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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. Whatsapp 681 119 308

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

Horari oficines: 

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

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

Arquitecte tècnic (Roger Soler): Dilluns tarda. Concertar cita prèvia

Serveis socials i mèdics:

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

Educadora social: dijous de 10h a 11h

Consultori mèdic: Doctor (Josep Puig) i Infermera (Yolanda Moreno) dilluns i dimecres de 13h 
a 14h (consultes) i de 14h a 15h (domicilis)

Servei de deixalleria:

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

Horari deixalleria Sant Gregori: Dilluns, dimecres i divendres de 15 a 19h. 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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Ja s’acosta Nadal i això significa que l’any s’acaba. Sovint diem 
que el temps cada vegada passa més de pressa. És cert que el 
temps vola i per això és tan important omplir-lo i gaudir-lo, dia 

a dia, tant com es pugui. 

Ara que hem deixat enrere les Festes Majors amb un balanç molt 
positiu d’activitats i de participació ciutadana, cal encarar el nou any 
amb esperit alegre i amb desitjos de millorar a tots nivells, tant per-
sonal, mediambiental, com de país.

Tenim reptes importants als quals ens hi hem de posar per poder 
guanyar la partida:

En l’aspecte d’emergència climàtica, en la qual estem immersos, són 
moltes les actuacions que a nivell individual podem assumir. Hem de prendre consciència que 
a banda de reciclar bé, cal generar menys residus i això passa per consumir menys i millor. El 
malbaratament de productes i el consumisme exprés de “ho vull, ho tinc” s’haurien de canviar 
per conductes i actituds molt més respectuoses amb l’entorn. Consumir productes de Km0 o de 
proximitat, reutilitzar i reparar en comptes de llençar i comprar de nou,  i l’estalvi energètic de 
les nostres llars, són exemples de mesures que podem adoptar des d’avui mateix. El cost econò-
mic i mediambiental, si no actuem  urgentment, és  inassolible per la societat, encara que algú 
pugui creure’s que això no va amb ell.

Un altre repte important és la solidaritat entre les persones: No podem mirar cap a un altre 
costat quan veiem la misèria humana que hi ha en ple segle XXI. El destí ha volgut que fóssim 
en una part privilegiada del país, però cal fer l’exercici de posar-nos a la pell de les persones 
desfavorides. Ens cal tolerància i respecte per les persones que arriven fugint de la fam, de les 
guerres, en busca d’una vida millor.

Finalment, ens hem de sentir orgullosos del país on vivim, CATALUNYA. Darrerament hem estat 
el centre de totes les tertúlies televisives, de campanyes electorals, de la premsa,... opinions 
per a tots els gustos i disbarats de l’alçada d’un campanar. La raó i el sentit comú sempre acaba 
guanyant, per tant, siguem valents, siguem constants i lluitem per allò en el que creiem. 

Us desitjo en nom meu, de les regidores i regidors i del personal de l’Ajuntament que, junt amb 
qui estimeu, gaudi molt d’aquestes Festes de Nadal,  i que sigueu molt feliços.

Bones Festes i feliç 2020!

Carles Espígol Camps

Alcalde de Canet d’Adri

EDITORIAL

Edita: AJUNTAMENT DE CANET D’ADRI

Departament de Cultura

Fotografia portada: Narcís Arbat

Col·laboradors: Comissió de Festes d’Adri, Comissió de Festes de Canet, Associació Amics de Biert, Co-
missió de Festes de Montbó, Montserrat Rebollo, Comissió de Festes de Montcal, Eduard Nonó, Jaume Bosch, 
Carme Ros, Carlos Colodro, Assemblea Territorial de Canet d’Adri (ANC), Ignasi Garcia, Angi Gómez, Jordi 
Carreras, Carmen Sellabona.  

Impressió i disseny: Gràfiques Anglès, SL

Dipòsit legal: GI-1177-98
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El passat 9 de juny es va celebrar la marxa del 
cabirol 2019 amb les diferents modalitats de 
4km, 12km i 17km aptes per a totes les edats.

Un cop més, la marxa ha servit per recuperar ca-
mins antics del poble i ens ha permès, des de la 
sortida de l'Església d'Adri, anar descobrint dife-
rents paisatges de la Vall del Llémena com la llera 
del Gàrrep i diferents cases com Cal Poater, Can 
Teixó, Can Ramon, Cal Marxant, Can Heras, Can 
Badamont, Can Moixina, Can Uvera, Can Barrina, 
Can Pou i Can Pallart. A Can Barrina hem redes-
cobert la font i la casa ja amagada per la vege-
tació.

Més de 300 persones van participar a la marxa i 
amb les seves petjades i les que faran els nous 
caminants es garanteix que aquests camins pu-
guin perdurar els propers anys. En agraïment, els 
participants varen ser obsequiats amb una bossa 
amb regals i un bon esmorzar.

Un cop més agrair la participació i el civisme dels 
assistents i esperem que ens puguem retrobar 
totes i tots l'any vinent.

                              Comissió de Festes d’Adri

La quarta edició de la marxa nocturna Senglars 
de Nit que prepara la Comissió de Festes de Ca-
net d’Adri, aquest any va ser el primer que el 
temps es va aguantar i no va ploure, ara bé, tot 
i ser al mes de juliol va fer força fred. Prop d’un 
centenar de persones van fer els recorreguts de 
ruta curta (8km) i ruta llarga (14km), que per 
qui no ho hagi provat mai és tota una experiència 
caminar o córrer de nit, ja es decideixi fer sol o 
acompanyat. No és una marxa pensada per cór-
rer, sinó que és per lliurar l’oportunitat d’observar 
el territori des d’una perspectiva no habitual i per 
descobrir sensacions diferents com la de caminar 
de nit. Cal destacar que tots els participants van 
reconèixer haver-s’ho passat pipa!

                               Comissió de Festes de Canet

IV Caminada del Cabirol  

Marxa Popular nocturna 
Senglars de Nit 

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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La festa d'Adri es va celebrar el passat 10 i 11 
d'agost. La jornada del dissabte va començar 
amb el tradicional concurs de botifarra i va fina-
litzar amb un sopar a la fresca amenitzat amb 
el grup d'havaneres Terra Endins, que va fer 
una dedicatòria al nostre veí Arseni Girbal que 
va formar part del grup des dels seus orígens. 
La vetllada va finalitzar amb la plaça cantant el 
"Girona m'enamora" i gaudint del rom cremat a 
càrrec de l'organització.

El diumenge al matí es va celebrar la missa so-

lemne amb la agraïda participació de la Coral 
de Sant Gregori i va continuar amb un gene-
rós esmorzar. La jornada es va cloure amb el 
tradicional sopar de germanor amb l'assistència 
del Sr. Alcalde on els membres de la comissió 
(grans i petits) varen preparar el sopar i servir 
les taules.

Des de la Comissió de festes d'Adri agraïm la 
participació a la festa i la gran acollida de la gent 
de la Vall del Llémena.

                             Comissió de Festes d’Adri

El dissabte 24 d’agost vam donar el tret de sor-
tida de la Festa Major de Biert amb un concert 
a la fresca a càrrec dels nostres veïns de La Cà-
nova, que ens van oferir un concert de música 
jazz. Tot seguit, vam fer un sopar popular. 

El diumenge 25 vam començar el dia amb una 
missa a les 10.30h a l’església de Biert. Tot se-
guit vam fer una rifa de productes locals i de 
proximitat. A les 12h del migdia vam ballar sar-

danes, tot plegat a l’era de la rectoria. A conti-
nuació es va celebrar una arrossada popular on 
vam poder gaudir d’un dia esplèndid i de la bona 
companyia! 

A la tarda, vam preparar tot de jocs per a petits 
i grans que van ser un èxit! 

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

                           Associació Amics de Biert

Festa Major d’Adri 

Festa Major de Biert 

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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Aquest any vàrem tornar a fer una festa popular 
augmentant el nombre d’assistents de totes les 
activitats programades i fent que tots marxessin 
amb poques ganes de fer-ho. 

El dissabte, 7 de setembre i com no podia fal-
tar per aquestes dates, la pluja va fer acte de 
presència a mig sopar. Aixopluc sota les carpes 
i ben animats pel nostre DJ particular, l’amic Jor-
di, vam seguir la festa fins ben entrada la nit. 

L’endemà diumenge, la caminada també va tenir una alta participació! Aquest any el recorregut va ser 
sorpresa, doncs només el sabien els organitzadors. La sortida era a la plaça Comellassa on la Comissió hi 
tenia preparat l’avituallament per a la tornada, on tothom va poder recuperar les forces amb un entrepà 
i beguda. 

Després del descans necessari, cap a les 13 hores, es va celebrar un vermut popular acompanyat de pis-
colabis. Acompanyats com cada any pel famós “Grogy”, fet pel company Bartomeu, vam fer-la petar fins 
les 5h de la tarda. I així vam acabar la Festa Major, pensant amb l’any que ve i agraint tota la participació 
dels veïns, veïnats i de l’Ajuntament.

                                                                                               Comissió de Festes de Montbó

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Festa Major de Montbó 
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I a l’ Institut..

Els joves de 12 a 16 anys de Canet d’Adri que 
ja van a l’institut també van començar el 12 
de setembre. El seu autobús fa la mateixa ruta 
que el de l’escola però han de matinar una hora 
abans. Tot i això, mireu que bé s’ho passen! 

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Primer dia d’escola 

Festa Major de Canet 

La Festa Major de Canet d’Adri 
d’enguany no ha estat com les 
altres ni de bon tros. Darre-
rament, la Comissió de Festes 
tenia ganes de fer canvis, in-
troduir nous elements revulsius 
que donessin empenta a la Fes-
ta però mantenint l’essència de 
les tradicions i els actes conso-
lidats. El gran tret diferenciador 
d’aquest any ha estat l’apos-
ta per treure la Festa Major de 
dins el recinte tancat del pave-
lló municipal i portar-la a altres 
espais oberts perquè respiri. I 
de quina manera? Doncs princi-

palment amb un concert d’òpe-
ra i music covers a la Font de 
la Torre el divendres al vespre.

Sí, per primera vegada a la his-
tòria recent de Canet d’Adri es 
va il·luminar de nit el paratge 
de la Font de la Torre i s’hi va 
posar veu, una veu càlida i prò-
xima com la de la nostra veïna 
de Biert, Mònica Orpí. El diven-
dres de la Festa Major, aquest 
espai va prendre forma i llum 
de tots colors, amb llums indi-
rectes per realçar i fer encara 
més bonic un espai privilegiat i 
admirat per molts i que sovint 

El 12 de setembre va començar el curs escolar a 
l’escola Agustí Gifre de Sant Gregori.  L’autobús que 
recull els nens i nenes de Canet d’Adri fa una parada 
davant l’Ajuntament després de passar per Mont-
cal, Adri i altres parades de Canet. Aquest any han 
començat molts alumnes nous a l’escola de Sant 

Gregori que provenen de Canet d’Adri tant els que 
és el seu primer any d’escola com els que han vin-
gut a viure durant els últims mesos a Canet d’Adri.

Actualment hi ha empadronats 89 nens i nenes 
entre 3 i 12 anys, i esperem que aquest número 
no pari de créixer !
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

els canetencs i canetenques tenim oblidat com és 
la Font de la Torre. L’acte el va obrir el pregoner, 
l’Ignasi Garcia, que amb la seva auca ens va deixar 
a tots encisats, i el va seguir la Mònica, que des 
de sobre les pedres i gairebé tocant l’aigua va ar-
rancar amb força unes cançons d’òpera precioses, 
deixant bocabadat a més d’un que desconeixia el 
talent que tenim a Canet. En definitiva, les per-
sones que van poder gaudir d’aquella vetllada de 
ben segur que la recordaran durant molt temps.

La Festa però, va començar el diumenge de la 
setmana abans, amb la setena edició de la Mar-
xa Popular Senglars de Canet d’Adri, que enguany 
per primera vegada també hi havia la modalitat 
de cursa. Més de 300 inscrits van poder gaudir de 
tres rutes que la Comissió de Festes va preparar, 

aptes per a tots els públics on tothom va poder 
escollir el nivell més adequat. A més, els recor-
reguts contenien trams de camins recuperats que 
van permetre descobrir camins i corriols nous.

L’endemà de la vetllada a la Font de la Torre, es 
van seguir els actes amb la tradicional concentra-
ció de vehicles clàssics, una trobada on tothom 
aprofita per fer-la petar una estona i esmorzar tots 
plegats. Tot seguit es va fer un vermut popular per 
esperar l’hora de dinar. A la tarda, seguint amb la 
idea de portar la Festa Major a l’aire lliure, es van 
instal·lar a fora el pavelló tota una sèrie d’atrac-
cions mecàniques i inflables per als més menuts, 
que van poder saltar i jugar fins que va caure 
la nit. En paral·lel, es va fer el tercer torneig de 
Ping-Pong, on el nostre veí i amic David Salleras 
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va revalidar el títol d’invicte que ningú encara ha 
estat capaç de treure-li. La final del torneig va do-
nar pas al sopar de germanor que va anar acom-
panyat de ball a càrrec del grup La Band Gogh.

El diumenge va començar com és habitual amb l’ofi-
ci solemne acompanyat per l’Orquestra Rosaleda. 
Un cop acabat, es van fer les tradicionals sardanes 
a la Plaça del Poble de nou, ja que l’any anterior 
s’havien fet davant l’Ajuntament per commemorar 
l’1 d’octubre. Tant al matí com a la tarda del diu-
menge, les atraccions van estar també a disposició 

dels nens i nenes que no van parar de jugar-hi i 
gastar-hi totes les energies. La tarda, va ser co-
berta amb el patinatge i les sardanes, que van do-
nar pas al concert i ball de l’Orquestra Rosaleda. 

L’últim dia de Festa Major va ser el dilluns, 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. 

Moltes gràcies a tots i totes per venir i fins l’any que ve! 

                             Comissió de Festes de Canet

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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El divendres 25 d'octubre, vam ce-
lebrar la gran festa popular cone-
guda com la Castanyada al pa-
velló municipal de Canet d'Adri.
Com ens indica la tradició, a l'ini-
ci de la festa i amb l'ajuda de la 
gent del poble vam torrar les cas-
tanyes i vam muntar paperines, 
per després poder-les degustar.
Tot seguit vam poder gaudir d'una 
bona rumba catalana on hi havia 
més 120 assistents, cantat pel grup 
Rikus, on els nens, nenes, pares i 
mares van poder ballar i cantar, men-

tre la resta del públic contemplava 
el gran espectacle. Un cop va finalit-
zar la funció, la gent va poder tastar 
les castanyes i els moniatos, acom-
panyats d'un bon vi dolç i refrescos.
Els nens i nenes es van espavi-
lar a menjar per després conti-
nuar amb la seva gresca, jugant 
amb el mateix confeti que havia 
quedat a la pista de ball, amb la 
pilota o el fet i amagar, menters 
l'altra gent van aprofitar per reu-
nir-se i poder fer una bona tertúlia. 

4ª edició oncobike 

La Castanyada 

La 4ª edició de l’Oncobike a la Vall 
de Llémena es va celebrar el 19 
d’octubre de 2019. 

L’Oncobike és una prova esportiva 
i solidària que s’organitza gràcies a 
la suma d’esforços de la Fundació 
Oncolliga Girona, el Club Ciclista 
Sant Gregori i l’associació Cingles 
de de la Llémena. Aquesta cursa 
també compta amb el suport dels 
ajuntaments de la Mancomunitat 
de la Vall de Llémena (Sant Gre-
gori, Sant Martí de Llémena, Sant 
Aniol de Finestres i Canet d’Adri) 
i més d’un centenar de voluntaris 
que s’encarreguen de la logística i 
d’assistir els corredors en els punts 
d’avituallament. 

Aquest any s’ha experimentat un 
augment significatiu de participants, amb un total de 
75 equips inscrits (18 més que en l’edició anterior) i 
s’ha aconseguit recollir més de 50.000 euros.

Un total de 440 ciclistes han participat enguany a la 

prova. Tot el recorregut de la cursa es va realitzar a 
la Vall de Llémena, amb dues opcions de recorregut, 
ruta curta 113Km i ruta llarga 200Km amb les últimes 
etapes d’arribada i sortida al pavelló de Canet d’Adri. 

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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Ja fa uns quants anys que un grupet de famílies de 
Montbó (i enguany també d'altres indrets de Canet) 
sortim pels volts de Tots Sants a celebrar la tardor. 
I ho fem tot barrejant antics costums amb fórmules 
llamineres com és la de Halloween. Enguany l'As-
sociació de veïns es va sumar a la festa i la vam fer 
més grossa que mai. A les 5h de la tarda del dis-
sabte 2 de novembre vam convocar les famílies a 
la Plaça de la Comallassa. Allà tota una colla de ve-

ïns ens hi esperava amb una bona xocolatada amb 
melindros, una decoració terrorífica i ambientació 
musical. Tota una sorpresa per als més menuts! Els 
infants ja venien disfressats de casa però a la plaça 
es van poder maquillar. Quan es va fer fosc ens vam 
posar en marxa. Quinze infants engrescats amb els 
respectius pares fèiem molt de goig. El recorregut 
passava per les cases que prèviament ja ens havien 
dit que ens hi esperaven. De camí, però, ens van 
sorprendre algunes cases més. Durant el nostre re-
corregut entre carabasses il·luminades, bols plens 
de llaminadures, galetes i sucs hi vam recollir tam-
bé molts somriures. Contents i un xic cansats de la 
caminada, vam tornar a la plaça. Allà encara ens 
hi esperaven els companys de l'Associació de veïns 
amb castanyes i vi dolç. 

Moltes gràcies a tots els que d'una manera o altra 
hi vàreu participar. Va ser una festa rodona i de por! 
L'any vinent més! Celebrar plegats és un regal per 
a petits i grans. 

                                             Montserrat Rebollo

Mentre els arbres es van despullant i la llum  del dia 
es va escorçant, nosaltres preparem la nostra Festa 
Major, que aquest any ja és la novena!

El dissabte vam tenir molta moguda de motors, 
una gran mostra de maquinària antiga i exhibició 
de cotxes clàssics, els quals van donar la volta pel 
poble de Montcal.

Tot seguit, un bon esmorzar, premis, rifes, els nos-
tres gegantons i un cap gros,... Visca i visca! Ja 
tenim un nou membre més.  Tot plegat acompanyat 
pel grup de gralles ”Músics Grillats en canya”.

 I va arribar el diumenge i cap a l´església, on es va 
iniciar la segona diada de la festa. La missa oficiada  
per mossèn Enric va estar acompanyada pel cor de 
Sant Gregori.

Paradetes artesanes, vermut, rifes, sardanes, jocs 
per la mainada, retrobaments, rialles,... amb la 
grata companyia dels gegantons i el cap gros, els 
quals ja comencen a tenir ressò fora del nostre po-
ble.

Molts convidats, més de dos-cents, van anar al di-
nar al pavelló. Taules ben parades i ornamentades i 

Halloween a Montbó 

Festa Major de Montcal

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

un dinar boníssim servit per “El Rebost d´en Bacus”. Escudella amb pilota, rostit, coca de Canet, vi, cava 
i cafè. Per molts anys tots plegats podem gaudir d´aquest àpat!

Més de vint rifes, premis, entreteniments, la vaca voltaire i el inflables pels nostres petitons. Aquest any 
un nou conjunt ”Mil.lenium Grup” el qual ens va oferir un bon repertori de cançons i de quina manera ens 
van fer ballar tota l´estona a grans i a petits. Molta marxa ens van donar!

Les taules es van anar desparant i els llums tancant. La festa 2019 es va acabar i per cert, molt i molt bé.

Volem donar les gràcies com cada any als col·laboradors, als organitzadors i als assistents, que no hi 
poden faltar. Molta il·lusió i salut per a tothom i fins l´any que ve!

                                                                                                               Associació Cultural de Montcal
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Activitats

ESPAI SOCIAL

Aquest és un espai per a tothom, especialment  destinat a nens, nenes i joves de 3 a 12 anys i a per-
sones jubilades. 

Pels més petits del poble el nostre horari és: dilluns, dimarts, dimecres i algun divendres de forma 
puntual, de 16:30h a 20:00h. 

La primera mitja hora està destinada a fer deures, treballs o jocs lliures, d’aquesta manera els nens 
no arribaran tan enfeinats a casa.

Els dilluns i dimecres realitzarem tallers que  constaran de dinàmiques encarades a  treballar la co-
municació, cohesió de grup, confiança, autoestima, entre altres, amb l’objectiu general de  promoure 
les habilitats socials. Els dimarts anirem al pavelló o al parc per a realitzar activitats més lúdiques i 
esportives. 

Pel que fa a les activitats de la gent gran, seguirem la tradició de cada dijous, amb una ampliació de  
l’horari de 16:00h a 20:00h. La primera mitja hora estarà destinada a fer tertúlia i explicar com ha 
anat la setmana. Tot seguit farem exercicis bàsics per reforçar articulacions i to muscular i per tal que  
ho puguin dur a terme en el seu dia a dia. 

També farem exercicis i activitats que ajudin a millorar la memòria i l’atenció. Per altra banda, alguns 
dies puntuals durem a terme tallers per estimular la motricitat fina. L’objectiu principal és la millora 
del benestar psicosocial.

Sempre tindrem en compte noves propostes, opinions i gustos de totes aquelles persones que com-
parteixin aquest espai i participin en les dinamitzacions. Aquest és el quart any que podem gaudir de 
l’espai social, un espai  que és totalment gratuït i voluntari. Per aquesta raó us vull animar a fer una 
visita sempre que vulgueu, provar algun dels tallers programats o qualsevol de les activitats i veure 
si us agrada! 

Amb l’obertura de l’Espai Social, vam crear 
una bústia de suggeriments per tal que 

tothom pugui proposar idees i suggeri-
ments, per a noves activitats, tallers, etc. 

La idea és promocionar la participació i que 
tothom hi pugui dir la seva!

Activitat de presentació dels nens i nenes. Tots i totes es van presentar explicant allò 
que els agrada més fer, quines extres escolars fan, aficions, jocs preferits... Amb la finalitat 

de crear un clima més proper.
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ESPAI SOCIAL

El 31 d’octubre i el dia 4 de novembre vam celebrar La Castanyada amb els nens, nenes i persones adultes.
El taller va consistir a fer una castanya amb un imant per poder-la penjar a la nevera.

Fem el nostre propi arbre de nadal, on hi ha marcades mans de diferents generacions i paraules que ens fan sentir el nadal. 

Taller infantil de música-teràpia. El dia 5 i 6 de novembre, els nens i nenes van poder expressar els seus sentiments i emocions
segons la música que sentien per potenciar la seva creativitat. 
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ESPAI SOCIAL

Tots ben ocupats fent les fitxes d’estimulació cognitiva, amb exercicis per millorar la memòria i l’atenció. 

El dimecres 13 de 
novembre vam 

treballar les 6 emo-
cions bàsiques. On 
van poder explicar 
històries que se 

sentien identificada 
cada emoció, vam 
fer mímica de cada 
emoció i finalment 
es va dur a terme 

un petit teatre on es 
mostraven totes les 

emocions. 

Fem el joc de “qui 
és qui”, amb la fi-

nalitat de millorar la 
cohesió de grup. 

Un dijous a la tarda celebrant Santa Maria. 
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ESPAI SOCIAL

En “Tomaset” de tant en tant ens fa 
gaudir 

amb el seu saxo! 

En Josep Maria, conegut per 
tothom com en Tomaset,  és 
l’ànima de la festa de l’Es-
pai Social. Li hem fet una 
entrevista perquè ens ex-
pliqui una mica la seva ex-
periència a l’espai de gent 
gran dels dijous a la tarda. 

N: Per a tu que és l’espai 
social?

T: L’espai social per mi és 
com una segona família, em 
sento molt còmode. Crec 
que és un lloc d’aprenen-
tatge tant en l’àmbit edu-
catiu com en la vida en si.

N: Quines activitats realit-
zeu? 

T: Aquest any s’ha implemen-
tat una nova activitat dedicada 
a la gimnàstica que ens ajuda 
a sentir-nos més bé. També 
fem matemàtiques, castellà i 
català (que m’agrada molt fer 
els exercicis en aquest idioma 
perquè mai he tingut l’oportu-
nitat de fer-ho a l’escola i aquí 
milloro la meva escriptura). 

També fem tallers i dibuixos 
tot i que a mi mai se m’ha do-
nat gaire bé, però reconec que 
estem aprenent força gràcies 
a les idees d’aquest jovent.

N: Quines noves activitats 
implementaries a l’espai 
social?

T: M’agradaria fer més activi-
tats musicals, com ara cantar 
i ballar. Penso que podria ser 

una bona idea ensenyar a ba-
llar sardanes tant els adults 
com els joves, perquè és una 
tradició molt maca i veig que 
cada cop hi ha menys interès 
per part de les noves gene-
racions a aprendre aquests 
aspectes de la nostra cultura.

N: Aquesta idea me l’apun-
to, m’ha agradat molt! Que 
els hi diries a la gent per-
què s’animessin a venir a 
l’espai social?

T: Tot i que alguns dies tre-
ballem més que altres, l’im-
portant és que riem molt i 
és molt necessari no perdre 
aquesta alegria a la nostra 
edat. Em sembla indispensa-
ble venir per poder fer vida 
social i que entre tots siguem 
una pinya. Per exemple cada 
dijous un porta el berenar per 
compartir entre tots. Tam-
bé celebrem els sants com 
si fóssim una gran família.

N: M’he adonat que et di-
uen “l’ànima de la festa”, 
d’on ve aquest renom?

T: Sóc una persona molt ale-
gre i extravertida, m’agrada 
explicar anècdotes i acudits 
per fer riure a tothom i pas-
sar una bona estona. També 
sóc una persona molt agraï-
da, perquè valoro molt l’es-
forç de les persones que ges-
tionen aquest espai, perquè 
el seu tracte és molt pro-
per i ens demostren un res-
pecte formidable.

N: També m’he assaben-
tat que per vosaltres el 
Dijous és un dia “sagrat”, 
a què es deu aquest fet?

T: Sempre ens reservem 
els dijous a la tarda per po-
der assistir a l’Espai Social 
sens falta i així passar una 
bona estona en família amb 
els companys i companyes. 

N: Moltes gràcies, a veure si 
la gent s’anima i aquesta fa-
mília cada cop es fa més gran!

Entrevista realitzada 

per Núria Pulí, 

dinamitzadora social de 

l’Ajuntament de Canet d’Adri
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Hola Eduard, explica’ns una mica qui ets per 
aquells que no et coneixen..

Em dic Eduard Nonó i Quintana. Visc a Can Mau 
(Can Dalmau ) de Montcal. Treballo  a Servicom 
Girona, empresa familiar de manteniments in-
dustrials, en concret ens dediquem a venta, man-
teniment i lloguers de grups electrògens i com-
pressors.

Estic casat amb la Carlota Torner Galindo, i tenim 
dos fills, en Grau i la Gal·la, de 3 i 1,5 anys res-
pectivament.

Quins són els teus antecedents canetencs?

Els antecedents canetencs em venen donats a 
través de la meva àvia Pilar Noguer i Agustí, i són 

molt arrelats al poble ja que tan el seu oncle com 
el seu avi, en Josep Noguer Brugada,  van ser 
alcaldes de Canet. La mare de la Pilar, la Teresa, 
havia viscut a Can Brudaga i Can Quel, per final-
ment quedar-se a viure a Can Barrancot, d’on jo 
tinc els records d’infància.

T’agrada viure a Canet d’Adri?

De petit vaig viure 4 anys a Can Barrancot, a part 
de pujar els caps de setmana durant molts anys, 
i certament en tinc molt bons records. Segura-
ment és un dels principals motius de perquè hem 

L'ENTREVISTA

Eduard Nonó Quintana

L’Eduard és un referent en el món de l’esport i  representa tam-
bé a les parelles de joves que darrerament han vingut  a viure al 
municipi de Canet d’Adri. Per aquests motius pensem que serà 
molt interessant tot el que ens pugui explicar.
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vingut a viure aquí amb la meva dona i pel que 
hem volgut formar una família en aquest entorn. 

Quines aficions tens?

Una de les meves principals aficions és la pràctica 
de l’esport. Tota la meva vida he jugat a handbol, 
i ara que m’he retirat continuo practicant altres 
esports que em permeten desconnectar del dia a 
dia i poder gaudir de l’entorn que tenim. 

Explica’ns una mica més sobre la vivència 
de pertànyer a un esport d’elit.

Vaig començar de ben petit al GEiEG (amb 6 
anys), llavors vaig passar per Sarrià i tot seguit 

una àmplia etapa de 6 anys al Bordils. Aquí vam 
fer el salt a Divisió D’Honor Plata (seria com la 
segona divisió) i van ser uns anys molt bonics. 
És una categoria semi professional, on conviuen 
equips professionals amb d’altres amateurs com 
nosaltres. Era molt gratificant ja que va tenir 
molt de ressò mediàtic, posàvem al mapa estatal 
un petit poblet del Gironès. Aquests anys vaig 
anar rebent varies ofertes fins que en vaig accep-
tar una que em va venir del nord, en concret del 
Bidasoa d’Irun, equip excampió d’Europa (cone-
gut al seu moment com Elgorriaga Bidasoa). Van 
ser uns anys magnífics, ja que viure l’experiència 
d’esportista professional era una fita després de 
tota la vida de practicar aquest esport i haver 
anat rebutjant fins al moment totes les ofertes. 

Esportivament ens va anar molt bé, a més és una 
zona on tothom viu molt l’handbol i la gent et 
parava pel carrer per saludar-te, demanar un au-
tògraf,... A més vaig poder viure aquesta etapa 
juntament amb la meva dona, i de fet els nostres 
fills, en Grau i la Gal·la, són nascuts al país Basc.

L'ENTREVISTA
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L'ENTREVISTA

Quins consells donaries a les noves genera-
cions pel que fa a l’esport?

Sense cap mena de dubte el meu consell és que 
la pràctica d’esport és essencial en etapes forma-
tives, ja que no només és un tema de salut, sinó 
que va molt més enllà. Es tracta de fomentar les 
relacions socials, el treball en equip, la coope-
ració,... valors que els petits han de practicar i 
experimentar, ja que encara que els hi intentem 
ensenyar, cal que ho visquin per ells mateixos i 
així els valorin. I quina millor forma que exerci-
tant totes les capacitats psicomotrius. 

Quin esport creus que seria factible per un 
municipi com Canet d’Adri?

Canet d’Adri, tot i tenir un poliesportiu on s’hi 
poden realitzar una multitud d’esports,  crec que 
és un lloc perfecte per practicar esports on es 
combini esport i natura, com poden ser el trail 
running  (córrer per la muntanya ), bicicleta de 
muntanya, curses d’orientació, etc...
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Hola! Sóc la Laia i vaig néixer el 20 de se-
tembre de 2019. Visc a Montbó i els meus 
pares són l’Alexia i en Xevi. 

Hola a tothom! Sóc l’Otger i els meus pares 
són la Noemi i en Ludy. Vaig néixer el 30 d’oc-
tubre de 2019 i visc a Can Pijoan.  

Registre Civil

Naixements

Defuncions

Mercè Ibañez Jiménez , 
del c/ Camí del Jordà, 10.  Va morir el  15 
de setembre a l’edat 84 anys.

Loreto Armangué Pibernat, 
del c/ Camí de la Font, 1. Va morir el 16 
d’octubre a l’edat de 91 anys. 

L’AJUNTAMENT INFORMA

◊ 20 de desembre de 2019 - Fem el caga tió. Pavelló municipal. 

◊ 22, 25, 26, 29 de desembre de 2019 - Quines de nadal. Pavelló municipal. 

◊ 30 de desembre de 2019 – Taller “Fem el fanalet per anar a esperar

 els reis”. Espai Social. 

◊ 1 i 6 de gener de 2020 - Quina de cap d’any i de reis. Pavelló municipal. 

◊ 3 de gener de 2020 – 2on Taller “Fem el fanalet per anar a esperar els  
 reis”. Espai Social. 

◊ 5 de gener de 2020 - Anem a esperar els Reis Mags. Ajuntament. 

◊ 9 de febrer de 2020 – IX Fira del Porc. Pavelló municipal. 

◊ 19 de febrer de 2020 – Carnestoltes. Espai Social.

◊ 20 de febrer de 2020 - Dijous llarder. Espai Social.

AGENDA
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Subvenció 2019 Concepte Import atorgat

Àrea d’Esports  Reparació de la coberta del pavelló  4.408,16

Promoció Econòmica Difusió del patrimoni natural de Canet d’Adri 1.000,00

    Despesa corrent 

    2.147,79€

Caràcter excepcional Actuacions municipals per les fortes pluges de l’any 2018 Despesa Inversió 

    13.204,30€

Esdeveniments Firals VIII Fira del Porc de Canet d’Adri 1.400€

Subvenció 2019 Concepte Import atorgat

Programa Pt10 Lluita i control plagues urbane 1.313,94€

Consultori mèdic local Despesa corrent en funcionament 2.085,72€

Acta de la sessió extraordinària celebrada 
el dia 1 de juliol de 2019

- En la primera sessió que es va dur a terme des-
prés de la sessió constitutiva del nou Ajuntament 
es van aprovar els punts relatius a l’organització i 
funcionament dels òrgans municipals de la legisla-
tura 2019-2023.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 
1 de juliol de 2019

- Es va aprovar  la designació de les Festes Locals 
de l’any 2020 que recauran en els dies:
 • dilluns, dia  28 de setembre de 2020 (Festa  
 Major de Canet) 
 •  dijous, dia  29 d’octubre de 2020  (Festa  
 de Sant Narcís)
- Es va aprovar la pròrroga del Conveni de col·la-

boració en matèria d’assessorament de protecció 
de dades personals, amb el Consell Comarcal del 
Gironès.

- Es va aprovar la NO actualització del coeficient 
d’actualització dels valors cadastrals per a l’exer-
cici 2020.
- Es ratificar el Decret d’alcaldia sobre l’acord de 
dissolució i liquidació de l’entitat Consell d’ Iniciati-
ves Locals pel Medi Ambient (CILMA) que passarà 
a ser gestionada per la Diputació de Girona. 

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 
23 de setembre de 2019

- Es va acordar aprovar el Compte General de  
l’exercici 2018.
- Es va aprovar una modificació de crèdit 2/2019 
per import de 95.565,00€ amb un resultat pressu-

Acords de Ple

Subvenció 2019 Concepte Import atorgat

Servei d’Ocupació Joves en pràctiques. Programa Garantia Juvenil 11.000,00
de Catalunya (SOC)

Subvencions
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L’AJUNTAMENT INFORMA

postari de 741.839,99€ d’ingressos i despeses per 
a l’exercici 2019.

- El Ple va acordar aprovar el conveni marc amb 
el Consell Comarcal del Gironès per a la prestació 
del servei de recollida i valorització dels residus 
municipals i per a la recollida de mobles i volumi-
nosos. 

- Es va acordar aprovar el conveni de delegació al 
Consell Comarcal  del Gironès per a la prestació 
del servei d’ explotació de la deixalleria de Sant 
Gregori. 

- Es van aprovar, provisionalment, per a l’exercici 
2020 i següents,  la modificació de les ordenances 
fiscals que es relacionen:
 • Ordenança fiscal 5.8 reguladora de la taxa  
 per recollida, tractament i eliminació d’escom 
 braries i altres residus sòlids urbans.
 • Ordenança Fiscal 5.1 reguladora de les   
 taxes per la realització d'activitats jurídic ad- 
 ministratives de competència local.

Acta de la sessió extraordinària celebrada 
el dia 14 d’octubre de 2019

- Es va aprovar, per unanimitat dels membres del 
Consistori, de la moció de resposta a la Sentència 
del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia per 
a les persones preses polítiques catalanes i en de-
fensa del dret d’autodeterminació.

Acta de la sessió extraordinària celebrada 
el dia 21 d’octubre de 2019

- Sorteig dels membres de la mesa electoral de 
les eleccions a Corts Generals del dia 10/11/2019.

- Es va aprovar l’esborrany del redactat del con-
veni entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament 
de Canet d’Adri per a la cessió a l’Ajuntament d’un 
tram urbà de la carretera GIV-5313.

Acta de la sessió ordinària celebrada el 
dia 25 de novembre de 2019

- S’ha aprovat la cessió en règim de comodat a 
l’Arxiu Històric de Girona de la documentació de 
l’Ajuntament de Canet d’Adri i aprovació del Text 
del Conveni de cessió.

- Es va ratificar la modificació dels Estatuts del 
Consorci del Ter.
- Es va aprovar el projecte de re-asfaltat del camí 
d´accés al nucli d’Adri, tram de Collsacarrera a 
Can Espígol.

- Es va acordar aprovar l’Addenda al conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Giro-
nès i l’Ajuntament de Canet d’Adri en matèria de 
promoció Turística.

- Es va aprovar de l’Addenda al conveni de col-
laboració entre el Consell Comarcal del Gironès- 
Consorci de Benestar Social i l’Ajuntament de Ca-
net d’Adri en matèria de pobresa energètica.
- Es va aprovar el projecte de Pressupost Munici-
pal 2020, la plantilla de personal i les bases d’exe-
cució per a l’exercici 2020.  El Pressupost General 
ascendeix a un total de 675.870€. 

Actuacions municipals

Durant el mes de setembre es van dur a terme les 
obres de reforma i manteniment al pavelló munici-
pal. Les obres van consistir en la substitució d’al-
gunes planxes metàl·liques del teulat per evitar els  
problemes de degoters quan plou.  També es va ar-
rebossar la part Sud del pavelló per evitar filtracions 
d’aigua i humitats.  Per aquestes obres l’Ajuntament 
va sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, 
a l’àrea d’Esport  atorgada per import de  4.408,16€ 

El cost total de les obres ha estat de 6.656,38€.

◊ Obres de manteniment al pavelló municipal
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◊ Adquisició de nous contenidors de re-
ciclatge selectiu

Darrerament el punt de recollida d’escombraries de la 
Font del Suro quedava insuficient pel que fa a la recollida 
de plàstic i envasos i de vidre. Per aquest motiu l’Ajun-
tament ha cregut oportú doblar l’àrea de recollida de la 
Font del Suro amb dos contenidors de cada tipus: 2 resi-
dus (contenidor gris) 2 paper i cartró (contenidor blau) 
2 contenidors d’envasos i plàstics (contenidor groc) i 2 
vidre (contenidor verd).
D’aquesta manera es vol conscienciar a la població de la 
necessitat de reciclar bé, sense barrejar el tipus de resi-
dus. No deixar les bosses a terra si els contenidors estan 
plens perquè els gossos les destrossen i ho escampen 
tot. I finalment recordar que la millor mesura és generar 
menys residus. 
El cost d’aquests nous contenidors comprats a l’empresa 
Ros Roca, SA ha estat de 2.098,14€.

◊ Obertura de la franja de protecció 
contra incendis forestals del camí de 
Collsacarrera i el camí de Can Toscà
L’ADF (Agrupació de Defensa Forestal) dins la línia de 
subvencions que atorga la Generalitat  per a l’ obertura 

de les franges de protecció contra incendis  dels  camins 
públics i, en col.laboració amb l’Ajuntament de Canet 
d’Adri , han executat els trams de la carretera de Montcal 
fins a Collsacarrera i el camí de Can Sabater a Can Toscà.
El  Pla de prevenció d’incendis forestals, aprovat per 
l’Ajuntament l’any 2017, estableix un calendari d’actua-
cions d’obertura de franges a banda i banda dels camins 
públics per visibilitat i per actuar de tallafocs en cas d’in-
cendis forestals. És per això que  és molt important que 
els propietaris dels boscos respectin les distàncies de 
tala marcades per l’ ADF. Una mala execució de la franja 
pot provocar un perjudici molt més gran en cas d’incendi 
que el tros de bosc que s’ha volgut estalviar. 
Cal també recordar l’obligació dels particulars en la la 
protecció de les seves finques amb actuacions en una 
franja neta de 25 m al voltant de l’habitatge. 
L’autorització per encendre foc és vigent des del passat 
15 d’octubre i fins el 14 de març. Cal aprofitar aquestes 
dates per netejar les parcel.les i boscos i procedir a la 
crema de les restes vegetals. La calor intensa dels últims 
estius és molt preocupant i cal actuar amb urgència. Els 
agents forestals i el propi Ajuntament vetllaran per fer 
complir la normativa de neteja de finques.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Notícies municipals

Conveni entre l’Ajuntament de Canet d’Adri i l’ACA per a la instal·lació d’una nova 
depuradora

El passat mes de setembre l’alcalde es va reunir amb el Sr. Rocas, responsable de la Demarcació Territo-
rial a Girona de l’ACA, per plantejar la necessitat de posar fil a l’agulla en el tema de la nova depuradora 
pel municipi de Canet d’Adri.

En aquesta reunió en va acordar l’encàrrec de formalització d’un conveni  amb l’ACA per a la redacció del 
projecte de la instal·lació de l’EDAR (estació d’aigües residuals) del municipi de Canet d’Adri.
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Reunió del Delegat Territorial del Govern de la Generalitat a Girona amb l’Alcalde 
de Canet d’Adri

El 6 setembre, el Sr. Pere Vila, Delegat Territorial del Go-
vern a Girona, va fer una visita a l’Ajuntament de Canet 
d’Adri i es va reunir amb l’Alcalde, Sr. Carles Espígol. 

Durant la reunió l’alcalde li va explicar les caracterís-
tiques del municipi i li va insistir en les mancances en 
infraestructures, sobretot en la necessitat d’ampliar els 
ponts de Mas Batlle, Pont de l’Estanyol i Pont d’Adri, tam-
bé de la falta de desplegament de la fibra òptica en els 
disseminats, la poca cobertura en telefonia mòbil, la pro-
blemàtica dels senglars... 

També es va parlar dels reptes d’una administració digi-
tal que per a municipis petits com el nostre representa 
un gran esforç humà i tecnològic.

El Sr. Vila es va comprometre a donar el suport necessari 
des de la institució que representa de la Generalitat de 
Catalunya.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Cartipàs Municipal

Després de les passades eleccions municipals per Decret d’alcaldia es va establir les àrees i els regidors 
responsables de cada àrea: 

Conveni de cessió d’un tram urbà de la GIV-5313 entre l’Ajuntament i la Diputació 
de Girona

En el Ple extraordinari celebrat el 21 d’octubre es va acordar l’esborrany del text del  conveni entre la 
Diputació de Girona i l’Ajuntament de Canet d’Adri de la cessió de la gestió d’un tram urbà de la carretera 
GIV 5313, des de Ca l’Espígol fins a Can Manel.

La Diputació de Girona es compromet a arranjar el paviment abans de la cessió  i a formigonar el tram 
de cuneta de Can Teixidor a Can Espígol. Una vegada les obres estiguin acabades es passarà la gestió i 
titularitat d’aquest carrer a l’Ajuntament de Canet d’Adri que quedarà incorporat a l’Av. Rocacorba.
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Plaça Garantia Juvenil - Dinamitzadora Social
Un any més, l’Espai Social de l’Ajuntament de Canet d’Adri, compta amb una nova dinamit-
zadora, la Núria Pulí, tècnica d’Integració Social. Aquesta plaça és gràcies al programa de 
Garantia Juvenil subvencionat pel Fons Social Europeu i el Servei d’Ocupació de Catalunya 
que ajuda als joves a trobar la seva primera experiència laboral. 

L’horari de l’Espai Social es manté una temporada més de 16h a 20h. De dilluns a dimecres 
l’espai continua dedicat als nens i nenes del poble, on s’hi fan diferents activitats i tallers. 
Els dijous està dedicat a la gent gran on també es realitzen diverses activitats, des d’exer-
cici físic a activitats de memòria i atenció. 

L’objectiu de l’Espai Social és fomentar el vincle de totes aquelles persones que hi partici-
pen, petits i grans, crear i enfortir la xarxa social i en definitiva, fer poble!

L’AJUNTAMENT INFORMA

A Canet d'Adri hi ha 4 parades:
A Montcal: a l’església i a la ctra de Collsacarrera (a l'altura de Cal Tet)
A Canet: a la plaça del poble i a l'Ajuntament
Els horaris de dilluns a divendres, en dies feiners, per anar i tornar a Canet d’Adri són:

De Girona a Canet d’Adri:

Girona - Jutjats 7:50 10:50 15:50 17:30
Girona - Gms. Sàbat Centre Cívic 7:55 10:55 15:55 17:35
St. Gregori - Taialà 7:58 10:58 15:58 17:38
St. Gregori - Residencia Els Avets 8:01 11:01 16:01 17:41
St. Gregori - St. Medir 8:03 11:03 16:03 17:43
St. Gregori - Desviament Cartellà 8:04 11:04 16:04 17:44
Canet d'Adri - Montcal/Sta. Cecilia 8:06 11:06 16:06 17:46
Canet d'Adri - Ctra a Collsacarrera 8:09 11:10 16:10 17:50
Canet d'Adri - Ajuntament 8:11 11:11 16:11 17:51
Llorà - Marquesina 8:25 11:25 16:25 18:05

I de Canet d’Adri a Girona:

Canet d'Adri - Ajuntament 8:34 11:34 16:34 18:14
Canet d'Adri - Camí de la Font 8:35 11:35 16:35 18:15
Canet d'Adri - Ctra a Collsacarrera 8:36 11:36 16:36 18:16
Canet d'Adri - Montcal/Sta. Cecilia 8:37 11:37 16:37 18:17
St. Gregori - Desviament Cartellà 8:37 11:37 16:37 18:17
St. Gregori - St. Medir 8:38 11:38 16:38 18:18
St. Gregori - Residencia Els Avets 8:38 11:38 16:38 18:18
St. Gregori - Taialà 8:41 11:41 16:41 18:21
Girona - Gms. Sàbat Centre Cívic 8:42 11:42 16:42 18:22
Girona - Jutjats 9:00 12:00 17:00 18:40

Nou servei de transport públic a la demanda

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Transports públics de la Generalitat de Catalunya, ha implantat tres noves 
rutes de servei de bus a demanda que donarà cobertura als pobles de la comarca del Gironès.  

La ruta del nostre municipi és l’anomenada R3 –Girona – Taialà - St.Medir – Canet d’Adri - Llorà.

El Transport a la Demanda permet optimitzar el trajecte a partir dels usuaris que demanen el servei. Els vehicles operen 
només quan hi ha demanda de manera que s’eviten recorreguts i parades i el trajecte és més ràpid.

Una de les principals novetats d’aquest servei al Gironès és que es podrà contractar a través de l’aplicació mòbil ‘Ne-
Mi’, a més de la via telefònica convencional (972 204 868). L’usuari s’assegura la reserva demanant el servei amb un 
mínim de 15 minuts d’antelació de l’horari preestablert d’inici del servei. Amb aquesta aplicació es poden fer totes les 
reserves, consultar l’horari exacte del viatge, veure en temps real la posició del vehicle, veure les reserves realitzades, 
afegir les rutes preferides, anul·lar reserves i valorar el servei que s’ha utilitzat. En definitiva, estar sempre informat de 
forma dinàmica de la disponibilitat del bus i de la seva ubicació.

Cal destacar que els trajectes del bus a demanda queden inclosos en la targeta de transport T-10 que expedeix  l’Ajunta-
ment i que subvenciona en 10 viatges gratuïts mensuals a les persones majors de 65 anys i als menors de 12 a 18anys, 
residents al municipi.

Malgrat veure els avantatges  de l’ampliació en l’oferta del servei del  transport, l’Ajuntament ha posat en coneixement 
del Departament el seu desacord tan pel que fa als horaris com en la ruta preestablerta perquè deixa fora del recorregut 
el poble d’Adri. 
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El passat 10 de novembre es van celebrar nova-
ment  les eleccions a Corts Generals donat que 
amb els resultats obtinguts de les eleccions del dia 

28 d’abril no es va formar Govern.

Els resultats en el municipi de Canet d’Adri han es-
tat els següents:

Després de molts anys sense poder disposar del 
programa de finançament del Pla d’obres i ser-
veis de la Generalitat de Catalunya, el passat 
mes de juliol es va publicar el Decret 169/2019, 
de 23 de juliol, del Departament de la Presi-
dència de la Generalitat de Catalunya, pel qual 
s’aproven les bases reguladores i d’execució del 

Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2020-2024, línia d’inversió i per a mu-
nicipis petits.

L’Ajuntament ha concorregut a la convocatòria  
amb els següents projectes. Els ajuts s’atorga-
ran per concurrència competitiva i per puntuació 
obtinguda.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Eleccions generals – Congrés dels diputats i senat

Convocatòria del PUOSC 2020-2024
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que va passar fa molts anys. I gràcies a la valuosa 
ajuda d’en Jaume Bosch (amb qui ha resultat que 
som parents llunyans), he pogut acostar-me als pa-
ratges en que van viure tota aquesta gent i respirar 
la flaire que potser feia l’aire quan obrien una fines-
tra o sortien al bosc per la porta del mas on vivien.

Vaig trobar que la meva àvia materna, la “iaia Qui-
meta”, era la petita de sis germans. Els seus pares, 
Narcís Capell Moradell (nascut a Biert el 1879) i Carme 
Ventura Casadevall (de Santa Maria de Camós), vivien 
al Casot d’en Ramió, casa nùm 2 de Biert. No tenien 
una vida fàcil. Fer de masovers a finals del segle XIX 
o principis del XX ja era prou complicat i pujar els fills, 
en segons quines condicions, era tota una heroïcitat. 
Com ells, a milers. Un vida dura i les dificultats d’una 
atenció sanitària pròpia d’aquella època, sense comu-
nicacions ni prou coneixements, va deixar els sis fills 
orfes molt aviat. Primer va morir la mare, la Carme 
Ventura, el 17 de gener de 1917, i al cap de dos anys 

moriria el pare, en Narcís Capell, el 2 de setembre de 
1919. Explicar com els va anar la vida a les sis criatu-
res és motiu d’un altre article, o d’un llibre fins i tot. 
Però és a partir d’aquestes partides de defunció dels 
besavis, i de seguir buscant amb en Jaume, que tro-
bem que en Narcís tenia altres germans, per tant els 
oncles de la meva àvia. Un era en Llorenç, que és qui 
notificaria aquestes defuncions. I buscant, buscant, 
hem pogut ampliar l’arbre genealògic i topar amb en 
Joaquim Capell Moradell, germà d’en Narcís i d’en Llo-
renç. Potser ell també, si era a Canet d’Adri en aquells 
anys, va sentir la pena de la mort del germà, el neguit 
d’haver de decidir què fer amb les sis criatures. Potser 
en Joaquim ja era fora del poble i ni tan sols ho va sa-
ber mai. En Narcís, en Llorenç i en Joaquim eren fills 
del matrimoni format per en Francesc Capell Pujol (de 
Camós) i la Sabina Moradell i Bossacoma (d’Adri). A 
més d’ells tres, hi havia també la Carme (hauria viscut 
a Can Bosch) i en Joan (que va morir amb només 16 

PARLEM DE CANET D'ADRI

Aquest mes d’agost de 2019, el govern espanyol ha fet oficial la llista de ciutadans espanyols morts als camps 
de concentració de Mauthausen i Gusen. La finalitat és que constin inscrits com a difunts al Registre Civil 
Central, cosa que fins ara no s’havia fet. Com ja havia recollit la Montserrat Roig al seu llibre “Els catalans als 
camps nazis” (1977), entre aquestes persones hi havia un tal Joaquim Capell Muradella, nascut a Canet d’Adri 
el 1889. És una informació que consta als arxius del camp de Mauthausen, a Àustria, on va ser deportat des 
de França. Hem de pensar que el nom i lloc de pertinença o naixement és una informació que proporciona 
el mateix intern a la seva arribada o en algun tipus de control. Saber com en Joaquim va arribar-hi és, de 
moment, un misteri. No tenim més dades que aquesta, però sí que podem dir, a partir de la informació que 
tenim, que el cognom no era Muradella sinó Moradell i que es va inscriure el seu nom malament o que li havien 
castellanitzat en algun document anterior. Tant de bo, a partir d’ara sortís algú que en sabés alguna cosa més 
i pogués aportar una mica més de llum.

Aquesta és la fitxa personal que consta al Ministeri de Cultura sobre espanyols deportats a camps de 
concentració nazis:

Joaquim Capell Moradell, un canetenc a Mauthausen
(Canet d’Adri 19-8-1889/ Mauthausen 29-12-1941)

CAPELL MURADELLA, Joaquín
19/08/1889
Canet d'Adri
Catalunya-Girona
 
XI-A (Altengrabow)
7289
 
26/04/1941
Mauthausen, Àustria
4972
 
Mort
29/12/1941
Mauthausen  

Nom
Nascut el
Població
Província/Regió/País
Stalag o Presó
Nom
Número de presoner
Deportació
Data
Camp de concentració
Primera matrícula
Últim destí
Estat
Data
Lloc

La troballa d’un parent 
desconegut

Encuriosida per saber la història 
de la meva àvia materna, Joaqui-
ma Capell Ventura (Canet d’Adri 
3-8-1916/ Sant Pol de Mar 20-4-
2002), he anat trobant pel camí 
moltes altres històries que do-
narien per escriure un llibre. Més 
enllà de les fredes dades dels re-
gistres civils, partides de defunció 
o baptisme, s’amaguen històries 
i sentiments que ja només po-
dem imaginar. A falta de més in-
formació, doncs, lligant caps, po-
dem recompondre mínimament el 
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PARLEM DE CANET D'ADRI

anys. En total cinc germans.  

Sabem de l’existència d’en 
Joaquim per les partides 
de defunció dels pares. Hi 
consta el seu nom, però no 
hem pogut trobar, de mo-
ment, més dades al registre 
civil o llibres de baptisme.

En Joaquim Capell Moradell, 
si les dades no són errò-
nies (s’hi ha de posar totes 
les prevencions) seria l’oncle de la meva àvia, ger-
mà del meu besavi matern, el meu rebesconcle. Di-
reu que queda lluny, sí, però segueix interessant-me 
qui era i perquè va acabar morint a Mauthausen. 
Mai a casa l’àvia havia comentat res ni tampoc la 
mare havia comentat res de cap membre de la fa-
mília que hagués marxat a l’exili. De fet, a moltes 
famílies va ser tabú, durant molts anys, parlar dels 
que havien estat contraris al règim de Franco. No sa-
bem si aquest és o no el cas d’en Joaquim. Per les 
dates, si va néixer el 1889, com consta al registre 
de morts al camp de concentració, l’any 1941 tenia 
52 anys, no era pas jove. No sabem si feia molts 
anys que ja era fora de Canet d’Adri, si vivia a Ca-
talunya o a França, si tenia més família, dona o fills. 

Per les dades de que disposem, sabem que primer va 
ser al campament de presoners de guerra XI-A d’Al-
tengrabow, al sudoest de Berlin.  Allí va ser el pre-
soner núm. 7289. Tots els que van anar a parar a 
aquests camps havien estat detinguts pels alemanys 
del III Reich un cop van ocupar i derrotar França. La 
majoria dels espanyols que eren a França van ser de-
tinguts, haguessin combatut o no. En Joaquim podria 
haver estat a la Legió estrangera, als Batallons de 
Marxa francesos o a les Companyies de Treballadors 
Estrangers. De moment no ho sabem. El govern de 

Franco no va fer mai res 
per tots aquells espanyols 
i van ser enviats a camps 
de concentració com a 
apàtrides. En Joaquim va 
ser deportat el 26 d’abril 
de 1941 cap a Mauthau-
sen, a Àustria, i allí va ser 
el presoner núm. 4972. El 
mateix mes de desembre 
d’aquell any consta la seva 
defunció al mateix camp. 

Els deportats més grans no aguantaven gaire temps 
el règim d’esgotament i gana a que eren sotmesos. 

Potser en algun arxiu hi ha més dades, potser al ma-
teix arxiu del camp de Mauthausen hi ha alguna al-
tra explicació: on l’havien detingut, si va arribar sol o 
acompanyat d’altra gent, si formava part d’algun grup 
d’oposició, si simplement era un treballador que es 
guanyava la vida, si tenia dona, fills, etc. De moment 
l’únic que sabem és que ara, després de tants anys, 
se’l reconeix com a difunt. Servir no sabem si servirà 
de gran cosa, més enllà de fer saber als seus veïns 
de Canet d’Adri, que algú que va néixer en aques-
tes contrades, va anar a parar al niu més infecte del 
feixisme. Qualsevol de les persones que van perdre 
la vida en aquells camps mereix un reconeixement 
públic, fos quina fos la seva circumstància. Tard, amb 
encara clarobscurs sobre el que li va passar i com hi 
va anar a parar, serveixi aquest escrit com a record 
i homenatge. I sobretot serveixi com a punt de par-
tida perquè, amb en Jaume, seguim buscant els de-
talls d’una vida que va ser, segur, dura i massa curta.

 Carme Ros Camps
Rebesneboda de Joaquim Capell Moradell

Jaume Bosch Callís
Besnet d'un oncle d'en Joaquim
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Tot i que per a moltes persones la migració de les 
aus pot passar desapercebuda només cal mirar al cel 
entre el mes d’octubre i novembre tant sigui al matí 
com a la tarda i fins i tot de nit! Amb una mica de 
sort podrem observar el pas de milers d’aus d’es-
pècies molt diferents  que es dirigeixen cap al sud.

Canet d’Adri es troba ben bé sota una de les línies de 
pas  en migració, una línia important  tant a la pri-
mavera com a la tardor. No ens podem imaginar la 
quantitat d’ocells que arriben al nostre terme muni-

cipal especialment entre octubre i novembre: Grues, 
oques, rapinyaires, tallarols, bruels, pinsans i durbecs, 
el Pit-roig,... I moltes més espècies, totes elles amb 
els seus requeriments i cadascuna ocupant un àrea 
d’hivernada, algunes en solitari i d’altres en grups.

A qualsevol jardí d’una casa de Canet d’Adri pot arri-
bar-hi cada tardor un Tallarol de casquet que vingui 
d’Alemanya. El més sorprenent és que haurà recorregut 
dos mil Kilòmetres en tant sols uns dies! I d’això no en 
sabríem res si no fos per les campanyes d’anellament.

Sempre podem ajudar a aquests nouvinguts oferint-
los una mica de menjar, com per exemple, fruits secs 
sense sal, fruita, gra, pa sec i una mica d’aigua. Quan 

arriben del llarg viatge poden haver perdut fins a un 
terç del seu pes ja que perden molt de greix i neces-
siten sobretot proteïna (els fruits secs són una molt 
bona opció perquè en tenen molta). Ells ho agraeixen 
amb la seva companyia, el seu cant i els seus colors. 

L’ocell que més kilòmetres ha recorregut sen-
se fer cap parada és l’Aguja colipinta (limo-
sa lapponica baueri). D’Alaska a Nova Zelan-
da sense interrupcions, 11,500km en set dies, 
controlada per satèl·lit gràcies a un estudi Neozelandès.

No deixa de meravellar-me el fet de que un ocell 
tant petit, com pot ser un bruel, pugui fer 2000 km 
en uns quants dies. Això és adaptabilitat al màxim!

Els ocells i la natura ens regalen escenes espectacu-
lars. Com per exemple, una tarda de primers de no-
vembre, amb un crepuscle meravellós i tot de sobte 
se senten les Grues. Aixeques la mirada i veus una 
formació en forma de v, de 50 o 60 individus, volant en 
direcció sud. És realment una imatge que no s’oblida i 
que et fa reflexionar sobre què és realment la llibertat. 

Només els ocells ho saben. 

Canet d’Adri, un punt d’observació d’aus migratòries

EL RACÓ DEL NATURALISTA

Preciós mascle de Tallarol de casquet Exemplar d’Aguja Colipinta El Bruel és l'ocell més petit d'Europa

Grup de Lluers. És possible que vinguin del centre i nord d'Europa Grup de Grues volant en forma de V
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La injusta sentència als nostres polítics i líders 
socials, la repressió policial, les presons preven-
tives, milers d’identificacions, les declaracions de 
grans empreses, etcètera, estan pensades per 
fer-nos perdre la confiança en aconseguir la in-
dependència. I, aquesta estratègia, fins i tot, pot 
venir d’institucions d’aquí. Per exemple, l’enques-
ta del CEO del mes de novembre deia que el su-
port a la independència baixava, quan tres dies 
abans, a les eleccions espanyoles, l’independentis-
me havia pujat un 3% i en nombre total de vots.

Tenim un objectiu molt gran, l’adversari és fort i 
semblarà fort fins el minut abans de caure. La con-
fiança, la perseverança  i la lluita noviolenta és la 
via per aconseguir la independència, per alliberar 
els nostres presos polítics/ques i exiliats/des. Ac-
tualment, Tsunami Democràtic està liderant aques-
ta lluita, amb una estratègia molt clara d’accions 
pacífiques, contundents, massives i ben organit-
zades. Hem de tenir confiança i saber que la clau 
és acabar bé cada acció i la continuïtat d’accions 
en el temps. Aquestes accions tenen l’estratègia 
de denunciar públicament l’Estat espanyol i inter-
nacionalitzar el conflicte per forçar un diàleg entre 
iguals, SIT AND TALK! Com va dir Andreus Butke-
vicius: “Mai tindrem un exèrcit prou fort com per 
defensar-nos d’un agressor estranger. El nostre ob-
jectiu només pot ser el de derrotar-lo moralment, 
econòmicament i políticament, no físicament”.  Per 
aquest motiu, és important que tots i totes fem el 
següent: 1) participem massivament a les accions 
de desobediència civil, que cadascú assumeixi els 
riscos que pugui; 2) desfem-nos d’empreses que 
van en contra dels nostres objectius i contractem 
empreses socialment responsables; 3) creem alter-
natives com el Consell per la República i 4) tinguem 
CONFIANÇA en nosaltres mateixos i en la força de 
la gent organitzada. Tinguem confiança perquè a 

través d’accions concretes i assolibles, arribarem 
a l’objectiu general compartit, aconseguirem la in-
dependència, farem un Estat més just i més pròs-
per per totes les persones que viuen a Catalunya. 

En paral·lel a les mobilitzacions i tot aprofitant 
l’ampli consens en la societat catalana per supe-
rar el marc autonòmic actual, s’està fent el Debat 
Constituent. És un procés participatiu transversal i 
inclusiu perquè el conjunt de la societat civil debati 
sobre tots els àmbits constituents per establir les 
bases constitucionals per al futur polític de Catalu-
nya. El Debat va ser impulsat el 2018 pel President 
de la Generalitat, Quim Torra, que va crear el Con-
sell Assessor per a l’impuls d'un Fòrum Cívic i Social 
pel Debat Constituent integrat per Lluís Llach, entre 
altres. A partir del gener del 2020, es desenvoluparà 
la fase de Debats ciutadans participatius, on tothom 
podrà expressar l’opinió a través dels debats que es 
convoquin arreu del territori. A partir del juny, es 
convocarà el Fòrum Cívic i Social que sintetitzarà els 
resultats i els presentarà al Parlament de Catalunya 
i en altres estructures com l’Assemblea de Càrrecs 
Electes o el Consell per la República. A Canet d’Adri, 
animem a totes les entitats del poble i els veïns/es 
a participar activament als debats que realitzarem 
al poble. Entre tots i totes, tenim el poder d’as-
sentar les bases de la futura Constitució Catalana. 
Per a més informació:  www.debatconstituent.cat 

                   

Assemblea Territorial de Canet d’Adri (ANC)

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! 

Objectiu INDEPENDÈNCIA: 
confiança, diàleg entre iguals i creació d’alternatives

LA VEU DEL POBLE
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LA VEU DEL POBLE

Encara no sé si es diu Tornavells o Tornavellins,                               
però és la nostra, la riera de Canet,  
que entre Valers i Rocacorba baixa pel dret.
Saltirons i espais engorjats,  
parlen pels enamorats.
Aigua que trascola a qualsevol lloc,
com la mateixa vida a poc a poc.

Forats, racons, balmes, 
i en zones obagues que ens recorden contes de fades,
estenen les seves branques, 
roures, alzines i pollancres. 

Fins a vuit molins parats i “enverdissats”,  
ens recorden gegants dels temps passats.
Avui l'aigua passa tranquil·la pel costat, 
i el blat ja està lligat.

Arreu ponts amb arcs romans,
alts, petits i grans,
entre cingles i espadats,
guien al visitant,
que s'apropa passejant.

I on són aquelles fonts que donaven vida arreu de la riera, 
i ara apareixen de qualsevol manera?
Font d'en Baltasar quan ens tornaràs a convocar,
font de l'Estanyol et perds en un revolt.
Ai! Font de l'Arbre, 
hauries d'estar sobre un marbre;
el dia que deixis de brollar, 
la riera s’acabarà.

Però, amics, aquí, sota el castell de la Torre de Canet, 
entre la riera i el Reixec,
allà on jo he passat mitja vida,
la Font de la Torre empobrida, 
crida al visitant 
a fer un glop refrescant.
Escriptors i erudits, 
assenyalen dos trets únics d'aquest lloc volcànic català: 
un rocam de basalt suaument erosionat, 
i la fondària dels gorgs just al costat.

Escolteu-me! si us plau, avui en aquesta nit, 
deixeu-vos portar per la natura i la imaginació abans d'anar al llit.

Explica la Llegenda de la Font de la Torre, 
que si us renteu la cara amb l'aigua de la font la pell es torna 
jove.
Que a la nit, en la foscor,            
quan no se sent cap crit,
dones d'aigua belles i exuberants,  
surten de les coves a rentar roba amb els seus  cants.
Es banyen a les nits d'estiu, 
amb poders sobre l'aigua i el riu.
Fades d'aigua, atemporals, que us asseguro!                             
val la pena descobrir,  
abans de morir.

Espais idíl·lics , dones màgiques, llocs de misteri 
i encanteri, 
que potser hem oblidat,
en aquest món accelerat.

Fixeu-vos en els rius de països avançats, són llocs de trobada,
per fer petar la xerrada,
llocs ben senyalitzats, 
nets i endreçats,
on l'esport i el passeig estan al servei del seu veïnat,
que els gaudeix amb llibertat.
Nosaltres no som diferents , si ells ho han fet molt bé,
nosaltres ho podem fer també.

És veritat que d'un temps aquesta part, 
amb eficàcia i bona voluntat,
a base de cartells, vigilància i restriccions,
hem aturat amb part, el gamberrisme i les aglomeracions.
Però malgrat hem avançat, tots sabem que queda molta feina 
pendent,
per recuperar les condicions que s'han anat perdent.

Sovint vinc al riu i amb ve al cap aquella cançó d'en Serrat 
que avui està d'actualitat:
Pare, digueu-me que li han fet al riu que ja no canta. Pare,         
el riu ja no és el riu.

Aquells rierols d'aigua corrent,
que cantaven al vent,
s'han aturat
en un lloc enfangat.
Camins vora el riu on passejava el veïnat, avui estan tallats
desapareguts o “enverdissats”. 

Poble de Canet!
en peu, alça el cap i posa’t dret!
La riera forma part de la teva identitat,
i l'hem de gaudir en plena llibertat.

No ho dubteu! Junts sempre hem guanyat
allò que ens hem proposat. 
Ara ens calen noves mesures ambientals,
que lliguin drets i sentiments locals. 

Acabo, avui he tingut un somni.
He somiat, que era un dia xafogós 
abans de la Festa Major de l'any 2022,
Passejava per la vorera de la riera, 
i alçant els ulls humitejats 
en record de temps passats,
sentia de nou la gresca del jovent del poble de Canet,
que en un gorg ben net,
en una tarda d'estiu,
es banyava al costat de les Fades del riu.

Canetencs, que així sigui!
Visca Canet d'Adri i visca la Festa Major.

                                                    Ignasi Garcia Rafanell

Riera de Canet. Auca Festa Major 2019.

R
oc

ac
or

ba

31



Campiones del món! 

La riera de Canet

Concurs de fotos per a la portada 

Aquest any, les veïnes de la Mota (St. Joan de Montbó), l’Ana i la 
Laura, s’han proclamat campiones del món en els passats Wor-
ld Roller Games 2019 celebrats al Palau Sant Jordi al juliol.

Elles formen part del Club de Patinatge Artístic Girona (CPA Girona). Fa 
6 anys la Laura va començar a formar part de l’equip i fa només 2 anys 
l’Ana. Elles any rere any han anat treballant de valent fins aconseguir 
tocar el cel: 3eres del món al Campionat Mundial celebrat a Cali (Co-
lòmbia) al 2015; 2es del món al Campionat Mundial celebrat a Novara 
(Itàlia) al 2016; 2es del món al Campionat Mundial celebrat a Nanjing 
(la Xina) al 2017; 2es del món al Campionat Mundial celebrat a Mouille-
ron le Captif (França) al 2018 i ara, per últim, CAMPIONES DEL MÓN als 
World Roller Games celebrats a Barcelona (Espanya) el juliol del 2019!

Estem molt orgulloses d’elles i esperem que continuïn gaudint i reco-
llint èxits del patinatge artístic per molts anys!                    

                                                         Angi Gómez

La riera de Canet al pas per la Font de la Tor-
re durant la nit del 29 de novembre del 2014. 
Va estar plovent tota la nit amb fúria, riera 
amunt. A primera hora, el soroll de l’aigua bai-
xant era impressionant i em vaig animar a veu-
re què passava... Aquesta foto n’és el testimoni.

Un parell d’hores més tard, el cabal d’aigua ja era 
casi normal. Mai més he tornat a veure la riera així!                         

           Jordi Carreras

Aquesta és la 3ª edició del concurs de fotografia 
per ser la portada de la Revista Rocacorba. Tot-
hom hi pot participar! Els únics requisits són que 
siguin fotografies fetes a Canet d’Adri, de tema 
lliure i verticals. Podeu 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! 

El guanyador ha estat la foto de Narcís Arbat. 

Felicitats! 

LA VEU DEL POBLE
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Cristina Bell-lloch Quim Pèlach

LA VEU DEL POBLE

Josep Martí

Glòria FontanellaEirene i Donatello Can Pou Joan Planagumà
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La recepta de l’àvia
Recepta de la Carmen Sellabona de Can Barrina de Montcal

INGREDIENTS PER 4/5 PERSONES:

- Menuts i pollastre de pagès

- Bolets (escarlets, rossinyols, pinetells,..)

- Un polsim de farina

- Picada (all, ametlla amb pela, una mica de safrà)

- Sal i pebre

- Ceba

- Tomata

- Oli d’orujo d’oliva

- ½ got petit de conyac

- ½ got petit de vi ranci

- Aigua

PREPARACIÓ

Tallem el pollastre de pagès a talls petits i els rossegem juntament amb els menuts. A una paella a 
part, fem un sofregit de ceba i tomata fins que quedi ben lligat i seguidament hi afegim el vi ranci 
i el conyac.

Per altra banda, saltegem els bolets a la paella amb un pols de farina fins a quedar rossejats. Ajun-
tem el pollastre i els menuts amb el sofregit de ceba i tomata i els bolets. Salpebrem i afegim la 
picada d'all, ametlla amb pela i el safrà. Afegim una mica d'aigua fins a cobrir el rostit, deixem que 
arrenqui el bull i faci  “xup xup”. Amb la cassola tapada, el temps de cocció aproximat és de 20-30 
minuts.  Per últim, si és necessari, salpebrem al gust.

 Bon profit!

Carmen Sellabona

ESPAI GASTRONÒMIC

PLATILLO DE MENUTS I POLLASTRE DE PAGÈS
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Canatenc/a de tota la vida?
Si. Sóc nascuda i visc a Canet 
d’Adri .

Els teus pares eren del poble?
El pare era  fill de  Canet d’Adri 
però la mare vivia a La Mota. 
Quan es van casar, la mare va 
anar a viure amb el pare i és la a 
casa on ara vivim. Malauradament el pare es va morir i la 
mare viu amb nosaltres o, millor dit,  nosaltres amb ella.

Tens germans?
 No, soc filla única.

Què vares estudiar?
Vaig fer un curs de Belles Arts a la Universitat de Sant 
Jordi de Barcelona i també un curs de filologia catalana a 
la Universitat de Girona.

Has tingut moltes feines? 
No. La veritat és que sempre he estat treballant al mateix 
lloc. Mentre estava estudiant em vaig presentar a unes 
oposicions del ram sanitari i vaig guanyar la plaça d’en-
carregada del servei . D’això fa més de 25 anys.  

Estàs casat/da? 
Si, feliçment casada des de fa 30 anys

Tens fills?   Quants? 
Tinc un noi. I per donar pistes us diré que es diu igual que 
el seu pare i que està molt vinculat al món del futbol, com 
a  jugador i també d’entrenador a Sant Gregori.

Ens han dit que t’agrada molt ballar. És veritat? 
Si. Des de jove que m’agrada ballar i amb la meva parella 
ens hem apuntat a varis cursos de ball. Segur que molts 
de vosaltres ens heu vist ballar per les festes majors dels 
nostre pobles.

Participes en alguna Festa 
Major del poble? 
Si, estic a la comissió de  la festa 
Major del meu poble com gairebé 
tots els veïns. Ens ho passem 
molt bé i  treballem de valent 
perquè la festa sigui un èxit i to-
thom s’hi trobi a gust.

Que és el que t’agrada més fer quan prepareu la 
Festa Major?
La decoració i els regals. M’encanta preparar la decoració 
de la taula i cuidar els detalls. També m’encarrego de 
preparar els regals del sorteig que es fan durant el dinar.

Que destacaries del poble on has viscut tota la teva 
vida?
La tranquil·litat i la natura. La veritat és que mai m’he 
plantejat marxar de Canet d’Adri. Quan torno d’algun via-
tge sempre penso que ve s’està a casa. No ho canviaria 
per cap altre lloc.

Permet-te’m que et digui  tres característiques que 
et defineixen: Treballadora, senzilla i molt discreta. 
Doncs ja m’està bé... tot són coses bones!

I per acabar, dóna’ns una pista pels que encara no 
saben qui ets...
El meu home ha treballat de professor durant molts anys 
a l’escola de Sant Gregori.

Endevina de quin canetenc o canetenca es tracta...

SI L’ENCERTES, L’ENDEVINES

SAPS COM ES DIU ...

el nom d’aquesta masia ?

 
 

 

Resposta del número
anterior

La canetenca amagada era la 
Loreto Armangué 
de Can Roig del c/ Camí de la 
Font, 1. 

Resposta del número anterior
LA  PERA DE BIERT
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Fotografies de les Festes Majors a Canet d’Adri de la dècada dels 70, 
de l’arxiu fotogràfic d’en Jordi Carreras Furest.  

TEMPS ERA TEMPS
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