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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. 

Horari d’estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres de 9h a 14h. 

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

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

Serveis socials i mèdics:

Temporalment anul·lats degut a l’emergència sanitària del Covid-19. Per a consultes socials i 
mèdiques cal adreçar-se al CAP de Sant Gregori, telèfon: 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, 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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   embla que podem respirar una mica més tranquils i deixar enrere uns mesos difícils que, 
de ben segur, joves i grans no oblidarem.

El temporal Glòria del mes de Gener, que va inundar gran part de Catalunya i va provocar 
esllavissades als nostres camins i finques privades, el fort vent del mes de febrer, amb rat-
xes superiors a 111 km/h, que va fer volar pels aires part de la coberta del pavelló munici-
pal i, finalment, la pandèmia del Coronavirus, que ha causat estralls inimaginables entre la 
població mundial i ens ha immers en una crisi econòmica molt greu, n’és un resum de com 
han anat les coses durant aquest primer semestre de l’any.

La gran sort de viure en un municipi petit com el nostre, ens ha permès afrontar d’una ma-
nera diferent i millor els mesos d’alarma sanitària per Coronavirus.

Agraeixo enormement la responsabilitat demostrada per tots els veïns i veïnes, la complicitat a l’hora de cuidar-nos els 
uns als altres.

Des de l’Ajuntament s’ha procurat estar en tot moment operatius, informant, ajudant i donant resposta a tots els tràmits 
que la ciutadania ens plantejava.

Ens n’estem sortint, però ara toca refer-nos, agafar confiança i sobretot aixecar els ànims per afrontar un futur més 
solidari i més social.

En aquest sentit vull fer arribar l’escalf a les famílies que han perdut un ésser estimat durant aquests mesos de confina-
ment i que no han pogut acomiadar com es mereixen.

Sense gairebé donar-nos compte, ha passat ja un any sencer de la constitució del nou Ajuntament. Fent balanç d’aquests 
mesos, vull agrair l’esforç i dedicació a tot l’equip de govern que s’ha implicat amb il·lusió per tirar endavant cadascuna 
de les seves àrees.

El confinament per l’alarma sanitària ha ocasionat l’endarreriment de moltes obres adjudicades: el reasfalt de carrers 
i del camí d’Adri, la pavimentació de trams del Camí de Biert i arranjament de tot el traçat, l’obra de pavimentació de 
trams del Camí de Rocacorba, obres que ara es van reprenent, així com la falta de resolució de subvencions sol·licitades 
per eixamplament de ponts o l’asfaltatge de part del camí de Biert.

En quant a l’activitat cultural i d’oci, també es va veure estroncada pel tancament de l’espai social i la cancel·lació de 
celebracions com l’Homenatge a la Gent Gran, etc.

Se’ns presenta un estiu atípic en quant a festes, viatges, trobades socials... que requerirà d’una gran exigència de res-
ponsabilitat per evitar possibles contagis.

Els veïns i veïnes d’Adri, Biert, Canet, Montbó i Montcal, ho hem fet bé, ho estem fent bé i estic convençut que tot anirà 
bé, però no podem abaixar la guàrdia.

Recordeu: rentat de mans, mascareta i distància.

Bon estiu i salut per a tothom!

Carles Espígol Camps
Alcalde de Canet d’Adri

EDITORIAL

Edita: AJUNTAMENT DE CANET D’ADRI

Departament de Cultura

Fotografia portada: Albert Riera, el Salt d’en Rigau. 

Col·laboradors: Marta Renart, Colla el Cul Actiu Estassador del Centre Excursionista de Banyoles, Carlos 
Colodro, Assemblea Territorial de Canet d’Adri (ANC), Dolors Gutierrez, Abril Carreras, Marisa Huerta, Jordi 
Carreras.  

Impressió i disseny: Gràfiques Anglès, SL

Dipòsit legal: GI-1177-98
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El passat dissabte, 21 de desembre, es va realitzar un vermut amb ball de swing a la plaça del poble, organitzat 
pel nou veí de Canet, l’Agustí Sabater. Va ser un vermut popular on cadascú va aportar alguna cosa de menjar 
o beure i entre tots vam gaudir d’una bona  estona entre música i ball. Esperem que no sigui l’últim! 

Un any més, el 5 de gener, vam rebre la visita dels Reis Mags des del llunyà 
Orient. Una gentada 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 6 de la tarda van arribar els Reis Mags amb les carrosses plenes de 
regals i caramels, 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’alcalde també va dedicar unes paraules a la població desitjant bones fes-
tes a tothom. També va fer entrega de la clau del poble als Reis Mags per 
poder anar per totes les cases a repartir els regals. 

Seguidament, va arribar el moment més esperat! 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 tenir un record màgic!

La cavalcada es va finalitzar amb xocolatada i melindros per tots els assis-
tents.  Va ser una nit màgica per recordar! 

Vermut de Nadal amb música swing

Els Reis Mags a Canet d’Adri 

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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El passat 9 de febrer vam celebrar la IX edició de 
la Fira del Porc de Canet d’Adri. 
Aquest any es van superar totes les expectati-
ves amb gairebé 1.000 àpats (entre esmorzars i 
dinars) i amb una afluència de públic sostinguda 
durant tot el dia.   
El programa d’actes va arrencar les 9h del matí 
amb l’obertura de la fira i els esmorzars de for-
quilla amb elaborats del porc d’Embotits Pagès. 
El servei de bar va funcionar tot el dia fent es-
morzars i dinars fins a les 17h de la tarda. Com 
cada any, hi havia un munt d’activitats prepa-
rades per a petits i grans, la mostra d’artesans 
locals i d’arreu, foodtrucks, atraccions infantils 
amb inflables i llits elàstics gratuïts, activitats in-

fantils, passeig en poni, etc.
En aquesta edició vam tenir vàries novetats! Com 
per exemple, els cotxes de rally en l’exposició de 
vehicles clàssics, el ball dels gegants de Montcal 
va tenir l’acompanyament dels músics Xic-Xec i 
es varen fer dues sessions de la ruta guiada. 
El plat estrella de la fira un any més va ser la 
mostra d’especejament a càrrec dels germans 
Torrentà, que es va realitzar en dues sessions, 
una al matí i l’altra a la tarda. 
Els tallers infantils que eren gratuïts i es van re-
alitzar 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 construir 
un imant recordatori de la fira.
Com a cloenda de la fira, es va fer una xocolata-
da popular que va tenir molt bona acollida. 
Un any més, hem tingut un rècord de visitants i 
de tiquets venuts tant dels esmorzars com dels 
dinars. Per sort aquest any, en el Consell de Par-
ticipació hi havia molts voluntaris i entre tots i 
totes vam poder tirar endavant la fira amb molt 
d’èxit! Des d’aquí els volem agrair la feinada feta, 
la bona disposició, les ganes i el bon fer en que 
tothom va col·laborar i participar. Sense tots vos-
altres no hagués estat possible! Mil gràcies!  

La fira del porc

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

L’Àngela Boix Riera fa 100 anys

La veïna Àngela Boix Riera, el 
passat 26 de maig de 2020 va 
celebrar el seu 100 aniversari. 
L'alcalde, en representació de 
tot el poble, li va fer entrega 
d'uns obsequis per felicitar-la 
en aquest gran dia. 
Li desitgem moltes felicitats i 
salut!

Arrel  del Covid-19, aquest 
any no s'ha pogut celebrar 
l'Homenatge a la Gent Gran. 
La prioritat del Consistori és 
vetllar per la salut i el ben-
estar del poble i especial-
ment, dels més grans. Amb 
il·lusió que es pugui tornar 
a celebrar de nou.
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ESPAI SOCIAL

El 18 de novembre, vam fer una manualitat improvisada amb tot de 
material reciclat i vàrem fer un posa llapis. Amb aquest taller vam 

ensenyar a donar un nou ús als objectes que ja no utilitzem. 

Al mes de novembre i desembre, vam dur a terme diversos “tallers nadalencs” 
que hi van participar tant els petits com els grans de l’Espai Social. 

Un any més, vam decorar l’arbre de Nadal al pavelló municipal, amb les diferents manualitats fetes entre petits i grans, i les postals dels 
nens i nenes de l’Espai Social. Per finalitzar el taller vam fer un petit berenar i vam sortejar una nadala entre tots els que van participar. 

El 19 i 20 de novembre els infants van crear el calendari d’advent 
de l’Espai Social, amb diferents materials reciclats i estris de l’Espai 
Social. Cada dia de desembre van obrir el paquet corresponent, on 

trobaven una pista que els conduïa a un regal. 
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ESPAI SOCIAL

El dia 13 de desembre amb la gent gran, vam fer creps i els mateixos 
membres sense la necessitat de la calculadora, van esbrinar la quantitat 

necessària de cada ingredient per fer la massa de les creps.

El “ Caga tió” va ser tot un èxit! Molts infants, pares i mares i gent gran, es van reunir al pavelló per celebrar
aquest esdeveniment tan esperat. Primer es van fer varis jocs per tot seguit, fer cagar el tió que va cagar regals per tothom! 

Vam acabar gaudint de la festa menjant xocolata amb melindros. 

Els infants amb els pares i les mares van anar a buscar el tió i el van poder trobar gràcies a totes les pistes que el tió va anar deixant pel 
camí. De seguida que els nens i nenes el van trobar, el van escalfar amb una manta i el van ben alimentar!
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ESPAI SOCIAL

Realitzem el nostre propi fanalet amb material reciclat, perquè la nit del 5 de gener poguessin il·luminar el poble de Canet d’Adri i així els 
Reis Mags d’Orient no es perdessin pel camí.

Vam celebrar el Dia 
Escolar de la No-vio-
lència i la Pau, a través 
de jocs cooperatius i de 
reflexió.

Taller de Carnestoltes. Els infants, les seves mares i la gent gran van poder crear la seva pròpia mascareta per celebrar el carnestoltes. 
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ESPAI SOCIAL

Per celebrar el dijous llarder vam fer un karaoke per tots els públics i després vam realitzar un concurs de coques on molts dels assistents 
van col·laborar. La Paquita Melció amb la seva coca boníssima va ser la guanyadora del concurs i va guanyar un lot d’embotits! 
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El 24 de febrer, vam fer la rua de carnestoltes i tots ens vam disfressar! infants, mares, pares, la dinamitzadora, el conductor i fins i tot 
vam engalanar el cotxe de l’Ajuntament. Vam fer un recorregut pel municipi mentre cantàvem i ballàvem.

Per acabar, vam fer una passarel·la amb confeti reciclat i un petit berenar al Parc de l’Ajuntament. 

El 8 de març, Dia de la Dona, els infants van dur a terme diverses activitats de reflexió per promoure la igualtat de gènere. 

ESPAI SOCIAL
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Per celebrar la Setmana Santa, vam anar al bosc de les Alzines per buscar ous de pasqua. Tot i estar molt amagats, en vam trobar molts 
i després de jugar una estona al parc, els vam anar a decorar a l’Espai Social. 

ESPAI SOCIAL

Aquest any, degut a la crisi sanitària del COVID-19, es va haver de suspendre l’activitat de 
l’Espai Social, tant de les activitats infantils com de gent gran. Moltes de les activitats plani-
ficades es van suspendre, tot i que es van poder realitzar algunes d’elles a través del grup 
de Whatsapp de l’Espai Social. Esperem tornar a obrir tan aviat com sigui possible amb les 
mateixes ganes de sempre per crear un espai de trobada, joc, col·laboració i aprenentatge 
per a petits i grans. Fins molt aviat!
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Hola Marta, explica’ns una mica els teus orí-
gens...

Els meus pares són tots dos de la Garrotxa i jo vaig 
néixer a Tortellà. Família de 4, tenia una germana 
més gran, la Salvadora, que va morir de jove. Totes 
dues anàvem a l’escola de Tortellà fins als 14 anys 
quan ja vaig començar a treballar a la fàbrica de fil 
“Tèxtil Vallbé” de Sant Joan de les Fonts. A casa tots 
quatre hi treballàvem. Cap als 18 anys van tancar la 
fàbrica i vam anar a viure a Olot, tota la família. En 
aquella època vaig treballar en una fàbrica que feien 
objectes de decoració. 

I aquesta foto que ens has portat de la comu-
nió? 

Ui, em feia molta il·lusió la comunió! Amb el vestit 
llarg semblava una princesa i aquests rínxols eren 
molt típics de l’època! Recordo que et feien passejar 
sobre una catifa de flors, com les que fan per cor-
pus... El dia de la comunió era un dia molt especial 
abans..

Quan vas venir a Canet d’Adri?

Quan em vaig casar amb en Marcel, que és de Canet 
de tota la vida, vaig venir a viure aquí.

Explica’ns la vostra història..

De jove m’agradava molt anar a ballar a les discote-
ques. Quan tenia 18-20 anys, en una discoteca d’Olot 
vaig conèixer en Lluís de Can Canet, la Bruixa (en Toni 
Soler), el “Tallant” (el germà d’en Toni Soler, de Can 

L'ENTREVISTA

Marta Renart Font

La Marta és d’Olot. Va venir a viure a Canet d’Adri quan es va 
casar amb un canetenc. Mare de dos fills, ha treballat gairebé 
tota la vida a l’hosteleria, Delegada de Canet d’Adri de l’Associ-
ació de Donants de Sang i membre de l’Associació de Dones de 
Canet d’Adri, entre moltes altres coses que en aquesta entrevis-
ta descobrirem. 

14/02/1979
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Volant),... Vam fer tota una colla i anàvem junts al 
Dallas de Banyoles. Allà em van presentar en Marcel.

Que per cert, en Marcel es diu Joan, però en “Tarrús” 
i en Pep de la Barba li van canviar el nom i a mi ja 
me’l van presentar com a Marcel i sempre més així... 
jejejeje

Al cap de dos anys de conèixer-nos ens vam casar a 
Olot, en una església a la crta de Santa Pau i vam fer 
la celebració al restaurant Can Xel. Tots els de la colla 
de Canet d’Adri van haver de pujar cap allà dalt!  

Un cop casats, vam anar a viure junts a la casa de 
pedra del c/ La Roureda i fins avui! 

Quan van arribar els fills?

Van arribar poc després de casar-nos, l’Eva ara té 37 
anys, i es porten 15 mesos amb en Marcel, que en té 
35. L’Eva és infermera i viu a Palamós i m’ha fet àvia 
de dos néts preciosos, i en Marcel és pintor de cotxes 
i viu a casa, que s’hi està molt bé.. jejeje

Professió? 

He treballat pràcticament tota la vida a l’hosteleria, 27 
anys a la cuina de Can Lloret, fins que l’amo es va ju-
bilar. Era un lloc molt casolà i típic de Girona, hi venia 
molta gent, famosos i tot, del teatre,.. El cuiner era el 
cunyat d’en Pic-pic, jo també estava a la cuina.

Quan va tancar Can Lloret, vaig anar a treballar al res-
taurant del costat “l’Aztan”, que també és de cuina tra-
dicional catalana. I aquí també hi passa molta gent.. 
Un dia fins i tot va venir en Sergio Dalma!

Quines aficions tens?

Sempre m’ha agradat molt ballar, a les festes majors i 
a les discoteques quan era jove. 

I també he fet alguna cosa d’esport; fa molt de temps 
havíem fet gimnàs al pavelló de Canet amb la Rosa... 
recordo que també hi havia la Dolors Condom i la 
Montsita... jejeje era un xou! Al pavelló, una època 
també vam fer sardanes amb en Tomaset! Recordo 
que hi havia la Pepi, en Jaume Frigolé, en Josep de 
l’Anglada i la Maria,... I ara fa uns mesos que he co-
mençat ioga aquí Canet amb la Carla de Can Quelot 
i la veritat que estic molt contenta, m’agrada molt!  
Ah, i l’any passat vaig participar per primer cop a la 
cursa de la dona de Girona i em va encantar!

Amb la colla d’amics sempre hem anat als aplecs de 
Sant Roc de Vilablereix i a Sant Mer de Medinyà.. 

A peu?

Jejejej, no! Amb cotxe! Ens agrada molt reunir-nos i 
fer-la petar.. Amb les amigues de tota la vida d’Olot 
també tenim la tradició de fer un sopar de retroba-
ment a l’any.  

L'ENTREVISTA
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L'ENTREVISTA

Ets la representant de Canet d’Adri del Banc de 
Sang i Teixits. Explica’ns com va sorgir aquesta 
oportunitat i quina tasca hi fas.

La Dolors de l’Ajuntament era la delegada de Canet 
d’Adri i em va proposar agafar el relleu. I des de lla-
vors! La delegació de Canet d’Adri es va unir a la de 
Sant Gregori perquè som un poble molt petit. 

La meva tasca consisteix, juntament amb les altres 
col·laboradores de Sant Gregori (la Margarita, la Pi-
lar i la Lourdes), d’organitzar les campanyes que es 
duen a terme a Sant Gregori, que són tres a l’any i 
es realitzen al centre cívic. Ens encarreguem de tenir 
a punt tot el material, fer els entrepans (que sem-
pre són molt bons!), rebre als donants, informar-los, 
etc. 

Una anècdota és que quan dono sang sempre em 
marejo perquè em fan por les agulles! Tot i això, ho 
faig igualment sempre que puc. I animo a tothom a 
que vingui el pròxim dia que serà al setembre! 

I també formes part de l’Associació de Dones de 
Canet d’Adri....

Si, hi he participat com a dona de Canet d’Adri des 
del primer sopar, que es va fer a a Can Gelada de Ba-
nyoles. Llavors quan la Lluïsa de la Sala es va jubilar, 
em van proposar agafar el seu relleu. Era el 20 o 25è 
aniversari del sopar i recordo que es va celebrar a Can 
Toscà. 

Amb la Loli de Can Quelot, la Dolors de la Roureda i la 
Dolors de Cal Cuerno hem fet treballat plegades des de 
llavors i formem un gran equip! La dona de l’any, que 
surt escollida per atzar, també ens ajuda a preparar 
el següent. Sempre intentem fer alguna cosa diferent, 
l’any passat per exemple, vam tenir l’actuació de la 
“Suelen”,  interpretada per la Silvia Cadanet, i va ser 

un fart de riure! Un any vam fer el pregó de la festa 
major de Canet d’Adri,...

El sopar sempre es celebra a l’Abril i aquest any, que 
hagués sigut el 31è, no s’ha pogut fer pel tema del 
Coronavirus.. Tot i això, vam fer un vídeo recopilato-
ri recordant tots els regals de tots els anys que vam 
intentar fer arribar a totes les dones de Canet d’Adri, 
Cartellà i Sant Medir. Amb moltes ganes de poder-lo 
celebrar l’any que ve!

Estàs molt arrelada al territori i a la vida associ-
ativa, està molt bé! 

Si, m’agrada participar i ajudar en allò que puc. Tam-
bé he col·laborat amb alguna activitat independentista 
organitzada per l’ANC d’aquí Canet. 

Què ressaltaries de Canet d’Adri?

La tranquil·litat. Al principi quan vaig venir a viure aquí 
em pensava que em moria, de passar de tanta activitat 
a tanta tranquil·litat... però ara ho valoro molt i no ho 
canviaria per res!
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Hola! Sóc en Max i vaig néixer el 25 de         
febrer de 2020. 
Visc a Can Pou de Canet i els meus pares 
són l’Eirene i en Donatello. 

Registre Civil

Naixements

Defuncions

Joaquim Triadó Prat, veí del carrer Jon-
querol, 14. Va morir el passat dia 1 d’abril 
de 2020 a l’edat de 68 anys. 

Maria Menció Ruvirola, de Ca l’Adroher. 
Va morir el 24 d’abril de 2020 a l’edat de 
89 anys. 

L’AJUNTAMENT INFORMA

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 
27 de gener de 2020

- Es va aprovar inicialment el projecte executiu 
per a l’obertura i el manteniment de les franges 
perimetrals de prevenció contra incendis, de les 
parcel·les interiors i zones verdes de Canet d’Adri.

- Es va ratificar el decret d’alcaldia d’ aprovació 
de les bases específiques i convocatòria per a la 
selecció mitjançant concurs oposició d’un/a auxi-
liar administratiu/va, a temps parcial  en règim 
de personal laboral temporal i constitució d’una 
borsa de treball  

- Es va aprovar el Plec de clàusules particulars  i 
la  convocatòria de licitació de l’obra de reasfaltat 
del camí d´accés al nucli d’Adri, tram de Collsa-
carrera a can Espígol, del municipi de Canet d’Adri

- Es va acordar actualitzar el registre de les ac-
tivitats de tractament de protecció de dades de 
l’Ajuntament de Canet d’Adri

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 
25 de maig de 2020

- Es va ratificar el decret d’alcaldia de data 

6/05/2020 d’adjudicació de l’obra de pavimen-
tació del camí d´accés al nucli d’ Adri, tram de  
Collsacarrera a Can Espígol, a l’empresa ECOAS-
FALT, SA

-  Es va acordar l’adhesió a l’Acord marc de ser-
veis i subministrament d’elements d’eficiència 
energètica en l’enllumenat públic amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya , a favor de 
l’empresa PRODAISA.

- Es va aprovar el Conveni marc de  col·laboració 
entre l’Ajuntament de Canet d’Adri i  el Consell 
Comarcal del Gironès en relació amb el projecte 
supramunicipal de comptabilitat energètica i al-
tres serveis de gestió energètica.

- Es va aprovar l’expedient 1/2020, de modifica-
ció de crèdits del Pressupost de l’Ajuntament  de 
Canet d’Adri, per import de 64.100€

- Es va acordar sol.licitar un estudi a l’Ens de 
recaptació Xaloc amb la finalitat d’aplicar una re-
ducció/bonificació de la taxa de recollida domici-
liaria d’escombraries als comerços i establiments 
afectats per la pandèmia del Coronavirus i de 
mesures socials per a la població.

Acords de Ple
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Subvenció 2020 Concepte Import atorgat

Subvenció 2020 Concepte Import atorgat
Pt01  legionel·losi Control instal·lació alt risc (pavelló) gratuït 
Consultori mèdic local Despesa corrent en funcionamentConsultori mèdic (sol.licitat) 2.000,00 € 
Pt05 Salubritat piscines públiques Control de piscines d'ús públic   gratuït 
Pt04 Control qualitat de l’aigua de l’aixeta del consumidor  gratuït 
Pt10 Lluita de Plagues Urbanes (sol.licitat)               2.220,63 € 

Subvenció 2020 Concepte Import atorgat
Gestió Forestal Sostenible Tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població (atorgat) 2.130,00 € 
PUOSC Ampliació dels pont: Mas Batlle,  Estanyol i pont d'Adri(sol.licitat) 239.021,36 €
Departament de Justícia Subvenció funcionament Jutjat de Pau                  860,00 € 
PUOSC Pavimentació Camí de Biert fins Can Ramió (sol.licitat)           120.000,00 € 
Agència Residus de Catalunya Arranjament camí Biert amb àrid reciclat fins el Collet d'en Gelada             14.530,05 € 

Subvenció 2020 Concepte Import atorgat
Secretaria d'Estat d'Igualtat Actuacions contra la violència de gènere 815,54 € €

Subvencions

Fons Cooperació Econòmica
Fons Cooperació Econòmica
Fons Cooperació Cultural
Fons Cooperació Econòmica
Del Pla a l’Acció Línia 1
Del Pla a l’Acció Línia 3
Del Pla a l’Acció Línia 5
Esdeveniments Firals
Medi ambient
Àrea d'esports
Promoció,desenv. econòmic local
Consell Comarcal

Adequació cobert plaça del poble i pavelló municipal(atorgat)
Noves tecnologies (atorgat)
Revista, festes i actes culturals (atorgat)
Sega marges de camins municipals (atorgat)
Servei comptabilitat energètica (2020-2021) (atorgat)
Canvi enllumenat públic  a LED (2020-2021) (sol·licitat)
Instal·lacions solars d'autoconsum (2020-2021) (sol·licitat)
IX Fira del Porc de Canet d’Adri (sol·licitat)
Actuacions en matèria forestal i  prevenció d’incendis (atorgat) 
Revestiment façanes Pavelló Municipal (sol·licitat)
Actuació de divulgació patrimonial Església de Canet (sol·licitat)
Fira Porc (sol·licitat)

43.773,30 € 
821,43 € 

7.724,70 € 
1.600,00 € 
1.138,81 € 
9.409,94 € 

13.070,16 € 
4.000,00 € 

924,38€       
7.500,00 € 
1.868,24 € 
1.500,00 € 

Actuacions municipals
Adquisició d’una retro-excavadora

El mes de gener l’Ajuntament va adquirir una retro-excavadora  de 
segona mà  per import de 21.000€ amb les eines complementàries 
incloses, a l’empresa Usados Igualada, SL. Amb aquesta adquisició 
i, gràcies al coneixement en el seu maneig de l’operari de brigada, 
l’Ajuntament es pot fer càrrec d’arreglar  molts dels camins rurals del 
nostre municipi. Després del temporal Glòria i les últimes pluges de 
primavera, que han provocat diversos despreniments, ha sigut de gran 
utilitat.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Arrenjament del Camí de Foleià ,   
camí de Vainera i Camí de Biert
Després del temporal Glòria que va malmetre molts 
camins, amb els mitjans propis d’operari i  retro-ex-
cavadora,  es van repassar els camins del veïnat de 
Foleià, el camí de Veïnera i el camí de Biert, des de 
Mas Puig fins al dipòsit. L’arrenjament va consistir 
en la portada de material de subbase, escampat i 
la  comptactació. El cost de portada de material en 
aquests camins ha estat de 5.215,50€

Treballs d’obertura de la franja de pro-
tecció contra incendis al camí de Biert
Aquest mes de maig l’empresa ADF ha procedit a 
l’obertura de la franja de protecció contra incendis 
forestals  al camí de Biert. Aquesta obra era neces-
sària tota vegada que posteriorment es pavimentarà 
un tram del camí i també s’arrenjarà amb àrid reci-
clat des de Mas Puig fins al Collet d’en Gelada. L’ac-
tuació ha tingut un cost de 3.523,52€

Reasfaltat del camí d’Adri
Durant aquest mes de juny l’empresa ECOASFALT, 
SA ha dut a terme el reasfaltat de la carretera d’Adri, 

des de Collsacarrera fins a Can Espígol. L’obra ha 
consistit en el fresat  i reemplenat d’asfalt calent dels 
trams més malmesos i l’estesa d’una capa d’Slurry 
(massa bituminosa en fred) en tot el tram del camí 
per deixar-lo uniforme.

El cost de l’obra ha estat de 52.635€ i s’ha comptat 
amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya 
dins el programa de Dinamització Territorial 2019 de 
36.908,59€.

Reasfaltat de camins urbans
S’ha dut a terme la millora i reasfaltat dels carrers 
de Mas Camps, c/La Roureda i c/Camí de Montcal, 
per part de l’ empresa ECOASFALT, SA  utilitzant la  
mateixa tècnica que amb el camí d’Adri.

El cost de l’obra pressupostat és de 20.733,87. 

Restitució de la coberta del pavelló
A conseqüència del fort vent que va patir el nostre 
municipi el passat dia 2 de març, part de la coberta 
del pavelló es va desprendre i tant les planxes com 
la part  d’aïllament van sortir volant i van quedar 
escampats pels terrenys de l’entorn. Sortosament no 
es van haver de lamentar danys personals perquè al 
pavelló, en aquell moment, no hi havia ningú. 

L’Ajuntament va tramitar d’urgència la contractació 
de les obres per a la reparació de la coberta amb un 

L’AJUNTAMENT INFORMA

R
oc

ac
or

ba

17



pressupost d’adjudicació a TALLERS GIRONA, SL de 
63.297,52€ (IVA inclòs) que han estat assumits per 
la Companyia Asseguradora MAPFRE ESPAÑA CIA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS, SA

A banda de la restitució de la coberta, la Companyia 
també s’ha fet càrrec dels treballs de neteja del vol-
tant del pavelló i de la redacció del projecte a càrrec 
del Consell Comarcal del Gironès. La indemnització 
total  per danys al pavelló ha estat de 70.145,24€

Notícies municipals

Incorporació nova secretària interventora
El passat dia 22 de juny  va prendre possessió del càrrec de se-
cretària-interventora-tresorera de l’Ajuntament de Canet d’Adri 
la Sra. Clara Marcé Farrés, habilitada nacional. La Clara ha subs-
tituït a la fins ara Secretària, Rosa Sanglas, a la qual li donem 
les gràcies per la feina feta i la bona sintonia amb l’equip humà 
de  l’Ajuntament.

En nom dels habitants de Canet d’Adri  donem la benvinguda a 
la Clara i esperem que es senti molt a gust a l’Ajuntament i en el 
poble en general.

Per contactar-hi la trobareu al despatx de l’Ajuntament els dilluns 
i els dijous a la tarda o bé concertant una cita prèvia. 

Contracte d’un Agent Cívic
Novament, l’Ajuntament ha contractat la figura d’un Agent Cívic per dur a terme la vigi-
lància i control de la Font de la Torra i de la riera en general, durant la temporada d’estiu.

A conseqüència de la pandèmia del Coronavirus es tem una afluència  encara més 
gran de visitants a la riera de Canet. Per aquest motiu, s’ha sol.licitat la col.laboració 
dels Mossos d’Esquadra i també dels Agents Rurals per fer complir les ordenances 
municipals de prohibició de bany i de zona de pic-nic, al llarg de tot el recorregut de 
la riera de Canet.

Demanem la col.laboració veïnal de no aparcar a les zones no permeses i de no portar 
els gossos deslligats, per evitar que l’agent cívic hagi de sancionar als propis veïns del 
municipi

Servei de whatsapp municipal

Vols que l’Ajuntament de Canet d’Adri t’avisi per 
whatsapp de totes aquelles notícies, esdeveni-
ments, avisos, talls de subministrament o qualse-
vol altra informació d’interès municipal?

Afegeix a la teva llista de contactes el mòbil 681 
119 308 i envia un whatsapp amb la paraula ALTA 
+ Nom i Cognoms.

Si vols donar-te de baixa d’aquest servei, envia 
BAIXA + Nom i Cognoms. 

Aquest servei és totalment gratuït i funciona de 
manera unidireccional, si vols fer gestions o con-
sultar qualsevol informació, hauràs d’adreçar-te a 
les oficines municipals. 

També ens pots seguir a les xarxes socials! 

  Facebook @ajuntamentcanetdadri  

  Instagram @ajuntament_canetdadri

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Ampliació parades del bus a demanda

El  21/05/2020, es va restablir el servei a demanda 
del transport públic amb una ampliació de les para-
des a Canet d’Adri.

Les parades actuals són les següents:

✔  Esglèsia Sta. Cecilia de Montcal                        

✔  Ctra. a Collsacarrera

  (a l’altura de Cal Tet de Montcal)

✔  La Vidella d’Adri                                              

✔  Can Colomé d’Adri (al trencant amb Biert)

✔  Camí de la Font (Canet)                                   

✔  Ajuntament de Canet d’Adri

El Transport a la Demanda permet optimitzar el tra-
jecte 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 tra-
jecte 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 reser-
ves realitzades, afegir les rutes preferides, anul·lar 
reserves i valorar el servei que s’ha utilitzat. En de-
finitiva, estar sempre informat de forma dinàmica 
de la disponibilitat del bus i de la seva ubicació.

 Els serveis de TAD estan integrats a l’Autoritat Ter-
ritorial de la Mobilitat (ATM) de Girona. Per tant, 
els usuaris que viatgin amb les targetes integrades 
podran realitzar transbordaments gratuïts tant a les 
línies urbanes de Girona de TMG i TEISA com a les 
línies interurbanes d’autocar, autobús i Rodalies, de 
manera que s’afavoreix la intermodalitat en trans-
port públic.

 Recordem que a part del servei a la demanda, 
continuen vigents els horaris habituals del servei 
de transport públic. 

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Residus fora dels contenidors
Des que es va decretar l’estat d’alarma arran de l’emergència sanitària del COVID19, s’està detectant 
un increment de bosses d’escombraries abandonades a peu de contenidor. L’abandonament de 
residus a la via pública, està totalment prohibit ja que es sobrecarrega el servei de recollida i es posa en 
risc les garanties higièniques i sanitàries de la resta de conciutadans. Preguem la col·laboració ciutadana 
per denunciar aquests actes incívics.

Recordeu que sempre cal RECICLAR i dipositar els residus dins del contenidor corresponent. Si us trobeu 
amb un contenidor ple, cal anar a una altra àrea de contenidors.

Recollida de trastos
Aquest servei té lloc el 3er dimecres de cada mes. Cal avisar a l'Ajuntament 24h abans per tal que facin la 
recollida al domicili.

El servei de recollida de mobles segueix detectant un abús per part dels usuaris a l'hora de lliurar mo-
bles i trastos vells. Aquests dies de confinament degut a la crisi sanitària, molts usuaris aprofiten per fer 
endreça i netejar a casa, llençant molts mobles i trastos vells que ja no fan servir. És molt important tenir 
present que aquest abús per part dels usuaris posa en risc les condicions de treball dels operaris, sobreex-
posant-los al Covid-19.

En aquest sentit, i vista la persistència d'aportacions que excedeixen el que correspondria a un servei ordi-
nari de recollida de mobles i trastos vells, mentre duri la crisi sanitària del Covid19 les pautes per l'ús del 
servei de recollida de mobles són:

• Limitar l'aportació a 1 moble/andròmina gran o 3 mobles/andròmines petits per habitatge. 
Moble gran: matalàs, sofà, calaixera... Moble petit: cadira, tauleta de nit...

• En el moment que els usuaris truquen a l'Ajuntament per sol·licitar una recollida d'andròmines, cal in-
formar de quins trastos o mobles cal recollir. El servei només recollirà les quantitats esmenta-
des.

• Cal recordar també als usuaris, que d'acord amb el que estableix el RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre 
residus d'aparells elèctrics i electrònics, i per tal de garantir la traçabilitat de la gestió d'aquests residus, els 
electrodomèstics vells (frigorífics, rentadores...) no es poden recollir a la via pública ni tampoc 
en el servei de recollida de trastos i cal portar-los a la deixalleria. 

Gestió de residus en domicilis amb positius per Covid-19 o amb malalts 
en quarantena 
Segons les recomanacions del Ministeri de Sanitat, els residus del pacient, inclòs el material d'un sol ús 
utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s'han d'eliminar en una bossa de plàstic 
(BOSSA 1) en un cubell d'escombraries disposat a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura, 
sense fer cap separació per al reciclatge. 

Residus: Fem-ho bé, sisplau!

L’AJUNTAMENT INFORMA
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La bossa de plàstic (BOSSA 1) s'ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d'escom-
braries (BOSSA 2), a la banda de la sortida de l'habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta 
utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans de sortir de l'habitació.

La BOSSA 2, amb els residus anteriors, s'ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa 
d'escombraries (BOSSA 3) corresponent al cubell de fracció resta.

La BOSSA 3 també es tancarà adequadament.

Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, al menys de 
40-60 segons.

La BOSSA 3 es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció resta estant totalment prohibit di-
positar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, 
envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandonament en l'entorn. 

Com reciclar?
Recordem la importància de reciclar correctament. 

L’AJUNTAMENT INFORMA
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Cada un de nosaltres tenim la responsabilitat de dipositar el residu correctament i millorar dia a dia 
fent-ne menys. És molt important que en el moment de comprar tinguem en compte reduir la quantitat 
de residu que s'haurà de llençar. Separar bé també vol dir generar menys i en qualsevol cas, un residu 
tindrà una llarga vida si el dipositem en el lloc correcte, sortirà més barat al teu municipi i s'aprofitarà 
correctament per fer nous productes. Així doncs, obrim tot un cicle als residus, tota una nova oportu-
nitat.

En resum, si separem correctament...

• Conservem el medi ambient

• Estalviem recursos naturals

• Estalviem diners als nostres municipis

• Donem llocs de treball a Catalunya

Per saber on va cada residu podeu consultar el següent enllaç: https://www.residuonvas.cat/ 

Gestió de la deixalleria 
Què hi podem dur?

Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernis-
sos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc.

Residus reciclables: vidre, paper/cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables 
elèctrics, etc.

Residus voluminosos: mobles i electrodomèstics vells.

Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.

Informació de la deixalleria de Canet d’Adri:

Adreça: Ctra. de Cartellà, s/n (polígon industrial la Joeria, Sant Gregori)

Horari: dilluns i dimecres, de 15h a 19 h, divendres i dissabtes de 9h a 13h i de 15 a 19h.

Telèfon: 972 42 36 91

Municipis adscrits:  Sant Gregori i Canet d'Adri
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CORONAVIRUS

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infec-
ciosa anomenada Covid-19. Pertany a un àmplia família de virus, ja coneguda, que pot afectar tant les 
persones com els animals i que en el cas de les persones causa infeccions respiratòries comunes, com 
ara el refredat, o d’altres més greus, com la síndrome respiratòria aguda severa (SARS).
Fins fa poc no se’n tenia coneixement perquè només circulava en animals. Es va identificar per prime-
ra vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Whuna (Xina) i s’ha anat estenent per tot el món. Degut 
a l’extensió geogràfica de la malaltia i l’elevat nombre de persones infectades, l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) ha declarat el brot de coronoavirus SARS-CoV-2 com a pandèmia. Per tal de fer-hi 
front, es va declarar l’estat d’alarma i el confinament de la població.

Un cop finalitzat el procés de desconfinament pro-
gressiu, la represa de la normalitat obliga la ciuta-
dania a adoptar mesures de prevenció per prevenir 
els riscos de contagi i possibles rebrots, malgrat 
que la contenció de la pandèmia evolucioni favora-
blement. Aquestes mesures es basen en tres pre-
misses bàsiques: el manteniment de la distància 
física interpersonal, el rentat freqüent de mans i 
l'ús de mascareta. 
D’altra banda, la recuperació de la vida social i 
econòmica ha d’anar acompanyada de mesures 
adreçades a garantir la seguretat de les activitats, 
especialment les que es desenvolupen en espais 
tancats, no tenen una bona ventilació, i compten 
amb la participació d’una alta densitat de persones 
i una extensió llarga en el temps.

Mesures de protecció individual
 Cal mantenir la distància física personal de 
seguretat d’1,5 metres, tant en espais tancats 
com a l'aire lliure, especialment en l’àmbit laboral i 
entre persones que no mantenen un contacte pro-
per de forma habitual.

Si aquesta distància no es pot 
mantenir, cal portar mascareta. 

 L'ús de las mascareta és 
obligatori per a totes les perso-
nes de més de 6 anys, en la via 
pública, en espais a l’aire lliure 
i en qualsevol espai tancat d’ús 
públic, en cas que no sigui pos-
sible mantenir la distància física 
interpersonal de seguretat.

Queden exemptes d'aquesta 
obligació les persones que pre-
sentin algun tipus de malaltia o 
dificultat respiratòria que pugui 
veure’s agreujada per la utilit-
zació de la mascareta o que, per 

la seva situació de discapacitat o dependència, no 
disposin d’autonomia per treure-se-la o bé presen-
tin alteracions de conducta que en facin inviable el 
seu ús. 

 El rentat freqüent de mans, amb aigua i sabó 
o solucions hidroalcohòliques, continua essent una 
mesura fonamental, així com la higiene dels símp-
tomes respiratoris, que comporta evitar tossir direc-
tament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna 
de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la 
cara, el nas i els ulls. 

 Es poden celebrar reunions familiars i ac-
tivitats socials, incloent la pràctica esportiva no 
professional, de manera preferent entre persones 
que mantenen una relació i un contacte propers de 
forma molt habitual, sempre que no es generin 
aglomeracions ni se superin les limitacions en 
l’aforament que s’estableixin, i sempre que es res-
pectin les normes de protecció individual.

Cal mantenir els de grups de convivència habitual 
el més estables possible, minimitzant els contactes 

socials diaris per evitar la mul-
tiplicació de possibles cadenes 
de transmissió, i optar preferi-
blement pels espais a l'aire lliu-
re a l'hora de fer les trobades. 

 La detecció precoç i el se-
guiment dels casos positius 
i dels seus contactes és clau 
per mantenir el control de l'epi-
dèmia. En aquest sentit, les per-
sones que presentin símptomes 
compatibles amb la COVID-19 
han de contactar amb el sistema 
públic de salut i han de seguir, 
tant elles com els seus contac-
tes estrets, les indicacions d’aï-
llament domiciliari. 
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CORONAVIRUS

Aquestes últimes 
setmanes hem estat 
immersos en una si-
tuació excepcional 
en tots els aspectes 
de les nostres vides, 
des de l’Ajuntament 
i concretament 
de de la Regidoria 
d’Educació i de la 
Promoció econòmi-
ca hem intentat do-

nar resposta i suport a totes aquelles necessi-
tats que han anat sorgint.

Quant a Educació, hem estat en contacte per-
manent amb el Consell Comarcal i els centres 
educatius de Sant Gregori per facilitar que 
tots els alumnes del nostre poble tinguessin 
connexió i equips informàtics necessaris per 
poder seguir amb total normalitat el programa 
educatiu previst pel seu centre.

Pel que fa a les targetes moneder de l’ajut de 
menjador, es va gestionar l’entrega a totes les 
famílies dels alumnes beneficiaris de les ma-
teixes.

La Regidoria de promoció econòmica i tot 
l’equip de Govern entenem que un dels sec-
tors més castigats, econòmicament parlant, 
és el del turisme. Concretament, ens referirí-
em a tots els comerços de restauració, turis-
me rural i lloguer turístic. Per aquest motiu el 
Ple va acordar estudiar bonificacions destina-
des alleugerir la càrrega fiscal.

Estic convençuda que entre tots i totes po-
drem superar amb èxit aquesta situació i ara, 
més que ami, hem de fer poble!

                  Marta Barniol i Prat

Des de la regido-
ria que encapça-
lo i amb l’ajut i 
recolzament de 
tot l’equip de 
govern, hem in-
tentat  donar la 
màxima infor-
mació possible 
sobre l’alarma 
sanitària de-
cretada per la 
pandèmia del 

Coronavirus a través de la pàgina web de 
l’Ajuntament, de facebook i  whatsaap de 
les circulars i instruccions que arribaven 
gairebé diàries de Protecció Civil i dels De-
partaments responsables.

En quan a l’àrea de Salut ens vam veu-
re  obligats a tancar el consultori mèdic  
local però en tot moment es va garantir 
l’assistència de la població de Canet d’Adri 
que es va derivar al CAP de Sant Gregori. 
Tenim l’esperança que durant el mes de 
setembre es restableixi l’horari d’atenció 
de metge i infermera. També l’Ajuntament 
es va dotar de mascaretes  i guants per 
repartir entre la població, una vegada en-
trats a la fase de desconfinament. 

La màxima preocupació va ser protegir la 
gent gran del nostre municipi. Es van fer 
trucades a les persones majors de 70 anys 
per informar-los que no es podria celebrar 
l’Homenatge a la Gen Gran i també per in-
teressar-nos per la seva salut i les seves 
necessitats. En tot moment es va estar co-
ordinat amb els serveis socials per fer el 
seguiment de les famílies més vulnerables.

La resposta de la població de Canet d’Adri 
ha estat increïble i us en dono les gràcies.

                        Jordi Fonoll Lluís

REGIDORIA DE TURISME I PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, EDUCACIÓ I HISENDA

REGIDORIA DE COMUNICACIÓ, SALUT , 
BENESTAR SOCIAL I TERCERA EDAT

S’analitza a continuació l’impacte del Coronavirus al municipi de Canet d’Adri per cadascuna de les re-
gidories de l’Ajuntament: 
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CORONAVIRUS

Des de la 
r e g i d o r i a 
de protec-
ció civil 
s’ha fet un 
seguiment 
pel compli-
ment de les 
instruccions 
que  mar-
caven les 

autoritats sanitàries. En aquest 
sentit es va haver de tancar 
l’equipament del pavelló munici-
pal, la sala dels baixos de l’Ajun-
tament, i també es van haver de 
reduir les visites presencials a les 
oficines de l’Ajuntament, com a 
protocol per evitar riscos de con-
tagi. Es va senyalitzar la no uti-
lització de  les fonts públiques i 
de parcs. Val a dir però, que el 
respecte mostrat per la població 
durant l’etapa de confinament ha 
estat modèlic i tothom ha estat 
molt respectuós tant amb l’en-
torn com amb el distanciament 
obligat. La pandèmia del Coro-
navirus va fer  enrederir l’obra 
de coberta del pavelló, que es 
va malmetre a conseqüència del 
fort vent de més de 111 km/h del 
mes de febrer, però sortosament 
es va poder executar abans que 
s’acabés la fase de confiament, 
i ara ja es pot utilitzar amb nor-
malitat seguint les normes de se-
guretat i higiene.
Els veïns i veïnes de Canet d’Adri 
vam entendre sense necessitat 
de vigilància la importància de 
seguir les instruccions i entre 
tots ho vam fer fàcil. Gràcies per 
la comprensió en tot moment.

            Albert Badosa Noguer

Com a res-
ponsab l e 
de l’àrea 
de cultura, 
e s p o r t s , 
festes i jo-
ventut vull 
t ransme-
tre el meu 
agraïment 
a tots els 

pares i mares, als nens i les ne-
nes i tot el jovent de Canet d’Adri 
que heu fet possible l’arrelament 
de les activitats a l’espai social 
de l’Ajuntament, i al municipi en 
general. Malauradament la pan-
dèmia sanitària va estroncar de 
ple tots els projectes que hi havia 
encetats de cares a la primavera 
i l’estiu. Teníem previst celebrar 
el dia del pare, Sant Jordi, el dia 
de la mare, les festes Majors 
dels pobles del municipi.... Veu-
rem com podem reprendre tota 
aquesta activitat, a ser possible 
com més aviat millor.

Una altra activitat que no s’ha 
pogut dur a terme ha estat el ca-
sal d’estiu perquè finalment no hi 
va haver prou nombre de nens 
que coincidissin en els horaris 
proposats. Aprofito per agrair a 
totes les mares i pares que us 
vàreu implicar i ajudar perquè es 
tirés endavant. L’any vinent ho 
tornarem a intentar !

Us animo a participar a totes les 
activitats que mica en mica ani-
rem organitzant per recobrar la 
normalitat absoluta. Gràcies a 
tots i totes. Bon estiu!

Lidia Coll Company

La declara-
ció de l’estat 
d’alarma sa-
nitària ens 
va agafar a 
tots per sor-
presa. Les 
fortes plu-
ges caigu-
des a finals 
del mes de 

gener ens van deixar un reguitzell 
de camins per reparar, i d’eslla-
vissades per enretirar.   Malgrat 
tot, gràcies al personal de briga-
da de l’Ajuntament, que va estar 
operatiu en tot moment es va ac-
tuar en els llocs més problemàtics 
o perillosos.

Moltes de les obres previstes en 
camins es van haver d’aturar a 
conseqüència del confinament 
però, poc a poc es va reprenent 
la normalitat.

Darrerament, les continuades i 
fortes pluges han provocat danys 
importants, també a finques pri-
vades, i volem insistir en la pro-
tecció del Medi Ambient com a 
únic remei per evitar un canvi cli-
màtic a pitjor.

Durant els mesos de confinament 
tots hem aprofitat per fer endreça 
de casa i això està molt bé, però 
no sempre s’han gestionat de 
manera correcta aquests residus 
que ens hem desprès. Des de la 
regidoria de Medi Ambient dema-
no la implicació ciutadana perquè 
tothom recicli bé i es comuniqui a 
l’Ajuntament qualsevol incivisme 
que es detecti.

Gràcies a tots per la paciència 
d’aquests mesos complicats. 

                   Enric Subils Quera

REGIDORIA DE PROTECCIÓ 
CIVIL. PATRIMONI I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

REGIDORIA D’ESPORTS, 
CULTURA I FESTES,         
JOVENTUT I IGUALTAT

REGIDORIA DE MEDI 
AMBIENT, MONT RURAL, 
CAMINS I VIES PÚBLIQUES
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QUÈ DIU LA PREMSA

Notícia publicada al Diari El Punt Avui el dia 
29 de juny de 2020 (Edició en paper)

Notícia publicada al Diari El Punt Avui el dia 
7 de febrer de 2020 (Edició digital)

Notícia publicada al Diari El Punt Avui el dia 
2 de març de 2020 (Edició digital)
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El Ple de l’Ajuntament de Canet d’Adri, el 25 de 
juny de 2018, va aprovar inicialment l’inventari de 
camins de titularitat pública, que es va exposar a 
informació pública durant tres mesos.

Assabentats d’aquest inventari, el Centre Excursi-
onista de Banyoles en col·laboració amb la colla el 
Cul Actiu Estassador -voluntaris que fa anys que es 
dediquen a netejar i recuperar camins per la mun-
tanya de Rocacorba- vam aportar a l’ajuntament 
documentació per incorporar disset camins que no 
s’havien recollit en l’inventari inicial.

Donat el nombre de 
camins nous a in-
corporar, l’ajunta-
ment, en sessió or-
dinària de l’1 d’abril 
de 2019, tornà a fer 
una nova apro-
vació provisional 
de l’inventari de 
camins públics, 
que fou sotmès a 
exposició pública 
durant un mes i 
finalment quedà 
aprovat definiti-
vament el 15 de 
maig de 2019.

Arran de col·laborar altruísticament en aquest 
inventari, vam proposar a l’ajuntament de se-
nyalitzar els camins de muntanya i els principals 
accidents geogràfics, com per exemple turons, 
colls... amb rètols de fusta pirogravats que que-
dessin el més integrats possible amb l’entorn.

A l’ajuntament li semblà bé la proposta i a partir de 
l’hivern de 2018, al mateix temps que es continu-
aran fent les tasques periòdiques -actualment dos 

dimecres de cada mes- de neteja i recuperació de 
camins, començarem a senyalitzar.

Des de Canet, tenim quatre camins principals en 
direcció al santuari de Rocacorba:

a - El camí de Maverd, que surt del veïnat de Foleià, 
passa pel Torn de Maverd, pel Terme i, pel camí 
del Reblinco Fosc, arriba a la plaça de Rocacorba o 
collet de la Creueta, just a sota del santuari.

b - El camí que surt de Veïnera, que s’enfila a la 
carena pel pujant d’en Jeroni, passa per la Roca 
Mascaró i, pel serrat de l’Oliveró, arriba per la part 
de dalt del santuari.

c -  El camí de Replans, que surt de la Fontdilla, 
a Veïnera, puja resseguint la riera de Rocacorba, 
passa per Replans, pel veïnat de Rocacorba i que 
pel camí de l’Escaleta et deixa a la plaça de Ro-

cacorba.

d -  El camí que surt 
de Canet, que passa 
pel collet de Miralles 
i s’enfila a la carena 
cap a Boratuna, se-
gueix carenant per 
Velers, castell d’en 
Carrerica, collet de 
l’Escaleta, Roques Al-
tes, creu d’en Llong, 
arriba al portell d’en 
Salica i, ja de baixada, 
enllaça amb el camí 
de Replans abans del 
veïnat de Rocacorba. 

Aquests quatre camins principals, podríem dir que 
van força paral·lels de sud a nord i s’enllacen amb 
d’altres de travessers formant una xarxa de camins 
que ofereix caminades de durada, desnivell o difi-

PARLEM DE CANET D'ADRI
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PARLEM DE CANET D'ADRI

1- Canet
2- Veïnera
3- Bassa dels Saiols
4- Foleià, camí de Maverd
5- Collet de Cal Rabàs
6- Pujant d’en Badia
7- El Terme
8- Pujant dels Llancers
9- Camí del Reblinco Fosc
10- Santuari de Rocacorba
11- Camí de l’Escaleta
12- Veïnat de Rocacorba
13- Camí de Replans o de la Riera
14- Replans
15- Camí de la Font de l’Aspre
16- Roca Mascaró
17- Pujant d’en Jeroni
18- Fontdilla
19- Collet de Miralles
20- Boratuna
21- Llorà
22- Velers
23- Coll de Palomeres
24- Castell d’en Carrerica
25- Collet de l’Escaleta
26- Roques Altes
27- Bosquerós
28- Creu d’en Llong
29- Coll de Valents
30- Portell d’en Salica

cultat diverses. 

• El camí de carena de la Roca Mascaró s’enllaça 
amb el de Maverd, amb els camins del pujant d’en 
Badia i amb el del pujant dels Llancers, a més, des 
del Terme, en baixa un altre cap a Veïnera passant 
pel collet de Cal Rabàs.

• Des del camí de la carena de Roca Mascaró es pot 
enllaçar amb el de Replans (el que ressegueix la 
riera de Rocacorba) pel camí de la Font de l’Aspre.

• Del camí de Replans es pot anar a trobar el camí 
carener de Velers, tan pujant des de Veïnera al 
collet de Palomeres, com pels dos camins que pu-
gen de la riera de Rocacorba cap al collet de l’Esca-
leta, i pel que també puja de la riera cap a la creu 
d’en Llong.

• Cal dir que des de dalt de Boratuna i des del 
collet de l’Escaleta es pot baixar fins a Llorà; des 
de Roques Altes i des de la creu d’en Llong es va 
a Bosquerós i des d’aquest darrer collet també es 
baixa al coll de Valents, ja damunt de Granollers 
de Rocacorba.

La majoria de tota aquesta xarxa de camins s’ha 
senyalitzat amb indicadors direccionals i d’altres de 

situació, com ara posar el nom d’un collet o el nom 
d’un turó, per tal de facilitar l’orientació a l’excur-
sionista, al mateix temps que se l’informa del lloc 
per on passa i s’ajuda a consolidar la toponímia, o 
sigui els noms de lloc.

Aquesta toponímia, que feia segles s’anava trans-
metent de pares a fills sense problemes, patí una 
bona sotragada a partir de la dècada dels seixan-
ta del segle passat. L’abandonament continuat i 
persistent de les activitats agrícoles, ramaderes i 
bosquetanes pròpies del món rural, provocà l’emi-
gració dels seus habitants cap a les valls i les ciu-
tats. La toponímia d’aquests espais deixà de ser 
necessària, o imprescindible, per viure i començà 
a diluir-se en el temps. Ajudar a recuperar aquest 
patrimoni de camins de muntanya, com també a 
consolidar els noms de lloc,  enriqueix el munici-
pi, millora l’oferta adreçada al món excursionista i, 
de retruc, també se’n pot beneficiar algun sector 
econòmic del municipi, com ara les empreses de 
restauració o les cases de turisme rural.

Centre Excursionista de Banyoles 
Colla el Cul Actiu Estassador
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Gairebé la totalitat de les espècies d'animals que 
viuen a la natura i, més concretament les que vi-
uen dins del nostre terme municipal ja que pràc-
ticament la totalitat del nostre territori son es-
pais naturals, es comporten en base a una sèrie 
d'aspectes relacionats directament amb les seves 
vides i n’hi ha tres que crec que amb tota segu-
retat són els més importants:  la tranquil·litat, la 
confiança i la por.

Com a naturalista i estudiós del món natural, mai 
a la meva vida havia vist i observat la natura dins 
d'un context de tranquil·litat absoluta i d'harmo-
nia com aquests últims mesos. Amb el confina-
ment, és com si s’hagués tornat a aquells temps 
ancestrals (guardant les distancies evidentment).

Doncs això, molts animals han detectat d'una for-
ma ràpida el confinament dels éssers humans i 
que a més, ha coincidit amb l'inici de la primave-
ra, quan la vida més que mai vol viure. 

Abans del confinament molts animals ja vivien 
amb franges horàries a conseqüència de la mas-
sificació que ha sofert la natura, especialment en 
les últimes dècades. Els éssers humans canvien 
d'hàbits i d’activitats constantment i aquestes, 
tenen un impacte directe en els canvis de com-
portament de moltes espècies. Parlem sobretot 
d’aquelles activitats de lleure dins del medi natu-
ral que són poc respectuoses i, per tant, no són 
sostenibles pel medi ambient. 

En aquest període de confinament aquestes ac-
tivitats han cessat de cop i els animals ho han 
detectat ràpidament. He pogut observar com ani-

mals que abans tenien comportaments crepuscu-
lars i nocturns han passat a comportar-se d'una 
manera més natural i han deixat de banda aques-
tes franges horàries que s'havien auto assignat.

Per exemple, els teixons que han mostrat com-
portaments diürns com excavar tranquil·lament 
els seus caus en ple dia i ubicant les seves zones 
de cria a tocar de carreteres asfaltades ja que 
sense trànsit, ja no hi havia cap perill.  

Els cabirols també han mostrat un comportament 
més relaxat i tranquil i si a això hi sumem que 
són una mica tafaners, el resultat és que mol-
tes persones del nostre municipi han gaudit de la 
companyia d'aquests preciosos ungulats, pràcti-
cament a qualsevol hora del dia. Molts s'acosten 
a les masies i a zones properes de nuclis habitats, 
quan abans aquests acostaments normalment 
només els feien de nit.

La natura; efectes d’un confinament excepcional

Caus ubicats al costat de carreteres asfaltades.

 Adorables cries de teixons

Preciós cabirol que es deixa veure a les portes de Barcelona gràcies 
al confinament (Font: www.catalunyadiari.com) 

EL RACÓ DEL NATURALISTA
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EL RACÓ DEL NATURALISTA

Llebre fotografiada a ple dia Cuereta groga, amb el niu a tocar d’una finestra de casa. 
Exemple de com algunes aus s’han aproximat als habitatges. 

 Altres animals com guineus, conills i llebres tam-
bé durant aquest període han modificat part dels 
seus hàbits i han passat a fer una vida més diür-
na. Ho he pogut constatar personalment ja que 
els he pogut observar en ple dia i amb més faci-
litat.  

Moltes aus també han canviat els seus compor-
taments com per exemple les grans rapinyaires, 
aus aquàtiques i petits ocells. Algunes simplement 
perquè han vist ampliades les seves possibilitats, 
tant sigui en la migració, en la cria o en l'alimen-
tació, ocupant nous espais com zones de rieres 
que abans eren més restringides, zones obertes 
properes a nuclis habitats o jardins, on s'ha vist 
incrementada la presència de petits ocells. En al-
guns indrets també han notat un canvi en el cant 
dels ocells degut segurament a la disminució del 
soroll.  

Per altra banda, les aus migratòries han tornat 
a ser propietàries del cel, ja que durant aquest 
temps el trànsit aeri ha quedat gairebé totalment 
parat. 

Alguns veïns de Canet d’Adri em comentaven que 
els ocells en general es comportaven d'una ma-
nera diferent. Crec que aquesta sensació segu-
rament té molt a veure, a part de l’impacte del 

confinament en el medi natural, a que hi ha ha-
gut més temps per observar amb calma i sense 
presses tot allò que ens envolta. 

Els últims mesos hi ha hagut molts canvis, no no-
més en les nostres vides, sinó també a la natura 
que gràcies al seu dinamisme i flexibilitat s’ha 
adaptat a la nova situació expressant-se amb 
més força i bellesa que mai. 

Tot tornarà a canviar una altra vegada, però de 
quina manera? Nosaltres ho decidirem. És evident 
que ens hem equivocat en moltes coses, aquesta 
globalització desordenada i sobredimensionada 
ha fet que el nostre gran sistema que per a molts 
era indestructible hagi caigut pel precipici.

L'ésser humà es mou també com la resta d'ani-
mals que ens envolten, basant-se en la tranquil-
litat, la confiança i la por. No som diferents. Pot-
ser alguna cosa hem après en aquest temps de 
confinament. Espero que la natura tant merave-
llosa que tenim a Canet d'Adri i que tan a prop ha 
estat de nosaltres, ens hagi ajudat a reflexionar 
i a entendre que si... que hi ha una altra manera 
de viure.

                          Carles Colodro 
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Volem començar l’article amb un record a totes les víc-
times del COVID-19, una abraçada a tots els familiars 
i un gran agraïment a tots els treballadors del sector 
sanitari per tota la seva dedicació. També volem donar 
ànims a totes les persones que passen per un mal mo-
ment econòmic, entre tots hem de lluitar per tenir un fu-
tur pròsper i amb igualtat d’oportunitats per a tothom. 

L’ANC, en aquest període, no s’ha quedat de braços 
plegats ja que hem produït gairebé 600.000 masca-
retes que s’han fet arribar a col·lectius com Càritas, 
residències de gent gran, etcètera. També hem recollit 
donatius, els quals s’han repartit pels hospitals d’arreu 
del territori català i ha posat en marxa una platafor-
ma per afavorir el comerç de proximitat https://pro-
pdecasa.assemblea.cat/. Com es veu, fins i tot l’ANC 
ha deixat en un segon pla la lluita per implementar 
la República Catalana i els presos polítics que encara 
són a la presó. Però si hi reflexionem, aquests mesos 
ens aporten tres factors que es reforcen la necessitat 
i possibilitat de la independència. El primer és la ne-
cessitat, més que mai, de ser un Estat independent 
per poder gestionar de forma eficient la resposta a 
una adversitat al nostre territori. Això ha quedat clar 
amb la pandèmia però també passa amb altres fac-
tors més endèmics, com és decidir quines infraestruc-
tures construir, poder legislar per una major justícia 
social, etcètera. També hem vist com el Gobierno més 
progressista d’Espanya, format per PSOE i Podemos, 
actua de la mateixa manera que el PP, recentralit-
zant i esmicolant l’autonomia de Catalunya. El segon 
factor és la pèrdua de drets que hem patit aquests 
mesos. I, en relació als drets i condicions laborals, 
hem vist les prioritats del Gobierno espanyol: pujar 
els sous a Guàrdia Civil, mentre que els sanitaris, 
que han estat clau per superar la crisi, continua amb 
les mateixes condicions precàries de treball. A més, 
recordem aquella frase d’en De Alfonso a Fernández 
Díaz: Les hemos destrozado el sistema sanitario, que 

es referia a la sanitat catalana. Per tant, hem de re-
cuperar i ampliar els nostres drets, sempre respec-
tant les directrius sanitàries. El tercer factor és que 
les coses semblen impossibles fins que passen. Si un 
mes abans del confinament ens diuen que estaríem 
tres mesos amb estat d’alarma, confinats, amb aero-
ports i carreteres buides no ens ho haguéssim cregut 
i haguéssim dit que era impossible. Doncs ha passat 
i això vol dir que qualsevol cosa pot passar si tenim 
la voluntat i creem l’escenari necessari. Per això, 
hem de lluitar, per què la independència de Catalu-
nya esdevingui un fet irreversible. I segurament que 
fins molt poc abans que passi, ho veurem impossible. 

Per tant, reactivem-nos, preparem-nos i aprofitem la 
reconstrucció de la crisi causada pel COVID per acon-
seguir la independència de Catalunya. Això ho hem de 
fer per tenir millors eines per construir un futur més 
pròsper i també perquè és l’única forma d’alliberar els 
nostres presos polítics i garantir la tornada dels exili-
ats. En el camí cap a la independència, cada 11 de se-
tembre és un dia important que ens serveix per fer-nos 
veure internacionalment, per activar-nos, motivar-nos 
i per fer pressió política. Per tant, aquest 11 de setem-
bre i, igual que els darrers anys, farem una gran ma-
nifestació, aquest any diferent, original i adaptada a 
les directrius sanitaris. Us hi esperem a tots i a totes! 

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! 

Reflexions COVID19: 
la Independència més necessària i possible que mai!

LA VEU DEL POBLE
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Amb el confinament hem tingut molt de temps lliure per estar a casa i per dedicar-nos a 
activitats com la lectura, l'escriptura, el dibuix, etc. És per això, que vam fer la proposta que 

enviéssiu els vostres escrits o dibuixos fet durant aquests dies.

Concurs literari i dibuix

Concurs de fotos per a la portada 

La Merla
Estem en un moment en que, en aquest país i a tot arreu, les persones ens hem empresonat a casa nostre. I 
un d’aquests dies, ens vam trobar amb un fet que ens ha resultat curiós i divertit. Us ho explico. 

Un dia al matí vaig sentir un soroll que m’era desconegut, i tot voltant, finalment vaig trobar d’on provenia.....

En una de les finestres, per la banda de fora, hi havia un 
ocellot que aletejava constantment i sense cansament, 
picotejava pel vidre, no parava, ben insistent.

L’observava i ell, sense cap mena de por, anava tustant i 
tustant ....

Què li passa a aquest ocellot ?

El meu home em va dir que era una merla, i en aquest po-
ble en volen moltes.

Sense cap mirament, la vaig fer marxar, vaig netejar els 
vidres i vaig posar una ampolla plena d’aigua, tal qual es veuen a les can-
tonades, perquè els gossos no s’hi pixin !!

I ai las ! ja la torno a tenir a la finestra tustant. Torna a netejar els vidres 
de la finestra i és quan m’hi fixo que em veig emmirallada.

Ah!!! la merla es veu reflectida al vidre i el que veu li agrada: es vol em-
parellar. Ah! Caram. Ja hem tret l’entrellat.

Aquesta deu ser la realitat d’aquest fet, però jo, i arran del confinament, 
vull creure que la merla volia entrar a casa per resguardar-se del maleït 
covid19.

          M. Dolors Gutierrez

Aquesta és la 4ª edició del concurs 
de fotografia per ser la portada de 
la Revista Rocacorba. Tothom hi 
pot participar! Els únics requisits 
són que siguin fotografies fetes a 
Canet d’Adri, de tema lliure i ver-
ticals. 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 foto-
grafies que hem rebut per aquest 
número! La guanyadora i la por-
tada d’aquesta revista ha estat 
la foto de l’Albert Riera, amb la 
seva foto del Salt d’en Rigau. 

Felicitats! 
Josep BardoletAlbert Riera

LA VEU DEL POBLE

Dibuix fet per l’Abril Carreras
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En aquesta edició de la Revista Rocacorba hem rebut moltíssimes fotografies del nostre 
municipi. Esperem rebre'n tantes o més a la propera!  

Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració! 

LA VEU DEL POBLE

Alba Planagumà Marta Torrent Quim Pelach

Sílvia Garcia Narcís FrigoléJordi Boschdemont 
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La recepta de l’àvia
Recepta de la Marisa Huerta de Montbó

INGREDIENTS PER A 6/8 PERSONES
 ✓ 1 carbassó mitjà

 ✓ 1 albergínia mitjana

 ✓ 250 grams d’espinacs frescs

 ✓ 250 grams de gírgoles (o el bolet que es vulgui)

 ✓ 1 barra petita de formatge de cabra

 ✓ Formatge emmental ratllat

 ✓ 1 massa de pasta brisa rodona

 ✓ 3 ous

 ✓ 200ml. de crema de llet

 ✓ Oli

 ✓ Polsim de sal

 ✓ Polsim de pebre

 ✓ Polsim de gingebre en pols

PREPARACIÓ
Preparem les verdures:

Tallem el carbassó i l’albergínia a rodelles, afegim sal i saltegem amb oli a la paella i reservem. 

Escaldem els espinacs 5 minuts amb aigua calenta i els escorrem. 

Saltegem les gírgoles a la paella amb una mica d’oli i reservem.

Preparem la pasta brisa:

Posem a escalfar el forn a 180 graus. 

Utilitzarem un motlle rodó per col·locar la pasta brisa amb el paper de forn.

La pasta brisa ha d’envoltar tot el motlle pels seus laterals per poder afegir la resta d’ingredients.

Preparem el farcit per incorporar a la pasta brisa:

Batem amb el  minipimer la crema de llet, els 3 ous, sal i pebre. Afegim el gingebre un cop estigui 
tot batut. 

A aquesta elaboració, hi afegim les verdures preparades al pas 1 i el formatge de cabra a talls. 

Barregem tots els ingredients i ho posem dins el motlle sobre la pasta brisa.

Afegim el formatge emmental ratllat per sobre.

Cocció de la Quiche:

Incorporem el motlle al forn prèviament escalfat a 180 graus i coem durant 30 o 35 minuts. Ha de 
quedat daurat per sobre.

Un cop acabada la cocció retirem i deixem reposar.

A menjar!

Per assaborir els ingredients és millor servir-lo reposat passat unes hores i el podem acompanyar 
amb una amanida de l’hort amb verdures fresques de temporada.

Us desitjo bon profit canetencs i canetenques! 

                                                                                                            Marisa Huerta Victòria

ESPAI GASTRONÒMIC

QUICHE DE VERDURES

☛

☛

☛

☛

☛

R
oc

ac
or

ba

34



Canetenc/a de tota la vida?
Nascut a Girona però la família si 
que és de Canet d’Adri de tota la 
vida. La mare és de Montcal, el pare 
de Sant Julià de Ramis. Per la part 
de mare, tota la família és d’aquí. 
Amb molta tradició de cacera... 
A quina escola vas anar? 
Als Maristes de Girona fins a COU.  Després vaig fer 
empresarials a la Universitat de Girona i més tard 
Econòmiques a Bellaterra. Els anys d’universitat a 
Barcelona hi vaig viure un parell d’anys en un pis 
d’estudiants. 
Estàs casat/da? Tens fills?
Si, la meva dona és de Sant Gregori i treballa també allà. 
I tenim dos fills, una noia de 20 anys i un noi de 17 anys.
Professió?
He treballat sempre en el sector de la banca.  Amb la 
crisi del 2008 vaig anar a treballar uns anys a Barce-
lona, tot i que continuava vivint a Canet d’Adri. 
Quines aficions tens? 
L’esport és el que més m’agrada; anar a caminar, 
córrer i sobretot la bici. He fet alguna cursa de bici 
però no sóc de competició.. m’agrada més anar per 
lliure! Amb amics, tot sol, amb els gossos o amb els 
meus fills, fer esport sempre és un plaer!  
Què t’agrada o què destacaries de Canet d’Adri?
Sempre m’ha agradat molt aquest poble, la tranqui-
l·litat i la pau que s’hi respira. És un molt bon lloc per 
fer rutes... no sé les vegades que he pujat a Rocacor-
ba! I també hi he portat molts amics perquè ho des-
cobreixin. Quan dius que vius a Canet d’Adri, tothom 
et diu: quina sort! I és ben veritat. 
Quines activitats/esdeveniments destacaries 
de Canet d’Adri?

Amb la dona no som massa de festes 
o activitats... De jove si que anava 
a totes les festes, amb 15 anys les 
estones que havia passat en el banc 
de Can Siset amb tota la colla! Però 
ara ja estem més tranquils..
Una anècdota familiar

Doncs sempre he trobat molt curiós que la meva àvia, 
per part de mare, es dedicava a la professió de ma-
talassera i anava per totes les cases de Canet, Adri, 
Montcal...a refer els matalassos .
Què vols dir, refer els matalassos?
Abans els matalassos eren de llana i més o menys un 
cop l’any s’havien de refer. Es descosien les teles, es 
portava la llana a rentar a la riera, s’eixugava al sol  
i llavors  es tornaven a muntar. La meva àvia inter-
venia en el procés final en què es muntava de nou el 
matalàs amb les teles i la llana ja ben neta. S’havia 
d’escampar bé la llana perquè no quedessin bonys i 
llavors cosir-hi puntals perquè la llana no corregués 
d’un lloc a l’altre. Jo gairebé no ho recordo però estic 
segur que la gent gran de Canet d’Adri sabran de qui 
parlo...més d’una casa li van donar esmorzar i dinar.
Una pista pels que encara no saben qui ets....
La meva dona treballa a la Llar d’infants de Sant Gregori. 
I una altra pista pels que no tenen fills...
La meva germana té una botiga de sabates a Sant 
Gregori també! 

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 
Maria Amelrich 
 

Resposta del número anterior
LA UBERA D’ADRI
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Fotografia de la Festa Major, davant la Sala, dels anys 60. Arxiu fotogràfic d’en Jordi Carreras Furest. 

Fotografia de la cacera del senglar de l’any 1988. La nena és l’Eva Millán.
Arxiu fotogràfic d’en Jordi Carreras Furest. 

TEMPS ERA TEMPS
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