-
riba el bon temps i que ja som 
al mes de juny. Un juny que 
ens porta l’inici d’una nova 
legislatura i la formació d’un 
nou Ple a l’ajuntament, que representa la voluntat dels 
veïns i veïnes de Canet d’Adri. Com a portaveu i única 
regidora de Junts per Canet d’Adri (Junts per Catalu-
nya) m’adreço a tots vosaltres per manifestar-vos el 
meu compromís de treballar pel municipi amb la ma-
teixa empenta i il·lusió amb què ho hagués fet si el 
resultat ens hagués estat més favorable.

Us he de donar les gràcies, mil gràcies, a tots aquells 
que vàreu donar el vostre vot al President Puigdemont, 
perquè representi els interessos de tots els catalans a 
Europa. Estic convençuda que superarem els entrebancs 
burocràtics que ens estan posant i que exercirà les seves 
funcions d’eurodiputat de l’única manera com ell sap fer 
les coses: amb visió de líder, amb esperit democràtic i 
amb compromís inalterable cap al nostre país. 

Gràcies també a tots aquells que vàreu confiar en el 
nostre projecte per Canet d’Adri. Tots els companys 
de Junts per Canet d’Adri continuarem treballant per 
aquest projecte amb els nostres principis, els mateixos 
regeixen el compromís de Junts per Catalunya: res-
ponsabilitat social, defensa de l’entorn, sentit de poble, 
compromís de país i, valentia de fets. 

Volem ser una eina d’ajuda als tots els veïns i les veï-
nes. Som aquí per escoltar les vostres inquietuds, per 
representar les vostres queixes i defensar els vostres 
drets. Treballarem amb fermesa pel nostre municipi i 
defensarem les línies d’actuació del nostre programa: 
benestar per les persones, incentivar la cultura, prote-
gir l’entorn natural i controlar la bona gestió dels recur-
sos municipals. 

Gràcies i molt bon estiu a tothom!

Georgina Trias

Cap de llista de Junts               
per Canet d’Adri

Mail:juntsxcanetdadri@gmail.com      

www.facebook.com/JuntsperCanetd’Adri   

Twitter: @juntsxcanetadri
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Hola! Sóc l’Aris de Can Sant 
Isidre de Montcal i vaig néixer el 
23 de febrer de 2019. Els meus 
pares són en Pau i la Cel. 

Hola! Sóc en Biel i vaig néixer 
el 14 de juny de 2019. Tinc una 
germaneta gran que es diu Arlet i 
els meus papis són la Cristina i en 
Rafa, del c/ Jonquerol. 

Hola a tots i totes! Jo sóc en 
Bru, fill d’en Daniel i l’Olga. Vaig 
néixer el 16 de maig de 2019 i 
visc al c/ Camí del Jordà. 

Hola a tothom! Jo 
sóc la Carolina 
Dione, i els meus 
pares són en Da-
niel i la Vivianne. 
Vaig néixer el 20 
de juny de 2019 
i vivim a Montbó. 

Jo sóc la Rose, 
de Cal Sastre. Els 
meus pares són 
en Dorin i la Ma-
ria. Vaig néixer 
el 20 de maig de 
2019. 

Registre Civil

Naixements

Matrimonis

• Daniel Franz Rencoret i Vivianne Ver-
decia Rojas, veïns de Montbó van contraure 
matrimoni el dia 31 de maig de 2019.

Defuncions

• Maria Masachs Armengol, de Can 
Cançonero, va morir el dia 18 de maig de 
2019, a l’edat de 89 anys.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Subvencions

Subvenció 2019 Concepte Import atorgat

Gestió Forestal Sostenible Pavimentació d’un tram de Quatre Camins 
 de Jonquerol. TOTAL SUBVENCIÓ 21.000 € 11.970,00 (DARP)
  9.030,00 (FEADER)
Departament d’Agricultura, Manteniment franges de protecció
Ramaderia, Pesca i Alimentació  contra incendis forestals  en urbanitzacions 2.130,00€ 
 i nuclis de població
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Subvenció 2019 Concepte Import atorgat

Fons Cooperació Econòmica Pavimentació trams de camins municipals  35.773,30€

Fons Cooperació Econòmica Instal·lació faroles enllumenat públic 8.000,00€

Fons Cooperació Cultural Revista, Homenatge a la Gent Gran i Festes Majors 7.724,70 € 

Fons Cooperació Econòmica Sega de marges camins municipals 1.600,00 € 

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

  Anualitat 2018-2019 14.400,00€

Accés noves tecnologies Renovació de maquinari/programari 821,43 € 

Assistència tècnica Servei d’assistència en matèria de prevenció d’incendis GRATUÏT

Subvenció 2019 Concepte Import atorgat

Pt01  legionel·losi Control instal·lació alt risc (pavelló) gratuït

Inversió consultori mèdic local Utillatge mèdic i mobiliari 1.089,96 €

Pt05 Salubritat piscines públiques Control piscina pública  gratuït

Pt04 Control qualitat de l’aigua 
 de l’aixeta del consumidor gratuït

Acords de Ple més rellevants presos  des de la última 
edició de la revista municipal 

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 17 
de desembre 2018
- Va prendre possessió del càrrec de regidor el Sr. 
Joaquim Montgé Armangué en substitució de la re-
gidora sortint Sònia Bosch Congost.
- Es va aprovar l’ordenança 7.10 Reguladora d’ins-
tal·lacions elèctriques i de telecomunicacions, cales i 
canalitzacions a la via pública, que comprèn 4 Capí-
tols, 27 articles i una Disposició Final. Aquesta orde-
nança estableix la necessitat de soterrar les xarxes 
de serveis.
- Es va aprovar el projecte tècnic de portada d’aigua 
potable al veïnat la Seca, redactat pels serveis tèc-
nics del Consell Comarcal del Gironès.
- Es va aprovar el conveni de col·laboració pel 
desenvolupament econòmic local, d’ocupació i de 

planificació estratègica amb el Consell Comarcal del 
Gironès. A través d’aquest conveni es va contractar 
la figura d’un operari de brigada pel termini de 6 
mesos.
- Es va aprovar el Pressupost municipal 2019 quan-
tificat en 574.850 euros d’ingressos i despeses, les 
bases d’execució i la plantilla de personal.
-  Es va aprovar la Moció presentada pel grup de CiU 
de suport als presos polítics en vaga de fam.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 
de gener de 2019
- Es va aprovar la memòria tècnica de renovació de 
l’enllumenat públic per a la millora de l’eficiència 
energètica (PAES 2018-2019) per un import total de 
20.596,37€,  que representa el canvi de 47 llumi-
nàries per tecnologia LED de diferents carrers del 
municipi.
- Presa de possessió del càrrec de secretària inter-

Acords de Ple
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L’AJUNTAMENT INFORMA

ventora i tresorera per part de la Sra. Mª Rosa San-
glas Garangou en substitució de la baixa per jubila-
ció de la Sra. Carme Gubau Menció.
- Es va acordar la interposició d’un recurs de Cassa-
ció davant el Tribunal Suprem contra la sentència del 
TSJC per a l’abonament de la quota anual  de l’AMI 
de 75€ durant l’exercici de  2014.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 
de febrer de 2019
- Es va acordar adjudicar l’obra  de  Renovació d’una 
part de l’enllumenat públic per tecnologia LED a 
l’empresa PRODAISA  amb un total d’adjudicació 
de l’obra de  18.452,5 €. L’obra consisteix en el canvi 
de 47 lluminàries distribuïdes pels carrers.
- Es va aprovar el  conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de 
Canet d’Adri de suport tècnic en matèria de gestió 
documental i arxiu, a través de l’arxiu històric pro-
vincial de Girona.
- Es va acordar la cancel·lació del préstec amb l’en-
titat financera Bankia, en compliment del requeri-
ment del Ministeri d’Hisenda respecte al principi de 
sostenibilitat financera, per import de 88.917,37€ i 
aprovar també la modificació de crèdit corresponent.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 1 
d’abril de 2019
- Aprovar provisionalment l’inventari de camins pú-
blics de Canet d’Adri amb inclusió de les al·legacions 
presentades amb un total de 79 camins públics per 
exposar al públic pel termini d’un mes. 
- Prendre coneixement del decret d’aprovació de la 
liquidació del Pressupost General de l’exercici 2018, 
amb un resultat pressupostari ajustat de 82.216,59 
euros i un romanent de tresoreria per a despeses 
generals 843.426,11€.
- Aprovar la contractació laboral, temporal i a temps 
parcial d’una psicòloga per a l’Espai Social de sensibi-
lització contra la violència de gènere de l’Ajuntament 
de Canet d’Adri, gràcies a la subvenció rebuda del 
Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts 
i Igualtat de mesures urgents per al desenvolupa-
ment del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

Acta de la sessió extraordinària celebrada el 
dia 15 de juny de 2019
-  Constitució del Nou Ajuntament sorgit a partir de 
les eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i 
elecció de l’alcalde en la figura del Sr. Carles Espígol 
Camps del grup polític IpC-AM (Independents per 
Canet d’Adri-Agrupació Municipal).

Actuacions municipals

● Substitució de l’en-
llumenat públic per 
llumeneres del tipus 
LED’S
En el mes d’abril es va dur a ter-
me el canvi de 47 llumeneres de 
l’enllumenat públic per energia 
LED. Dins la Campanya del Pla a 
l’Acció 2018-2019 l’Ajuntament 
va sol·licitar una subvenció a la 
Diputació de Girona atorgada 
per import de 14.100€ per substituir les faroles 
del c/ Pla de l’Estanyol, c/ Camí de la Font, Car-
retera Vella i Avinguda Rocacorba. L’execució de 
les obres ha anat a càrrec de l’empresa PRODAISA 
per import de 18.452,50€. Queden pendent per a 
properes actuacions  el canvi d’enllumenat al c/ La 
Roureda, c/ La Sureda i c/Camí de Montcal i algun 
punt dels disseminats. 

● Plantació d’arbres a l’Avinguda 
Rocacorba
Una vegada pavimentada la vorera de l’Avinguda 
Rocacorba s’ha procedit a la plantació dels arbres 
(11 unitats) del tipus Liquidambar perquè sigui en 
un  passeig  amb ombres durant la temporada d’es-
tiu, amb papereres i bancs per reposar. La compra 
dels arbres ha tingut un cost de 1.183,38€. 
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● Instal·lació d’un 
rètol de Benvinguts a 
Canet d’Adri
A l’entrada del municipi de Ca-
net d’Adri, a l’alçada de la Font 
del Suro,  s’ha instal·lat un rè-
tol de Benvinguts a Canet d’Adri. 
L’obra representa l’escut munici-
pal fet amb trencadís porcellànic 
sobre una planxa metàl·lica de 
rovell antic. L’empresa Persona-
lització d’Espais Públics ha estat 
l’encarregada de la instal·lació  i 
el  disseny del rètol amb un cost  
de 3.900€.

● Col·locació d’un nou  
màstil a la Plaça del Poble
A conseqüència de les bretolades sofertes contra 
els espais públics del municipi, s’ha restituït el 
màstil amb  la col·locació de l’estelada a la Plaça 
del Poble de Canet d’Adri. El cost total de l’obra ha 
estat de 1.270,80€.

● Millora i neteja de la Font de la 
Torra
Degut a les fortes pluges d’aquest hivern l’espai 
de la Font de la Torre va quedar molt malmès. 
Aquesta primavera s’ha dut a terme la neteja de 
l’espai amb la retirada d’arbres caiguts, feines de 
paletaria amb adequació del banc de la font, ar-
ranjament de la Font i  col·locació de  grava en el 

terra de la font per evitar l’estancament de l’aigua  
i la formació de basses.  Aquesta obra la va exe-
cutar el Constructor Daniel Carreras amb un cost 
de 1.343,10€.

● Reposició d’elements dels parcs 
infantils
L’Ajuntament ha encarregat a l’empresa Crous Ex-
pert, SL el canvi d’elements infantils del parc de 
darrera l’Ajuntament i el parc de les Alzines. Amb 
aquesta actuació es pretén adequar els parcs a 
la normativa de seguretat i homologació de jocs 
infantils. També s’ha instal·lat una tanca de fusta, 
darrera el parc de l’Ajuntament, per evitar l’accés 
directe dels infants al c/ Boratuna. L’import total 
de l’actuació ha tingut un cost de 2.215,15€. 

L’AJUNTAMENT INFORMA
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Incorporació de la nova 
secretària interventora

En motiu de la jubilació de la fins ara secretària 
Carme Gubau Menció, el passat mes de gener va 
prendre possessió del càrrec de secretària-in-
terventora-tresorera la Sra. Maria Rosa Sanglas 
Garangou. La Rosa, com tothom l’anomena, ha 
estat durant molts anys secretària habilitada 
a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i actualment 
comparteix les secretaries de Massanes i Canet 
d’Adri. Per contactar-hi la trobareu al despatx 
de l’Ajuntament de Canet d’Adri  els dilluns de 
cada setmana o bé concertant una cita prèvia. 
Desitgem que es senti molt a gust tant a l’Ajun-
tament com en el poble en general.

Nova incorporació operari de       
manteniment

El  passat mes de març es va incorporar a la 
plantilla de l’Ajuntament l’operari de brigada en 
Joan Güibas que va ocupar la plaça vacant que 
va deixar en Miki. En els pocs mesos que porta 
al municipi en Joan s’ha integrat d’allò més bé 

entre els veïns i veïnes i domina sobradament 
les tasques a desenvolupar. Li donem la benvin-
guda i desitgem que tingui una llarga trajectòria 
laboral a l’Ajuntament.

Reforç d’una plaça d’operari en el 
Conveni marc de Col·laboració en-
tre el Consell Comarcal del Gironès 
i l’Ajuntament de Canet d’Adri pel 
desenvolupament econòmic local, 
d’ocupació i de planificació estratè-
gica.

Dins el programa Treball i Formació 2018-2019 
l’Ajuntament va signar un conveni amb el Con-
sell Comarcal del Gironès pel qual s’assignava 
un operari de brigada pel termini e 6 mesos a 
temps complet. La persona seleccionada va ser 
en David Garcia que va començar a treballar 
el passat mes de febrer fins el juliol de 2019,  
ajudant en les tasques de manteniment del mu-
nicipi. L’experiència ha estat molt positiva i, un 
cop acabat el contracte, se’l trobarà a faltar. Li 
desitgem molta sort en el futur i li agraïm tot 
el temps que ha estat entre nosaltres fent que 
Canet d’Adri sigui més net i endreçat. 

Notícies municipals

Canet d’Adri obté el segell Infoparticipa 2018

El dia 13/03/2019  es va celebrar la 6a edició dels guardons InfoParticipa a Catalunya sobre qualitat 
i transparència de la comunicació pública local.

En aquesta edició Canet d’Adri va ser guardonat amb el Segell InfoParticipa 2018, amb una puntu-
ació del 94,23%. El regidor Enric Subils va recollir el guardó en l’acte que es va celebrar a la Sala 
d’Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Aquest any, la UAB ha augmentat l’exigència per obtenir el segell Infoparticipa, creant nous indica-
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L’AJUNTAMENT INFORMA

dors i donant més èmfasi a la qualitat de la informació que es publica. Canet d’Adri és el quart any 
que obté el guardó i es situa un cop més com un dels municipis més ben puntuats de tot Catalunya, 
demostrant així la importància que es dóna des de l’Ajuntament a la transparència i a la comunicació 
pública.

L’estudi avalua cada any tots els llocs web dels ajuntaments de Catalunya i basant-se en 52 in-
dicadors estableix l’obtenció del segell a la qualitat i a la transparència de la comunicació pública 
local. La certificació l’atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les avalua-
cions que realitza el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB 
segons la informació que facilita cada ajuntament en el seu web municipal. Permet que qualsevol 
ciutadà tingui coneixement sobre la gestió municipal com ara qui són els representants polítics 
del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius o quines formes de participació posen al 
seu abast, entre molts altres temes. Es tracta d’una marca de qualitat que ofereix garanties de 
confiança i credibilitat.

En el següent enllaç podeu consultar el mapa que recull tots els ajuntaments guardonats: http://
www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/

Contracte d’un Agent Cívic

Arribada l’època d’estiu, i com ja és habitual en els darrers anys, 
s’ha contractat a un Agent Cívic, per tres mesos,  per dur a terme 
la vigilància i control de la Font de la Torra i de la riera en general.

Continua vigent la prohibició de banyar-se a la riera de Canet i 
especialment a la Font de la Torre, així com també deixar cotxes 
mal aparcats a la zona.  La  tasca de l’agent cívic es centrarà en 
fer complir l’ordenança de convivència ciutadana i via pública i 
denunciar a les persones infractores.

L’Ajuntament vol aconseguir que el paratge de la Font de la Torre 
sigui un lloc de passeig i de contemplació. Un lloc de visita i de 
tranquil·litat, tant per als visitants com per a la població.
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El passat dia 15 de juny de 2019, en motiu de 
les eleccions municipals celebrades el mes de 
maig, es va celebrar la sessió extraordinària de 
constitució del nou Ajuntament. Amb el resul-
tat dels vots obtinguts per les dues candidatures 
presentades, es van personar els 6 regidors/re-
gidores  d’Independents per Canet d’Adri Agru-
pació Municipal (IpC-AM) i 1 regidora per Junts 
per Canet d’Adri (JxCat-Junts)

La secretària va obrir la sessió del Ple i tot seguit 
es va constituir la Mesa d’edat presidida per la 

persona de major edat, Enric Subils Quera, i la 
persona més jove, Lídia Coll Company. Els regi-
dors van ser cridats un per un per ordre alfabè-
tic i van prometre el càrrec de regidors davant 
la Mesa. En acabar es va procedir a l’elecció de 
l’Alcalde amb un únic candidat presentat per la 
candidatura IpC-AM. El resultat de la votació se-
creta va ser de 6 vots a favor del candidat Sr. 
Carles Espígol Camps i un vot en blanc. Tot se-
guit es va proclamar alcalde al Sr. Carles Espígol 
Camps i el president de la Mesa d’Edat li va fer 

L’AJUNTAMENT INFORMA

Constitució del nou Ajuntament de Canet d’Adri

Aquest segon trimestre de l’any 2019 els veïns i 
veïnes de Canet d’Adri han estat cridats a les ur-
nes per a la convocatòria de diferents eleccions.

El passat dia 28 d’abril es van celebrar les elec-
cions  a Corts Generals amb l’elecció de Diputats 

i Senadors de l’Estat Espanyol.

El dia 26 de maig es van celebrar les eleccions al 
Parlament Europeu i les eleccions locals.

Pel que fa al municipi de Canet d’Adri aquests 
han estat els resultats dels plebiscits:

Eleccions al Congrés dels Diputats i Senat, Eleccions Europees i 

Eleccions municipals.
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entrega de la vara. L’alcalde elegit  va prome-
tre el càrrec d’alcalde davant el president de la 
Mesa. En acabar l’alcalde va donar la paraula a 
la candidata de JxCat-Junts, Georgina Trias, que 
va agrair al seu grup l’esforç i l’acompanyament 
en tota la campanya i va ressaltar que treba-
llaria al costat d’alcalde en tot allò referent a la 
constitució d’una República Catalana i que vet-
llaria pels interessos dels canetencs a l’oposició.

Es va tancar l’acte amb un discurs de l’alcalde 
elegit, visiblement emocionat, per agrair  al po-
ble de Canet d’Adri la confiança dipositada en el 
seu grup i que no els fallaria. També va agrair 
als regidors que l’han acompanyat en la darre-
ra legislatura tota la dedicació i feina feta i va 

donar la benvinguda a les noves incorporacions 
del seu grup, la Lídia i la Marta. Agraïment tam-
bé cap al personal de l’Ajuntament que ha estat, 
va dir,  la cara visible de la gestió de govern i 
cap a tots els components del grup IpC-AM pel 
gran suport i entrega demostrats. 

Composició dels membres del NOU AJUNTA-
MENT DE CANET D’ADRI

Alcalde: Carles Espígol Camps (IpC-AM)

Regidors: Jordi Fonoll Lluís, Albert Badosa No-
guer, Enric Subils Quera, Marta Barniol Prat, Li-
dia Coll Company (IpC-AM); Georgina Trias Pilsa 
(JxCat-Junts)
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PER TRAMITAR OBRES MENORS

Actualment en diem comunicacions prèvies o siste-
ma de comunicació, això vol dir que no estem obli-
gats a esperar una resposta de l’ Administració, en 
aquest cas l’Ajuntament, però si estem obligats a 
comunicar-ho de forma escaient.
Aquesta regulació es consolida amb una reforma re-
cent de la Llei d’ Urbanisme de 2010, concretament 
es va reformar el 2015, amb la modificació, entre  
d’altres de l’article 187 bis i s’està implantant de for-
ma gradual.

• QUÈ VOL DIR “DE COMUNICACIÓ” 

Que abans de començar les obres o actuacions cal 
fer una comunicació segons model d’instància que 
us facilitarem a les oficines municipals i també po-
deu trobar a la web municipal: 
www.canet-adri.cat

• QUINES OBRES O ACTUACIONS  SÓN DE CO-
MUNICACIÓ 

Les obres menors i les actuacions urbanístiques de 
detall.
1. Les que no requereixin un projecte tècnic se-
gons el codi tècnic d’ edificació.
2. La 1ª utilització i ocupació dels edificis. 
Obres a l’interior d’habitatges que no modifiquin dis-
tribució, estructura ni façana
 - Obres a l´interior de locals  que no mo 
 difiquin distribució, estructura ni façana, i  
 no alterin les condicions de l’activitat existent
 - Obres de millora a l’interior de vestíbuls i  
 escales que no modifiquin distribució ni es 
 tructura (no inclou l’eliminació de graons i  
 construcció de rampes)  
 - Actuacions de pintura i rehabilitació de  
  façanes i celoberts
 - Reparació de cobertes
 - Actuacions a jardins i solars
3. Els canvis d’ús, excepte si no és residencial i es 
vol que ho sigui

4. Murs i tanques
5. Cartells i tanques de propaganda
6. Alguns tipus d’increments d’habitatges o altres 
establiments, si NO són divisions horitzontals
7. Ordenacions de detall (PAES, PU),  si no   
precisen projecte tècnic

• QUINS DOCUMENTS CAL APORTAR 

- Explicació breu o memòria descriptiva i justifi-
cativa de les obres
- Pressupost i mesuraments detallats per parti-
des, preferentment emès per industrial
- Plànol d’emplaçament, si s’escau 
- Fotografies de l’estat actual en cas de reformes 
En el cas de primera utilització i ocupació d’edificis i 
construccions:
- Certificat final d’obra expedit per la direcció fa-
cultativa de les obres, on es faci constar els fets a 
què fa referència l’article 75.1 del Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística aprovat per De-
cret 64/2014, de 13 de maig 

• QUÈ FA L’AJUNTAMENT

- VERIFICACIÓ: Comprovar la documentació i 
fer visita a l’ obra, si és el cas
- INSPECCIÓ: Si es detecten obres no comuni-
cades o es reben denuncies
- SANCIONAR: Si s’incompleixen les obligacions 
de comunicació i veracitat

Una vegada realitzades les accions anteriors, l’Ajun-
tament emetrà un decret d’assabentament i confor-
mitat amb la comunicació, amb condicions precep-
tives o bé de requeriment de documentació si no es 
justifica de forma suficient.

• COST DEL SERVEI
Segons ordenances vigents, 30 euros més el 3% so-
bre el pressupost en concepte d’impost de construc-
cions i obres.

TRÀMITS AMB L’AJUNTAMENT

Com ho fem…?

Obrim aquesta secció a la Revista Rocacorba 
amb la voluntat de simplificar i aclarir els trà-
mits mes freqüents de la ciutadania.

L’Ajuntament es l’administració més propera, 
es per això que intentarem informar de com 

cal fer-ho i quins documents necessitem per 
cada cas i alhora adaptar-nos als canvis le-
gislatius. 

Encetem la secció amb les petites obres tam-
bé anomenades obres menors.
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QUÈ DIU LA PREMSA

Notícia publicada al Diari El 
Punt Avui el dia 8 de febrer 

de 2018
 

Notícia publicada al Diari de 
Girona el dia 21 de juny de 
2019
 

Notícia publicada al Diari El 
Punt Avui el dia 23 de juny 

de 2019
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La vida només es pot mesurar per 
la intensitat amb la que es viu i no 
per la seva duració.

Una papallona només viu uns 
quants dies, però és tal l’alegria 
amb la que desplega les ales i la 
lluminositat dels seus colors que 
en un temps molt breu es realitza i 
dona lo millor de si mateixa.

L’arbre per contra s’agafa el seu 
temps, interactua amb la natura 
d’una forma realment extraordinà-
ria, veu la vida glop a glop i l’as-
saboreix solemne i pausadament. 
D’alguna manera els arbres estan 
fora del temps o del nostre ritme 
temporal.

Si mirem a un arbre des del punt 
de vista biològic, espiritual i real a 
la vegada, ens adonem que reu-
neix tots els elements; l’aigua que 
corre pel seu interior, el foc dins de 
la seva matèria; ja que si fem fric-
ció amb dos talls de la seva fusta 
podem obtenir escalfor i més tard 
foc, la terra a on l’arbre es submer-
geix i de la qual es nodreix, i final-
ment, el cel i l’aire a on es dirigeix 
i respira.

Els essers humans des de temps 
immemorials sempre han sentit 
fascinació pels grans arbres. Ceri-
mònies i rituals, decisions impor-
tants de caràcter social, tractes i 
negocis  tot es feia  en presència 
d’aquests arbres sagrats. Avui en 
dia aquesta fascinació potser ha 
desaparegut una mica segurament 
perquè la visió d’abans estava molt 
més carregada d’espiritualitat in-

terior en vers la natura que ara.. 
però vaja, això també depèn de 
cadascú.

Al nostre terme municipal de Canet 
d’Adri, hi tenim una quantitat im-
portant d’arbres centenaris, molts 
a tocar de masies i d’altres disse-
minats,  perduts i amagats  dins els 
extensos boscos. Alzines, roures i 
oliveres de més de tres cents anys, 
suros, pins, lledoners i xiprers i el 
preciós faig. Tots ells centenaris, 
relíquies vives d’un temps passat 
en un temps present.

El vent li va dir a l’arbre -ets ma-
jestuós i imponent-, l’arbre li va 
contestar - i tu lliure com el teu 
nom.

Serveixi de petit homenatge a 
aquests avis dels boscos, sovint 
oblidats, atemporals i majestuosos.           

   Carlos Colodro Fandos 

La màgia dels arbres

EL RACÓ DEL NATURALISTA

Un gran suro sobresurt en mig de la densa capa forestal
proclamant el seu estatus en els boscos de Montbó.

Aquesta alzina centenària mostra           
les cicatrius d’una vida llarga.

Un pi imponent en el seu camí 
fins el cel

La ciència diu que els boscos amb 
arbres centenaris tenen múltiples 
beneficis per la nostra salut, com 
és el cas del bosc de Can Toscà.

L’avi faig centenari veient com 
la vida passa en un raconet de 
les muntanyes de Rocacorba.

Un dels roures centenaris de les 
nostres contrades, d’entre 350 a 
400 anys. Un arbre meravellós 

amb una copa immensa.
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A vegades no ens fixem en els nostres cels nocturns on podem veure 
objectes increïblement captivadors, i sobre tot des de Canet, on tenim 
una qualitat del cel ben neta de contaminació lumínica per fer obser-
vacions astronòmiques. La conscienciació de les diferents adminis-
tracions públiques ajuda a poder conservar el cel nocturn, cal dir que 
Catalunya sempre ha estat pionera a l’estat espanyol en aquest tema.

La fotografia que veieu és la Nebulosa NGC 2174 o la Nebulosa del 
Mico, si ens fixem podem veure la cara d’un mico, per captar aquestes 
imatges fetes per un aficionat amateur realment calen moltes hores 
d’exposició de càmera i treball de processament amb un telescopi una 
mica avançat per tal de poder ressaltar la gama de colors que desprèn 
la nebulosa. Aquets “núvols” de colors son els diferents tipus de gasos 
que una estrella desprès d’explotar ha emès i la imatge captada pot 
ser es va produir fa milers d’anys.

Per fer aquet tipus d’observacions i imatges ja ens cal una mica d’ex-
periència i equipament però m’agradaria dir-vos que per observar el 
cel podem començar a gaudir-lo amb uns simples prismàtics astronòmics que siguin ben lluminosos o un 
telescopi ben senzill amb pressupostos molt assequibles, i disposar d’alguna eina per orientar-nos, tenint 
en compte que el cel de cada mes va canviant i podem observar objectes ben diferents.

Us animo a que gaudiu dels nostres cels nocturns i penseu que gran que és el nostre univers, on vivim en 
un raconet del sistema solar, en una cantonada d’una galàxia, d’un univers que ni els experts saben quant 
de gran és.

 Xavi Nieto

c/ Camí del Jordà, 31 (Can Pingu)

LA VEU DEL POBLE

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, propostes, articles d’opi-
nió, experiències que vulgueu compartir, comentaris, etc. a: ajuntament@canet-adri.cat 

Amb la participació de tots i totes el poble batega, fem que la Revista Rocacorba també bategui! 

Des de l’Assemblea, com altres 
entitats, continuem treballant 
per la independència de Catalu-
nya i implementar la República 
Catalana, que alhora és l’única 
forma d’alliberar els presos/es 

polítics i assegurar un retorn se-
gur dels exiliats/des. En aquest 
sentit, l’Assemblea Nacional Ca-
talana el passat maig a Tarrago-
na, vam aprovar un nou full de 
ruta. D’aquí, volem destacar tres 
aspectes que seran important en 
els pròxims mesos: 1) Impuls i 
implantació del Consell per la Re-
pública; 2) lluita noviolenta i 3) 
consum estratègic. 

En primer lloc, el full de ruta de 
l’ANC ha incorporat la cooperació 
i impuls del Consell per la Repú-
blica. Aquest organisme té com 
a objectiu la internacionalització 
del procés i les lluites jurídiques 
per implementar la República i 
per l’alliberament dels presos/es 
i retorn dels exiliats/des. A més, 
des de l’AT del poble pensem que 
el Consell per la República tam-

Ho tornarem a fer! 
Preparem-nos, entrenem-nos i actuem en conseqüència

L’univers des de Canet d’Adri
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bé ha de treballar per un cens 
del Poble català, eina fonamental 
per exercir el nostre dret a l’au-
todeterminació. En conseqüència, 
hem promogut que en el full de 
ruta de l’ANC consti que el Consell 
per la república treballi per això. 
En aquest sentit, al full de ruta es 
contempla el següent punt: 51 
bis. El Consell per la República ha 
d‘impulsar i buscar sinergies amb 
iniciatives ja existents, perquè el 
poble català, com a poble dife-
renciat de l’espanyol, s’organit-
zi a banda de les estructures de 
l’Estat espanyol i pugui reclamar 
el seu dret a l’autodeterminació 
davant dels organismes interna-
cionals, a tal efecte, cal elaborar 
un cens del poble català, que per-
meti fer consultes a la ciutadania 
i faciliti els processos electorals. 
A més, el Govern i el Parlament 
estan sota les instàncies espa-
nyoles, per això i, amb l’objectiu 
d’implementar la República Cata-
lana, és importantíssim crear es-
tructures d’estat paral·leles i fora 
del control de l’Estat espanyol i 
el Consell per la República repre-
senta la millor eina actualment. 
T’hi pots inscriure al web https://
consell.republicat.cat/

En segon lloc, l’ANC incorpora, a la 
seva estratègia, la lluita noviolen-
ta. Quan la via política i la judicial 
fracassen, com hem pogut veure 
els darrers mesos, només queden 
tres opcions: la resignació, la llui-
ta violenta o la lluita noviolenta. 
Les dues primeres opcions les re-
butgem de ple, per tant l’eina ha 
de ser la lluita noviolenta. Però, 
que és? En cap cas és el pacifisme 
del lliri a la mà, però tampoc con-
templa cap tipus de violència, ni 
cap acció que poguí produir danys 
a les persones, a les coses, ni 
tampoc que pugui ser percebuda 
com amenaça violenta per molta 
gent. Per tant, la lluita noviolenta 

són accions sense violència, però 
contundents i molt intel·ligents 
basades amb la força de la gent 
ben organitzada. Requereix molta 
estratègia perquè busca soscavar 
els pilars de poder de l’adversari 
per establir una negociació entre 
iguals i per convertir els exces-
sos de l’oponent en un bumerang 
per afegir més suports a la lluita. 
L’actitud de la lluita noviolenta és 
la recerca de la veritat, la lluita 
pels drets de tothom, el respecte 
a totes les persones, el rebuig a 
la violència però també a la pas-
sivitat i la cerca espais de diàleg i 
negociació per trobar una solució 
justa i reconciliadora. Utilitza la 
fortalesa interior en lloc de for-
ça física o força bruta per dur a 
terme accions a favor i positives 
amb més humor i amor que acri-
tud i revenja. Alguns exemples de 
la lluita noviolenta són Ghandi o 
Xirinacs. I, segons l’estudi d’Eri-
ca Chenoweth i Maria J. Stephan, 
el 26% dels conflictes en què es 
prenen les armes resulten victo-
riosos, en canvi del 53% resulten 
victoriosos quan es practica la 
lluita noviolenta. 

Les accions d’aquesta lluita han 
de tenir una organització adequa-
da, han d’aprofitar les oportuni-
tats, han de tenir un objectiu clar, 
coherent i assolible que ajudin a 
l’objectiu general, han de con-
templar la diversitat de la partici-
pació, cal aconseguir guanyar su-
ports i perdre’n els mínims i hem 
d’assumir i estar preparats pels 
riscos que tenen. És important 
distribuir les accions per tot el ter-
ritori, per la implicació del major 
nombre de persones i reduir les 
opcions de resposta repressiva. 
Per tant, en cap cas són accions 
improvisades, són accions molt 
ben preparades, intel·ligents, cre-
atives i contundents. En aquestes 
accions hi ha lloc per a tothom, 

ningú està obligat a res però és 
important la disciplina i respon-
sabilitat de tothom. Només és 
qüestió d’organització per cobrir 
les diferents funcions, des de rols 
amb més riscos (legals, econò-
mics, físics) que prèviament hau-
rem d’haver tingut en compte i  
preparem per les conseqüències, 
fins a rols de suport amb riscos 
molt baixos. Les accions de lluita 
noviolenta poden anar des de no 
cooperació amb el poder, com in-
gressar els diners a la hisenda ca-
talana; creació d’alternatives, per 
exemple el Consell per la Repú-
blica; denúncia pública, com quan 
l’ANC va entrar a la seu de la Unió 
Europea a Barcelona; i desobe-
diència civil, per exemple el dia 
1-O. La lluita noviolenta tot just 
comença, hem d’aprendre dels 
èxits i dels fracassos i implantar 
una estratègia de lluita noviolen-
ta, per obligar a un diàleg d’iguals 
amb l’estat espanyol, que permeti 
una negociació per fer efectiva la 
República Catalana. 

En tercer lloc, i davant la campa-
nya política i mediàtica, afavori-
da per la marxa de la seu social/
fiscal d’algunes empreses, que 
pretenia reduir la confiança de la 
ciutadania en l’economia catala-
na, l’ANC inicia el consum estra-
tègic. Aquesta campanya poten-
cia el compromís de consumidors 
i empreses a la nostra economia, 
vinculada amb els valors republi-
cans, el creixement sostenible i 
mediambientalment responsable i 
de respecte a les decisions demo-
cràtiques i sense ingerències po-
lítiques. L’objectiu és donar efec-
tivitat real a la proclamació de 
la República catalana, en aquest 
cas en l’àmbit econòmic, mitjan-
çant l’apoderament de la gent en 
la presa de decisions de consum 
quotidià. Us animen a visitar el 
web https://consumestrategic.

LA VEU DEL POBLE
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LA VEU DEL POBLE

Finques netes i tanques retallades
Sóc una veïna del poble del casc urbà de Canet d’Adri 
que vull aprofitar l’ocasió que ens brinda l’apartat de 
la veu del poble de la Revista Rocacorba per fer un 
recordatori de la necessitat de complir com a veïns en 
el que afecta a la neteja de les finques.

Sovint em fixo amb els operaris de l’Ajuntament que 
van de bòlit netejant els voltants dels contenidors 
d’escombraries perquè alguna gent ni tan sols es dig-
na a obrir la tapa de cada contenidor. Per alguns, és 
més senzill deixar-ho a terra des del cotxe i marxar 
a tot drap. També em fixo quanta estona els suposa 
netejar les voreres dels camins, segar l’herba que hi 
creix, netejar els embornals. Quan l’operari acaba de 
netejar el carrer es veu tot net i polit si no fos, perquè 
a l’altre costat de l’espai públic ens troben amb les 
tanques vegetals de les cases de particulars. Sovint 
aquestes tanques sobresurten en gran manera de 
l’espai de la parcel.la envaint un espai públic molt ne-
cessari ja que els carrers de Canet d’Adri, com sabeu, 
són molt estrets. Aquestes tanques vegetals creixen 
en tots sentits, tan d’amplada com d’alçada i de vega-
des fins i tot encerclen els fils de telèfon o traspassen 
a la propietat del veí del costat.

En alguna ocasió penso que, si jo fos l’operari de 
brigada, en faria via de deixar-ho tot ben arranat. 

Entenc, però, que cadascú ha de ser suficientment 
responsable de casa seva i no donar més feina, de la 
que ja tenen, als de la brigada.

Per tant, des d’aquestes línies, permeteu-me que 
faci una crida com a veïna d’aquest municipi que tant 
m’agrada, perquè tots ens impliquem en tenir  les 
finques netes i amb les tanques ben retallades dins 
del límit de la propietat. Evidentment que cadascú a 
casa seva ho pot tenir com vulgui però la neteja d’una 
finca implica que no hi hagi rates, insectes, animalots 
i evita també possibles incendis quan es tracta de 
parcel·les abandonades sense manteniment.

L’Ajuntament té aprovada una ordenança de neteja 
de finques i també l’ordenança de Convivència ciu-
tadana i via pública que regula el que fins ara he ex-
plicat. Penso, però, que entre veïns no cal que anem 
a presentar una queixa de la tanca del veí o la del 
carrer de més avall perquè la mare no pot passar amb 
el caminador o amb el cotxet del nen. Tots soms de 
Canet i tots volem el millor, per tant, només cal que 
ens arremanguem i deixem ben polides les nostres 
finques. La imatge del municipi es veurà molt millo-
rada i la de casa nostra també. 

M.B.B

cat/ per a més informació. 

Participa a l’Assemblea de Canet 
d’Adri! Ens pots contactar a ca-
netdadri@assemblea.cat 

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

• Full de ruta 2019 de l’ANC 

• https://lluitanoviolenta.cat/

• http://www.enpeudepau.org/

• https://consumestrategic.cat/ 
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Aquesta és la 2ª edició del concurs de fotografia per 
ser la portada de la Revista Rocacorba. Tothom hi pot 
participar! Els únics requisits són que siguin fotogra-
fies fetes a Canet d’Adri, de tema lliure i verticals. Po-
deu enviar les vostres fotos al e-mail de l’Ajuntament 

ajuntament@canet-adri.cat i al whatsapp municipal 
681 11 93 08. 

Aquí teniu una mostra de les fotografies que hem 
rebut per aquest número! La guanyadora ha estat la 
foto de la Cristina Bell-lloch de Can Grinyol. Felicitats! 

Concurs de fotos per a la portada 

LA VEU DEL POBLE

Anna Noguer

Joan Planagumà

Cristina Bell-lloch

Josep Martí Blanco

Glòria Armengol Narcís Arbat

Glòria Fontanella

Quim Pelach
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La recepta de l’àvia
Recepta de la Quimeta Noguer Crous de Can Joan d’Adri

INGREDIENTS PER 4/5 PERSONES:

Oli d'oliva

6 tomates de penjar 

4 grans d’all

1 llesca de pa de pagès

Unes quantes ametlles o avellanes

Una mica de julivert

Un ramet de farigola

Sal i pebre blanc

Peix de rodella o peça petita (el rap queda molt 
bé!)

Gambes i musclos

PREPARACIÓ

Per començar, posem una paella al foc amb una mica d’oli. Quan sigui calent hi fregim els alls, que 
quedin torradets i ho reservem. A la mateixa paella, després hi fregim el pa (que no quedi cremat 
perquè després amarga) i les tomates senceres, que un cop fredes pelarem. 

Ho posarem tot junt amb els altres ingredients (alls, pa, tomates pelades, ametlles o avellanes i 
julivert) excepte la farigola. Ho triturarem ben fi amb el turmix (abans es picava amb el morter a 
mà) i tot seguit, hi posem el peix en una safata per anar al forn, tot cru. Salpebrem i afegim les 
gambes i els musclos. 

Hi afegim la farigola i la salsa que hem preparat, tot alhora (just que cobreixi). Ho posem al forn 
fins que estigui cuit, a una temperatura d’uns 200 graus i uns 15 minuts més o menys.

Aquesta recepta és fàcil i ràpida de fer, queda una salsa molt suau i no embrutes gaire els estris de 
cuina, ni la cuina en general !

 Bon profit!

ESPAI GASTRONÒMIC

Peix amb suc al forn

Aquesta recepta la vaig aprendre a casa de la senyora Bonet, que els anys 1970 tenia una casa
a Canet i vivia a Sant Narcís. De jove hi vaig treballar molts anys com a minyona de la casa.

Adri –  Dies 10 i 11 d’agost
Biert –  Diumenge 25 d’agost
Montbó –  Dies 7 i 8 de setembre
Canet – Dies 27, 28, 29 i 30 de setembre
Montcal – Diumenge 24 de novembre

AGENDA
Calendari de festes Majors dels pobles del municipi
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Canetenc/a de tota la 
vida?
No, sóc filla de Cartellà, però 
ja fa 63 anys que visc a Ca-
net d’Adri.

Des que vas venir a viure 
a Canet d’Adri sempre has 
viscut a la mateixa casa?
No, fa 22 anys que em vaig mudar. Això si, sempre 
he viscut al poble de Canet.

Estàs casada? Tens fills?
Si, em vaig casar i sóc vídua de fa 17 anys. Tinc un 
fill que ja té 61 anys i jo el 5 de juliol en faré 91!

Professió?
Sempre he treballat a pagès, tota la vida. Teníem 
de tot! Vaques, vedells, porcs,... Ara només tinc 
gallines, pollastre i hort!

Amb 90 anys i a punt pels 91 i encara cuides 
l’hort?
Si, i tant! M’agrada molt, tu saps què és agafar una 
mata d’enciam de casa i un parell d’ous? D’ous en 
surten tants que en reparteixo a tothom!

A part de l’hort, quins hobbies tens? 
M’agrada molt anar a caminar, cada dia faig una 
hora ben bona amb el meu gosset, en Cuqui! Tam-
bé vaig a Sant Gregori i a Girona tota sola amb 
l’autobús i vaig al mercat de la devesa i fins a la 
plaça del Lleó! Abans de tornar cap a Canet, paro al 
restaurant Argadà a dinar. Mentre pugui... no sóc 
d’estar a casa!

Quin és el secret per estar 
tan bé de salut i tan activa 
a la teva edat?
Sopar ben lleuger i sense sal! 
Una mica de caldo amb pa 
torrat, sopa, verdura,.. No 
he fumat ni begut mai! I cafè 
només descafeïnat...

Què t’agrada o què destacaries de Canet 
d’Adri?
Com Canet d’Adri enlloc! I mira que volto molt... 
Quan arribes a Can Palou de Cartellà i veus tot Ca-
net, és lo més maco que hi ha! A més a més, som 
molt bona gent!

Has viatjat molt?
Si, fins i tot he fet un viatge en globus! I em van 
dir que era la primera dona de 85 anys que pujava 
al globus! Un cop o dos l’any fem una sortida amb 
el meu fill i la meva jove, cap a Zaragoza, a Mont-
serrat, a les Medes,...

Has anat a la trobada de dones d’aquest any?
I tant! Hi vaig cada any! I aquest any ha sigut molt 
especial, jejejeje

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

SABIES QUE . . .  

SAPS COM ES DIU ...

el nom d’aquesta masia ?

 
 

 

Resposta del número
anterior

La canetenca amagada era la 
Palmira Alsina Rubirola
de Can Rosquim

Resposta del 
número anterior

CAN LLUSCÀ DE 
MONTBÓ

SI L’ENCERTES, L’ENDEVINES
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Celebració del Corpus de Canet d'Adri a la dècada dels anys 50. 
Imatges cedides de l’arxiu fotogràfic del veí Jordi Carreras Furest. 

TEMPS ERA TEMPS
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