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           2020 UN ANY ESTRANY

Arriben les festes de Nadal i amb elles l’acabament d’aquest maleït any 2020. 
Desitjo fermament que quan rebeu l’exemplar de la revista Rocacorba vosaltres 
i la vostra família estigueu bé de salut.

Com alcalde em sento responsable del benestar de les persones del municipi. 
Afortunadament el virus del COVID-19 no s’ha instal·lat a casa nostra i els con-
tagis entre la població ha estat poc significatiu. El mèrit és tot vostre. Hem sabut 
respectar les normes, abaixar les relacions socials i sobretot prendre mesures 
per protegir-nos.

Convé prendre paciència uns mesos més i això no treu que puguem encarar aquestes festes amb optimisme 
i esperança. Potser ho celebrarem de forma diferent, ens retrobarem de mica en mica i no pas tots de cop, o 
potser només ens felicitarem per telèfon . Qualsevol opció serà bona sempre que actuem amb responsabilitat 
i seny. I quan es pugui ja ho celebrarem plegats.

Des de l’Ajuntament, i justament per responsabilitat, s’ha deixat d’organitzar qualsevol acte que impliqués 
contacte social. No s’ha reobert l’espai social dedicat a la mainada i la gent gran, no s’ha celebrat cap Festa 
Major, tampoc hem celebrat la Castanyada, ni el Tió. No es farà la tradicional Quina de Nadal. La Fira del Porc, 
que tocaria organitzar el proper mes de febrer, també s’haurà de posposar fins l’any següent.

Malgrat tot, us vull comunicar que l’Ajuntament treballa per poder celebrar l’arribada dels Reis Mags, amb o 
sense carrossa. Buscarem la manera d’organitzar una Cavalcada de Reis complint amb totes les mesures de 
seguretat i limitant l’aforament als veïns de Canet d’Adri. Pensem que no podem treure la il·lusió de les nenes 
i nens perquè s’ho mereixen més que mai.

El balanç d’aquet any 2020 a nivell social i d’activitats ha estat dolent. Tanmateix, a nivell d’inversions en equi-
paments i infraestructures, l’Ajuntament ha pogut tirar endavant obres  importants pel municipi, que veureu 
detallades en la revista.

Una de les inversions ha estat la compra de  l’immoble  La Sala de Canet per incorporar al patrimoni municipal 
d’ús públic.

Aquest edifici que durant tants anys ha estat lligat a la història de Canet d’Adri com a hostal, sala de ball i 
restaurant, passarà a ser un equipament obert a les necessitats socials i culturals dels habitants de Canet, 
Adri, Montcal, Montbó i Biert.

En nom propi, i de les regidores i regidors, i treballadores i treballadors de l’Ajuntament us desitgem que pas-
seu unes bones festes, que la màgia del Nadal arribi a totes les llars i molta salut pel nou any que encetem.

Bones Festes i millor any Nou per a tothom !

Carles Espígol Camps
Alcalde 

Canet d’Adri, Desembre 2020

EDITORIAL

Edita: AJUNTAMENT DE CANET D’ADRI

Departament de Cultura

Fotografia portada: Carlos Colodro, grèvol.

Col·laboradors: Xavier Gubau, Carlos Colodro, Assemblea Territorial 
de Canet d’Adri (ANC), Jordi Carreras, Teresa Molina, Mercè Blanco

Impressió i disseny: Gràfiques Anglès, SL

Dipòsit legal: GI-1177-98

Amb la col·laboració de:
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En l’apartat d’esdeveniments i activitats d’aquesta revista trobareu a faltar el batec municipal i de les associa-
cions culturals perquè a conseqüència de la pandèmia pel Coronavirus i, tot seguit el confinament, s’ha hagut 
de  suspendre l’organització de totes les activitats de l’estiu i de la tardor. No s’han pogut celebrar les Festes 
Majors, les caminades i les curses populars. L’espai social ha continuat tancat, no s’ha pogut celebrar el tió, 
ni tampoc la tradicional Castanyada.

Tot plegat molt trist però confiem que en el proper número de la revista Rocacorba haurem pogut recuperar, 
si més no, una part de les activitats.

Curs escolar 2020 – 2021 – Inici 14 de setembre 2020

Aquest curs escolar ha començat amb molts canvis: utilització de mascaretes, ven-
tilació a les aules, gels desinfectants, rentat sovint de mans, distància i sobretot 
molta, molta paciència!

Les famílies han estat ben alliçonades de les mesures adoptades a les escoles i els 
instituts, per prevenir els contagis de la COVID-19 durant aquest curs 2020-2021. 
L’escola ha començat amb normalitat però amb l’ai al cor per si algun alumne o 
professor del grup bombolla dona positiu. Si això passa, tot el grup s’haurà de 
quedar a casa durant 10 dies confinats. 

A Canet d’Adri el nombre d’infants no para de créixer:

A l’escola (nens entre 3 i 12 anys)

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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A L’Institut hi ha un total de 242 alumnes del quals 
26 són de Canet, gairebé un 11%

Agrupats per nivells:

A l’Institut

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

L’ ajuntament de Canet d’Adri ha adquirit material desinfectant i de pro-
tecció, per evitar els contagis del COVID-19. Aquest material ha anat 
destinat a l'escola i l'institut de Sant Gregori. L'Ajuntament col.laborarà 
en totes les mesures de prevenció que siguin necessàries.

Material de prevenció COVID19

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. En aquella ocasió l’alcalde, en representació de tot el 
poble, li va fer entrega d’uns obsequis per felicitar-la en aquest gran dia, 
però no se li va poder entregar la medalla centenària que l’Ajuntament 
havia sol·licitat a la Generalitat perquè, a conseqüència del confinament, 
no va arribar a temps.

Aquest mes de desembre el Conseller del Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies ha lliurat a l’Ajuntament la medalla centenària perquè 
sigui entregada a la senyora Àngela Boix en “re-
coneixement dels valors, l’experiència, els apre-
nentatges i els coneixements que heu acumulat 
i transmès durant la vostra vida al llarg de cent 
anys, i de les aportacions que heu fet a la histò-

ria que escrivim les persones en la nostra existència i lluita quotidiana. Les persones 
grans, continua dient l’escrit, sou les dipositàries d’un important bagatge que cal tenir 
en compte per encarar el futur amb optimisme i responsabilitat.”

L’alcalde li ha fet entrega de la Medalla honorífica que l’Angeleta ha rebut emocionada.

Moltes felicitats Àngela i que gaudiu de cada instant!

Servei de whatsapp municipal

Us fem recordatori que l’Ajuntament disposa del servei de Whatsapp per comunicar notícies, esdeveniments, 
avisos, talls de subministrament o qualsevol 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 exclusivament d’informació de l’Ajuntament cap als usuaris. En cas de voler contactar amb 
l’Ajuntament cal fer-ho pels canals habituals.

     Instagram@ajuntament_canetdadri 

Adquisició de material preventiu al COVID 19 per a l'escola
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Xavier, explica’ns una mica els teus orígens i els 
anys de joventut, que d’això no en fa gaire.

El pare ja va néixer a Can Murtra de Montcal i la mare 
és nascuda a Constantins. El pare tota la vida es va 
dedicar a fer de pagès a Can Murtra que era un Mas 
que pertanyia a una família de Perelada que tenia mol-
tes finques i propietats. Recordo que Can Murtra tenia 
una estada reservada per quan venien els amos. S’hi 
quedaven una temporada, hivern o estiu, depenent del 
clima que preferien.  Sempre hi va haver molt bona 
relació entre els amos i els pares i en guardem molts 
bons records.

Jo també vaig néixer a Can Murtra i tinc una germana 
més gran, la Fina  que ens portem 10 anys. Tots dos 
vàrem anar a l’escola a Sant Gregori fins als 14 anys 
que era l’edat en què s’acabava l’últim curs, 8è. Lla-
vors vaig anar a estudiar a Girona, agràries, a l’escola 
Bell-lloch del Pla que feien una formació professional 
d’estudis Agropecuaris.

Tinc molt bons records de la joventut perquè al poble 
es respira molta llibertat. Amb la colla solíem anar amb 

L'ENTREVISTA

Xavier Gubau Puig

En Xavier va néixer l’any 1977 a Can Murtra de Montcal. El seus pares, 
en Josep i la Pilar, durant els any noranta es vas construir una casa, Can 
Murtra Nou, i tota la família s’hi va traslladar a viure, deixant de ser 
llogaters del Mas Murtra.  A la nova casa, la  família Gubau va continuar 
dedicant-se a la pagesia, com a ramaders i agricultors.

Aquesta vegada, l’equip de redacció de la revista Rocacorba, ha volgut entrevistar un pagès relativament jove  
que ha apostat per la innovació, en aquest sector tan castigat de l’agricultura i la ramaderia.

En Xavier amb els seus pares i la germana

Per continuar la història, li preguntem directament a n’en Xavier com viu la professió de pagès una família del 
S.XXI.

R
oc

ac
or

ba

6



moto, a les gorgues, a pescar..... també ens agrada-
va anar a fer el cràpula per Girona i la Nau de Banyo-
les que era la discoteca de moda per aquell temps.

Els pagesos sempre es queixen de no tenir 
temps lliure i encara menys per trobar xicota. 
Com va ser que trobessis una jove disposada a 
casar-se amb un pagès?

Vaig conèixer la Yolanda, que ara és la meva dona, 
a la Nau de Banyoles, la discoteca on anàvem cada 
diumenge tota la colla de Canet.

Els de la colla érem en GIGI (en David de Can Ge-
lador), en Joan de Can Caiell, l’Albert i en Jaume de 
Can Torrentà d’Adri, en Marc de Can Torra, en Xavier 
de Cal Cuní (al cel sigui), en David Montore de Car-
tellà, en  Vicenç de Cal Ferrer Pagès, en Lluís Pujades 
de Can Roseta, en Cadamont...i, que em perdoni, si 
em descuido d’algú.  En resum, els terribles de Ca-
net i voltants,  i molts de nosaltres érem pagesos i 
encara en som... i el més important, tots vam trobar 
xicota i dona!

Aquells anys van ser molt divertits perquè disfrutà-
vem sense fer mal a ningú, molt de riure i poca cosa 
més.  Com diem a pagès, molta fressa i poca endre-
ça!

Quan vaig conèixer la Yolanda vaig tenir clar que 
l’havia de conquistar. De bon principi ja vam pactar 
que ella tenia la seva professió, és infermera, i jo la 
meva, amb els camps i els animals. El més impor-
tant és que cadascú pugui mantenir la seva professió 
i ajudar-se en el que faci falta, respectant sempre 
l’espai de l’altre.

L’any 2010 ens vam casar i quan vàrem tenir la casa 
feta, Can Murtret, ens hi varem traslladar a viure. 
Tenim dos fills, l’Oriol de 9 anys i en Marti de 7 anys

Vas triar ser pagès o t’hi vas trobar pel mig?

Al ser el negoci familiar m’hi vaig anar involucrant 
fins que es va convertir en la meva professió. De fet, 
al principi vaig fer un parell d’anys de manobra i ja 
vaig veure clar que no era la meva vocació. El que 
anava més bé de fer de manobra era que quan arri-
bava final de mes cobrava uns bons calerons, que de  
jove bona falta fan.

Amb el pas del temps, amb el pare vam  pensar que 
el millor era  fer una societat per tirar endavant el 
rem de pagès i fins avui, que encara estem associ-
ats.  No sé com m’hauria anat si hagués continuat 
de manobra i paleta... potser hauria guanyat més 
diners i menys maldecaps, però ja m’està bé haver 
triat aquest camí. 

Explica’ns a quin tipus de ramaderia 
et dediques ara ?

Tinc una explot ació de 170 caps de bestiar, dels 
quals 80 són vaques de munyir. Aquesta feina implica 
moltes hores i molts sacrificis.

L’any 2010 vaig començar a plantejar-me una alter-
nativa en el meu negoci, la idea era apostar per criar 
pollastres ecològics. No va ser fàcil poder materialit-
zar aquesta idea ja que la burocràcia, normatives i 

L'ENTREVISTA

En Xavier amb els seus pares i la germana
amb els amos de Can Murtra En Xavier, amb la Yolanda i els seus dos fills
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paperassa va ser molt feixuga i complexa, però al 
cap de dos anys vaig poder engegar aquest projecte 
i actualment tinc tres naus amb funcionament d’uns 
2.100 pollastres a cada nau.

Els pollastres arriben a casa en 28 dies i han de te-
nir un mínim de 81 dies de vida abans de treure’ls 
pel consum. El pollastre ecològic ha de garantir que 
està lliure  dues terceres parts de la seva vida, això 
significa que quan arriben a la nau han d’estar sem-
pre lliures, a menys que plogui o faci mal temps. El 
pinso que mengen és especial, de tipus ecològic, i jo 
el compro a l’empresa Nutrex que té una secció dedi-
cada únicament a productes ecològics, amb totes les 
garantia de qualitat. Tot sovint rebem auditories que 
comproven els rebuts del pinso consumit amb el pes 
dels pollastres, perquè ningú pugui donar-los un altre 
tipus de menjar i fer trampes. 

El pollastre blanc sol fer entre 3,5 Kg o 4kg, i en 
canvi els pollastres de coll vermell amb 3,2 Kg ja es 
poden treure, sempre complint el mínim dels 81 dies 
de vida del pollastre. Per tant, els pollastres es crien 
a l’aire lliure durant tres mesos ben bons. Disposen 
de molt de terreny per córrer i també part de bosc 
per resguardar-se de la calor.

Un pollastre normal de granja en 28 o 30 dies ja està 
a la botiga, en canvi el pollastre ecològic s’ha d’es-
perar almenys 3 mesos per consumir. La carn, òbvia-
ment és més feta i més gustosa. 

Les naus són mòbils i quan s’acaba la pollada han 
d’estar durant 15 dies obligats de buit sanitari i du-
rant aquest temps s’aprofita per netejar. Trec tot el 
terra de la superfície amb la pala i la retro i amb la 
kärcher i sabó netegem les parets. Un cop tot net, 
torno a col.locar la nau al seu lloc i  a punt per quan 
arribi la nova tongada de polls.

El meu dia comença a les 6 h del matí els 365 dies 
de l’ any. Primer de tot munyim les vaques i els hi 

donem el menjar. A la sortida del sol també vaig a 
obrir tots el pollastres perquè puguin sortir a l’aire 
lliure, comprovo que tot estigui correcte, que tinguin 
aigua i menjar

Un cop feta tota la feina dels animals comença la fei-
na al camp fins a les sis de la tarda que tornem amb 
els animals. Munyir, tancar pollastres i deixar-ho tot 
revisat pel dia següent. A l’hora de munyir tinc l’aju-
da d’un noi.

L’aposta per la cria de pollastres ecològics va ser un 
encert perquè aquest tipus de pollastre té una bona 
sortida al mercat i no porten tanta feina com encar-
regar-se d’una granja de vaques que et lliga en quan 
a horaris i festes. 

Si he de comparar el pagès d’ara amb el pagès 
d’abans he de dir que la normativa i les exigències 
administraves dificulten molt tirar endavant l’activitat 
d’una granja petita. Hem de complir amb el benestar 
animal, amb les condicions mediambientals, qualitat 
de la llet, qualitat dels aliments, d’higiene, de segu-
retat... en fi, una pila de burocràcia que es trasllada 
en omplir un munt de formularis i documents.

L'ENTREVISTA
R

oc
ac

or
ba

8



Un altre problema greu que ens trobem els pagesos 
és la pandèmia dels senglars que fan malbé les colli-
tes i els sembrats, però això ja donaria per un capítol 
apart.

Sabem que formes part de la Comissió de Fes-
tes de Montcal. Explica’ns com us ho feu l’As-
sociació cultural de Montcal per haver ressorgit 
aquesta festa que feia anys que no es celebrava.

La gent gran del poble sempre deien que era una 
llàstima que s’hagués perdut la celebració de la festa 
Major de Montcal. Així que una colla de joves es van 
reunir i  van decidir recuperar la Festa.

La bona pensada d’aquesta comissió va ser en invo-
lucrar a tot el poble. Un grup de persones en són els 
organitzadors i tot el poble hi col.labora. 

Aquest any se’n compleixen deu de la recuperació 
de la festa i tot el poble continua col.laborant-hi com 
la primera vegada. Els actes consisteixen en un es-
morzar popular amb trobada de tractors i vehicles 
clàssics, una missa, jocs per la mainada, i un gran 
dinar de germanor.

Potser el que té més èxit és el dinar de germanor 
amb sortejos, regals, endevinalles, a banda d’un 
bon dinar d’escudella amb pilota i rostit. El mes de 
novembre, que és quan se celebra la Festa Major, 
aquest tipus de menú s’hi diu d’allò més.

És molt agradable veure com es retroben les famí-
lies, gent que fa anys que són fora del poble i per 
aquesta diada coincideixen amb tots els veïns.

Ara amb la pandèmia tot s’ha estroncat però si tot 
va bé l’any vinent hi tornarem i amb més ganes que 
mai.

En motiu dels 10 anys des de la recuperació de la 
Festa Major de Montcal i, com que no s’ha pogut ce-

lebrar cap acte per culpa del Coronavirus, vam idear 
fer un vídeo amb un DRON sobrevolant les masies 
de Montcal perquè quedi de record. Penso que ha 
agradat a la gent del municipi i en especial a la gent 
de Montcal

Si els teus fills, quan siguin grans, volen conti-
nuar amb l’ofici de pagès que els aconsellaries?

Jo tinc clar que recolzaré i ajudaré en tot allò que 
vulguin fer els meus fills. Si un d’un d’ells, o tots dos, 
volen seguir l’ofici de pagès jo estaré al seu costat 
per tot el que calgui. 

Una mica la raó i la il·lusió d’anar engrandint les 
granges és perquè m’agradaria poder-los deixar el 
negoci en ple funcionament per si algun d’ells el vol 
continuar.

I per últim, explica’ns una curiositat

La meva dona m’ha regalat, fa un parell de mesos, un 
DRON i la veritat és que m’ha fet molta il·lusió. Pro-
fessionalment em serveix per controlar els camps: 
saber si ha nascut bé el sembrat, per veure el danys 

que els senglars han fet durant la nit... També com 
a oci per sobrevolar el nostre entorn. He fet vídeos 
veient la sortida del sol per darrera el campanar de 
Sant Medir o quan el sol s’amaga per darrera Sant 
Grau. També fa unes fotografies magnífiques de mol-
ta qualitat. 

Ja veus que el fet de ser pagès no està renyit amb les 
noves tecnologies.

I com funciona això del DRON?

És un aparell molt petit que es fa funcionar a través 
d’una aplicació de mòbil. Els meus nanos el sabem 
fer anar millor que jo. Pot sobrevolar fins a 120 m 

L'ENTREVISTA
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d’alçada que és el màxim permès per la normativa. 
No cal cap curset ni res d’això. A mesura que vas 
practicant se’n va aprenent.

Mentre li fèiem l’entrevista a l’Ajuntament, li hem de-
manat a n’en Xavier que ens ensenyes aquest apa-
rell tan enginyós i realment és un espectacle veure 
aquests bitxos en acció. Quan sobrevolava pel cim 
del cap semblava ben bé que teníem un helicòpter a 
sobre i ens aixecava tots els cabells..

L'ENTREVISTA
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L’AJUNTAMENT INFORMA

 

L’AJUNTAMENT INFORMA 

El Pròxim 22 de Gener al Pavelló Municipal de Canet d’Adri tindrem disponible la unitat mòbil de la ITV: 

    

 

 

CALENDARI FISCAL 2021    IMPOSTOS I TAXES 2021 

Revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i 
remolcs): 

• Fins a 8 Anys Exempt de revisió 
• De 8 a 16 anys revisió biennal 
• Més de 16 anys revisió anual 

Revisions ITV als ciclomotors de 49 cm3 : 

 
• Fins a 3 anys exempts de revisió 
• De més de 3 anys revisió biennal 

IMPOST  PERÍODE DE COBRANÇA  FRACCIÓ  

IAE 1 SETEMBRE - 31 OCTUBRE  

IBIR 15 ABRIL - 15 JUNY 50%-50% 

IBIU 15 ABRIL - 15 JUNY 50%-50% 

IVTM 15 MARÇ - 15 MAIG 50%-50% 

TAXCLAV 15 ABRIL - 15 JUNY 50%-50% 

TAXESC 15 ABRIL - 15 JUNY 50%-50% 
 

 

L’Ajuntament va prendre la decisió de NO 
MODIFICAR cap Ordenança fiscal per a 
l’exercici 2021. 

Es manté el mateix import en impostos i 
taxes: 

§ IBI urbana i rústica 
§ PLUSVÀLUA 
§ IVTM (impost sobre vehicles) 
§ ICIO (impost sobre obres i serveis) 
§ Taxa escombraries 
§ Taxa clavegueram 

 

El pròxim 22 de gener al Pavelló Municipal de Canet d'Adri tindrem disponible la unitat mòbil de la ITV:
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Soc la Berta Rubirola Cantenys i vaig néixer 
el 28 de Juliol de 2020. Visc a Can Volant de 
Canet i els meus pares són la Laia i en Pere. 

Registre Civil

Naixements

Naixements

Defuncions

Narcís Boschdemont Armengol, veí de Cal Ciste-
ller de Montcal. Va morir el passat dia 13 d’agost 
de 2020 a l’edat de 77 anys. 

Hola! Soc l’Otger Campasol Roca i vaig néixer el 
27 d’octubre de 2020. Visc a Cal Cisteller de Canet 
i els meus pares són l’Olga i en Quico. 

Casaments

Guillem Bosch Gimbernat, de Can Rosquim, i 
Mª Dolors Sabater Nadal

Comiat d’en Siset de cal Cisteller de Montcal, membre del 
Patronat Local de l’homenatge a la Gent Gran

En Narcís Boschdemont Armengol, en Siset de Cal 
Cisteller, que és el nom en què tothom el coneix, 
ens va deixar el passat mes d’agost.
Molts dels amics, coneguts i veïns no el vam poder 
acomiadar perquè les restriccions sanitàries així ho 
exigien i és per això que, els membres del Patronat 
Local d’Homenatge a la Gent Gran de Canet d’Adri 
li volem dedicar en nom de tot el poble el merescut 
reconeixement a la seva persona.

En Siset va formar part del Patronat Local d’Home-
natge a la Gent Gran gairebé des dels seus inicis, 
quan la festa es celebrava muntant un entarimat 
a la Plaça del Poble a la Sala de Canet. Sempre 
estava a punt per ajudar en el que calgués, però si 
alguna cosa li agradava de veritat era anar a repar-
tir, casa per casa,  els programes de l’Homenatge 
a la Gent Gran i que la gent s’hi apuntés, quanta 
més millor.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Descansa en pau Siset i tingues per segur que els membres del Patronat Local quan celebrem 
els Homenatges a la Gent Gran et tindrem molt present.
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ANY TOTAL HABITANTS EDAD MITJA
1998 527 63,03
1999 521 61,85
2000 529 61,79
2001 521 61,33
2002 515 60,89
2003 544 59,07
2004 564 57,99
2005 572 57,56
2006 602 55,74
2007 604 55,11
2008 609 54,54
2009 615 53,78
2010 610 53,36
2011 623 52,20
2012 625 51,26
2013 643 50,28
2014 674 48,59
2015 698 47,29
2016 701 46,76
2017 709 46,22
2018 727 45,14
2019 736 44,44
2020 764 43,76

PADRO D'HABITANTS CANET D'ADRI

527
500

550

600

650

700

750

800

19
98
19
99
20
00

63,03

40

45

50

55

60

65

19
98
19
99
20
00

L’AJUNTAMENT INFORMA

En aquesta taula podeu comprovar els canvis de població, per edat i nombre d’habitants, que s’han donat en el 
nostre municipi durant els darrers anys. El municipi no para de crèixer i l’edat mitjana no para de baixar. Això sig-
nifica que tenim el municipi més viu que mai !
Aprofitem aquesta ocasió per donar la benvinguda a totes les noves famílies que s’han traslladat a viure al poble i 
esperem que s’hi trobin ben a gust.

ÀREA ECONÒMICA
Pressupost General 2021

En el Ple de l’Ajuntament del dia 23 de novembre de 2021 es va aprovar el Pressupost municipal de l’exercici 
2021 per import de 942.757€.
En relació amb el pressupost de 2020 s’ha incrementat en un 39,49%  degut en gran part al capítol d’inversió 
que preveu realitzar les obres del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC 2020-2024). També s’ha 
previst la redacció del projecte de la nova depuradora i una partida per a l’adquisició dels terrenys. En les 
següents taules es defineixen per capítols els imports assignats del pressupost d’ingressos i despeses

ESTAT DE DESPESES

CAPITOLS DENOMINACIO IMPORT

 1 - OPERACIONS NO FINANCERES
 1.1 Operacions corrents 180.987,00 €

1  DESPESES DE PERSONAL  251.600,00 € 
2 DESPESES CORRENTS BENS I SERVEIS  750,00 € 
3 DESPESES FINANCERES 37.470,00 € 
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.000,00 € 
5 FONS DE CONTINGÈNCIA 466.950,00 €
6 INVERSIONS REALS 

    2-  OPERACIONS FINANCERES
9           PASSIUS FINANCERS 0,00 €
  

                 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESA 942.457,00 €

ESTAT D’INGRESSOS

CAPITOLS  DENOMINACIO IMPORT

  1-    OPERACIONS NO FINANCERES
  1.1  Operacions corrents

 1 IMPOSTOS DIRECTES 240.000,00 €
 2 IMPOSTOS INDIRECTES    5.000,00 €
 3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES  69.450,00 €
 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 194.120,00 €
 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 €

 7 2- TRANSFERENCIES  DE CAPITAL 434.187,00 €

         
    
  TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 942.757,00 €

Dades del padró municipal
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L’AJUNTAMENT INFORMA

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

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

✔   Es va aprovar la designació de les Festes Locals de l’any 2021 que recauran en els dies:

✔   dilluns, dia 27 de setembre (Festa Major de Canet)

✔   divendres, dia 29 d’octubre (Festivitat de Sant Narcís)

✔ Es va aprovar la modificació de crèdit 2/2020 per import de 99.570,24€.

✔ Es va aprovar la sol·licitud de compensació econòmica a favor dels ajuntaments perquè abonin retri-
bucions a determinats càrrecs electes locals per a l’any 2020 convocada per la Generalitat de Catalu-
nya.

✔ Es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la connexió a les infra-
estructures i xarxes públiques. La taxa per a finques situades en sol urbà és de 210€ i per a les finques 
situades dins el sòl no urbanitzable és de 2.500€.

✔ Es van aprovar inicialment els projectes d’ampliació dels ponts de Mas Batlle, d’Adri i de l’Esta-
nyol.

✔ Es va aprovar inicialment el projecte  de pavimentació del camí de Biert, en el tram de Mas Puig fins 
el dipòsit de l’aigua.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2020

✔ Es va aprovar la modificació de crèdit 3/2020 per import de 356.486€.

✔ Es va aprovar l’adhesió a l’acord marc de l’ACM de serveis i subministraments d’elements d’eficiència 
energètica en l’enllumenat públic amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

✔ Es va aprovar el conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Canet d’Adri per a la 
redacció del projecte d’una estació de depuració d’aigües residuals.

✔ Es van aprovar definitivament els projectes d’ampliació dels ponts de Mas Batlle, pont d’Adri i Pont de 
l’Estanyol i el projecte de pavimentació del camí de Biert. 

✔  Es va acordar ratificar el pre-acord d’adquisició del bé immoble la Sala de Canet. 

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 23 de novembre de 2020

✔ Es va acordar  ratificar el Decret d'Alcaldia  d'aprovació de l'annex del conveni de recollida i tracta-
ment de residus amb el Consell Comarcal del Gironès.

✔ Es va acordar ratificar el Decret d'Alcaldia d’aprovació de l'annex del conveni marc de delegació en-
tre l'Ajuntament de Canet d'Adri i el Consell Comarcal del Gironès, per la prestació del servei de recolli-
da dels mobles i voluminosos.

✔ Es va aprovar la pròrroga del Conveni de desenvolupament local amb el Consell Comarcal del Gironès.

✔ Es va aprovar provisionalment el Text refós de la modificació del Pla especial del catàleg de masies i 
cases rurals de Canet d'Adri.

✔ Es va aprovar el Compte General de l’exercici pressupostari 2019.

✔ Es va acordar aprovar el pressupost municipal, bases d’execució i plantilla de personal per a l’exerci-
ci 2020. El pressupost municipal per a l’any 2021 ascendeix a 942.757€.

✔ Es va acordar aprovar l’adquisició per compravenda del bé immoble La Sala de Canet per a ús públic

Acords de Ple
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Actuacions municipals

Portada d'aigua potable al veïnat 
La seca de Canet

El passat mes d’octubre  es va executar l’obra de 
portada d’aigua potable al veïnat de La seca de Canet. 
L’obra va ser adjudicada a l’empresa Assa Hidràulica i 
Electricitat, SL per import de 48.150€ i s’ha comptat 
amb una subvenció de Presidència de la Diputació de 
Girona, d’adjudicació directa, per import de 30.000€

Arranjament del Camí de Biert amb 
àrids reciclats des de l’Ermita fins al 
Collet d’en Gelada

Aquest novembre 
s’ha portat a terme 
l’arranjament del 
camí de Biert, des de 
l’Ermita fins el Collet 
d’en Gelada,  amb àrids 
reciclats. Aquesta obra 
ha comptat amb una 
subvenció de l’Agència 
de Residus de Catalunya 
de 14.530,05€ amb un 
cost total de l’obra de 
19.193,63€. Aquesta 
obra es va adjudicar 
a l’empresa Germans 
Cañet Xirgu, SL. 

Pavimentació de trams del camí       
de Biert

Durant aquest estiu l’empresa VIALS I ASFALTATS 
INDEPENDENTS 1714,SL ha dut a terme la 
pavimentació de dos trams del camí de Biert. L’obra 

ha consistit en formigonar els trams més malmesos 
que es troben en el camí des de l’Ermita de Biert en 
direcció a Porqueres. 
El cost de l’obra ha estat de 28.677,83€ i s’ha finançat 
a través del Fons Local de Cooperació 2019 de la 
Diputació de Girona.

Pavimentació de tres trams de la 
Carretera de Rocacorba

Seguint la línia de recuperació de la carretera de Ro-
cacorba, l’Ajuntament va adjudicar les obres de for-
migonat de tres trams molt malmesos al llarg del 
camí. L’obra es va adjudicar a l’empresa Armengol 
Tècniques d’Excavació, SL, per import de 26.612,74€. 
A banda, l’Ajuntament va encarregar el desbrossat a 
l’empresa ADF Muntanyes del Llémena per garantir la 
visibilitat i el pas de la maquinària pesada.
Per aquesta actuació es va comptar amb la subven-
ció del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació per import de 25.000€ dins el programa 
de Gestió forestal sostenible 2019.
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Neteja de la franja de protecció 
contra incendis a la Urbanització de 
Montbó.

L’empresa ADF Muntanyes del Llémena va dur a ter-
me, com és preceptiu cada any,  el manteniment de 
la franja de protecció contra incendis forestals, en tot 
el perímetre de la urbanització de Montbó.   L’actu-
ació ha tingut un cost de 2.662€ i s’ha comptat amb 
una subvenció de la Direcció General d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Cata-
lunya per import de 1.597,20€

Neteja de la franja de protecció 
contra incendis del Nucli Urbà

S’ha dut a terme la neteja del la franja contra incendis 
forestal en el perímetre del  nucli urbà de Canet 
que comprèn la Urbanització la Granja, La Roureda,  
Parc de les Alzines i La Sureda.  Els treballs els ha 
executat ADF Muntanyes del Llémena per un import 
de 2.042,48€. L’Àrea de Medi Ambient de la Diputació 
de Girona ha subvencionat l’actuació amb un import 
de  924.380

Revestiment de les façanes del 
pavelló municipal

Durant el mes de novembre s’ha executat l’obra de 
revestiment de les tres façanes del pavelló municipal 
que quedava pendent. Amb aquesta actuació es ga-
ranteix l’aïllament d’humitats i canvi de temperatura 
dins del pavelló municipal.
L’obra es va adjudicar, per contracte menor, a 
l’empresa Juan Ramon Navarrete per import de 
17.103,02€ i l’Ajuntament ha comptat amb una sub-
venció de la Diputació de Girona, de l’àrea d’Esport, 
per import de 5.663,27€

Pavimentació de trams de cuneta de 
la carretera de Canet a Montcal

Es van encarregar les obres de pavimentació d’uns 
trams de la Carretera de Canet a Montcal, que va 
executar l’empresa COAYPA OBRES Y SERVEIS, SL, 
per import de 20.892,50€ durant el mes de setembre.
L’Ajuntament té la previsió d’executar la pavimentació 
de tota la cuneta des de Canet fins a l’encreuament 
de la Carretera de Montcal, per guanyar amplada i 
garantir així el pas de dos cotxes. Aquesta carretera 
és molt transitada i amb aquesta actuació es guanya 
en seguretat i viabilitat.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Adquisició del bé immoble LA SALA 
DE CANET
Aquest estiu l’Ajuntament va tenir coneixement que 
la finca La Sala de Canet estava en venda. Els mem-
bres del Consistori van coincidir plenament en què 
era una molt bona ocasió per presentar una oferta de 
compra i poder adquirir l’emblemàtica Sala de Canet 
amb la finalitat d’incorporar l’edifici a l’equipament 
públic.

En la sessió plenària del dia 23 de novembre de 2020 
es va aprovar per unanimitat dels 7 membres que for-
men el Ple Municipal, adquirir el bé immoble La Sala 
de Canet, per l’import de 320.000€ , per destinar-ho 
a equipament públic. 

Aquesta inversió ha estat possible gràcies al roma-
nent de tresoreria existent del pressupost municipal, 
que durant anys, ha hagut de limitar la inversió per 
complir amb la normativa d’estabilitat pressupostària 
i regla de despesa, imposada per l’Estat.

Des del primer moment, l’Ajuntament va estar molt 
interessat en poder adquirir la finca de “La Sala de 
Canet” per la seva ubicació privilegiada i per trac-
tar-se d’una finca emblemàtica molt lligada a la his-
tòria del municipi de Canet d’Adri. La finca està em-
plaçada a la Plaça del Poble i al costat de zona verda 
i equipaments, de propietat pública. 

Aquest establiment, situat a la plaça del poble, ha 
esdevingut el centre de trobada d’actes  socials i fes-
tius des dels inicis de la seva construcció l’any 1920. 
Sens dubte, els llocs més coneguts del municipi de 
Canet d’Adri, per la gent de fora, són la muntanya de 
Rocacorba i La Sala de Canet. 

Les característiques de l’immoble, que fins fa pocs 
anys es dedicava a la restauració, amb més de 500 
m2 construïts, permetrà habilitar espais perquè les 
agrupacions i associacions municipals puguin desen-
volupar les diferents activitats adreçades a la pobla-
ció: tallers de cuina, manualitats, tècniques de rela-
xació, etc. També permetrà resoldre la reivindicació 
d’un espai dedicat als joves com a punt de trobada.

L’immoble oferirà també la possibilitat que s’habiliti 
com a Centre Cívic i, en un futur, es pot estudiar la 
viabilitat d’una llar d’infants.

L’AJUNTAMENT INFORMA

NOTÍCIES MUNICIPALS

Barra del restaurant La Sala amb la Lluïsa i el seu germà Joan
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ÀREA DE PERSONAL

Nova contractació

El passat  dia 15 d’octubre  es van realitzar les proves de selecció convocades per a cobrir la 
plaça d’auxiliar d’administració a l’Ajuntament de Canet d’Adri, en règim laboral d’interinitat.  
Les persones que van superar les proves del concurs-oposició  van ser la Yolanda Noguer Masferrer i la Cristina 
Arbat Corral, que s’han incorporat a la plantilla de l’Ajuntament de Canet d’Adri.

Els donem la benvinguda i l’enhorabona a totes dues i desitgem que la feina els resulti interessant i amena.

Comiat de la Júlia Grabulosa
El passat mes d’agost la Júlia va comunicar la intenció de plegar de l’Ajuntament, 
després d’ 11 anys de relació laboral, per dedicar-se plenament a exercir com a 
psicòloga, que és el món que l’apassiona.

Durant tots aquest anys la Júlia ha portat diferents àrees a l’Ajuntament: 
Atenció ciutadana, comptabilitat, tributs, padró d’habitants...,però en especial 
s’ha dedicat a gestionar les xarxes socials i la coordinació de la Fira del Porc, 
que no ha parat de créixer any rere any. Gràcies a la implicació i rigor de la Júlia, 
l’Ajuntament ha rebut el Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de 
la comunicació pública local, des dels inicis del guardó l’any 2016 fins el 2019.

A partir d’ara, la podreu veure acompanyant a l’ambulància d’emergències 
sanitàries quan es requereixen els serveis de psicòlegs, per atendre situacions 
crítiques i també en l’àmbit clínic i social. 

Li desitgem molta sort en aquesta nova etapa professional i no cal dir que la 
trobarem molt a faltar!

Garantia Juvenil
Malauradament, a l’inici del curs 2020-2021 no s’ha pogut obrir l’ espai social per recomanació  de les 
autoritats sanitàries.

Per aquest motiu, aquest any l’Ajuntament ha sol·licitat participar en el programa de Garantia Juvenil-Joves 
en Pràctiques oferint una plaça d’oficis com a suport al personal de la brigada, en l’àmbit de manteniment.

Al tancament de la revista el Departament de Treball i Afers Socials  de la Generalitat de Catalunya encara no 
ha resolt la convocatòria per la qual cosa serà en la propera revista que us informarem si la contractació ha 
estat possible i favorable per Canet d’Adri.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Fa temps que l’Ajuntament buscava un equipament per 
poder donar cabuda a totes les demandes socials i cultu-
rals i aquests immoble de La Sala reuneix tots els requi-
sits: ben comunicat, cèntric, gran cabuda, disposa de tots 
els serveis i l’edifici es troba en bon estat de conservació.

L’oportunitat d’adquirir l’immoble de La Sala ha estat 
summament interessant per la quantitat de projectes 
que s’hi podran desenvolupar, tenint en compte que es 
sumarà a l’espai de zona verda i Plaça del Poble que ja 
és de titularitat pública creant una amplia àrea pública 
d’oportunitats. 
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L’AJUNTAMENT INFORMA

L’Agent  Digital - Assessorament en noves tecnologies

El Consell Comarcal del Gironès dins el programa de Treball i Formació ha contractat personal perquè doni 
assessorament a la població sobre l’ús de les noves tecnologies.

A canet d’Adri la persona assignada la trobareu a l’Ajuntament tots els divendres dels mesos de desembre 
de 2020 fins l’agost de 2021, en horari d’atenció al públic de les 9h a les 14h.

Aquesta persona que s’anomena Agent Digital assistirà als empresaris, autònoms, i qualsevol ciutadà que 
necessiti orientació i ajuda en el maneig de les noves tecnologies: Funcionament del mòbil, de les tauletes, 
signatura digital, tramitació electrònica, etc.

El servei és gratuït i caldrà sol·licitar cita prèvia a l’Ajuntament

L'AGENT DIGITALL'AGENT DIGITAL

Has de fer un tràmit online amb una administració i no saps
com fer-ho? Necessites l'Idcat mòbil? 

T'has d'inscriure a l'atur? 

Davant de qualsevol dubte o problema sobre internet i els
tràmits digitals contacta amb l'Agent Digital 

N O U  S E R V E I  D ' A T E N C I Ó  G R A T U Ï T  AN O U  S E R V E I  D ' A T E N C I Ó  G R A T U Ï T  A     

D I V E N D R E S  D E  9 : 0 0 H  A  1 4 : 0 0 HD I V E N D R E S  D E  9 : 0 0 H  A  1 4 : 0 0 H
A  L ' A J U N T A M E N TA  L ' A J U N T A M E N T

C A N E T  D ' A D R IC A N E T  D ' A D R I

  D E M A N A  C I T A  P R È V I A  A L  9 7 2  4 2  8 2  8 0D E M A N A  C I T A  P R È V I A  A L  9 7 2  4 2  8 2  8 0

L ' A G E N T  D I G I T A L  T ' A J U D A R À  A  R E S O L D R E  E L S
T E U S  D U B T E S

treballiformacio@girones.cattreballiformacio@girones.cat

Ajuntament
Canet d'Adri
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QUÈ DIU LA PREMSA?

NOTÍCIES DE CANET D'ADRI TELEVISADES

TV3_ Noticies comarques 05/08/2020 – Es fa una entrevista a l’alcalde sobre el tancament de les 
gorgues de la Font de la Torra

TVGi_Programa TEdTOT 06/08/2020 – Es fa una entrevista al regidor  de Medi Ambient, Enric Subils, 
sobre el tancament de les gorgues de la Font de la Torra i la prohibició de bany

TVGi_NOTICIES  07/08/2020 – Entrevista al regidor, Enric Subils, sobre el tancament de les gorgues 
de la Font de la Torra i les repercussions.

TVGi NOTICIES 10/08/2020 – Gravació a l’Agent Cívic informant al visitants del tancament de les 
gorgues
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Un bosc a on els pensaments es transformen en imatges

La tardor ens regala molta varietat cromàtica, és a dir diferents colors que depenen de l’espècie vegetal i la 
zona on es troba. Un exemple d’aquesta varietat de colors és la Fageda i dins del terme municipal de Canet 
d’Adri hi ha una de les fagedes més meridionals i la única de la comarca del Gironès, ubicada a Rocacorba.

 Aquest indret preciós, que molts 
de vosaltres de ben segur que co-
neixeu, i pel qual heu passejat i 
caminat, sense saber que es trac-
tava d’un bosc de faigs, la única 
fageda que existeix a la nostra co-
marca, en el cor de la muntanya 
de Rocacorba. 

La fageda queda envoltada de 
roures i alzines, que són els ar-
bres que conformen la muntanya 
de Rocacorba. Per això, és tan ex-
traordinari que en la vessant nord, 
als peus de la roca i al costat del 
prat, s’hi trobi aquest espai dife-
rent de la natura.

Passejava despert mentre que els somnis marxaven entre les branques de 
la dolça fageda

Quan caminem per un bosc qualsevol i deixem lliures els pensaments 
i l’espiritualitat podem arribar a notar l’energia que desprenen la terra 
i els arbres i això és el que passa dins d’una fageda, bosc mític , d’una 
espiritualitat molt marcada, només cal trobar-la dins de nosaltres, això 
ens ho proporciona aquest ecosistema tant meravellós, ple de vida i de 
secrets amagats. FAIG ( Fagus silvatica).

L’ésser humà ha estat des de 
temps immemorials molt lligat al 
faig sobre tot en zones de mun-
tanya, abans i ara, encara es fan 
utensilis domèstic, mobles i d’al-
tres derivats del faig, també en la 
cultura oral s’han explicat i s’ex-
pliquen encara molts contes i lle-
gendes.

El  faig es capaç de crear en la 
seva base  formes estranyes, com 
si fossin peus de criatures místi-
ques, com si es volguessin aferrar 
a la mare  terra per sempre.

EL RACÓ DEL NATURALISTA

LA FAGEDA DE CANET D’ADRI

La Fageda

L'Interior de La Fageda

FAIG (Fagus silvatica)
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Peu de faig

En el regne de la boira el Faig recobra el seu misteri 
i és aleshores quan perdem fàcilment l’orientació i 
ens submergim en un món de somnis que precedeix 
a la revelació.

Lentament es mou la boira entre els arbres amagant 
de nou els misteris que només es poden percebre 
quan es fusionen les dues espiritualitats, la de l’ésser 
humà amb el bosc.

El faig és una font de generositat i abundància i d’ell depenen en gran mesura la conservació i equilibri dels 
sistemes naturals vitals harmònics que pertanyen al seu àmbit. La desaparició d’aquests boscos comporta 
canvis en el clima, desequilibris en el règim hídric i en el propi cicle vital de la zona.

En les zones de bac el faig custodia i beneeix els verds prats, els camps de conreu, la pròpia salut del paisatge 
i dels seus habitants.

EL RACÓ DEL NATURALISTA

Granota meridional

Gamarús Geneta

Serp d'aigua
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“Flor de faig sobre els meus cabells, amb un boci de pa i tot el temps per davant m’endinso en el món màgic de les 
ombres”

Molt important és la comunitat d’éssers vius que in-
teractua dins d’una fageda ja que conformen un eco-
sistema amb diferències peculiars respecte d’altres, 
diferents amfibis per exemple mantenen una estreta 
relació amb aquests boscos ja que estan ubicats en 
els vessants orientats cap el nord. D’aquesta manera 
la humitat és present durant tot l’any, i és aquí on 
troben les condicions òptimes pel seu cicle vital, per 
tant  crec que és d’una gran necessitat protegir-los i 
gestionar-los de manera sostenible i coherent ja que 
considero que son un autèntic tresor de la misteriosa 
natura.

En les fotos podem observar  una petita part d’aquesta comunitat que interactua dins d’una fageda, la pròpia 
fageda amb els peus màgics i alguns exemples d’animalons que hi viuen.

                    Carles Colodro

EL RACÓ DEL NATURALISTA

Lluer Bolets de fageda

Pic Roig

Mallerenga de caputxa
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A les portes d’aquest Nadal, des de l’Assemblea Terri-
torial de Canet d’Adri volem fer una abraçada a tots i 
a totes les que esteu o heu patit directament aquesta 
pandèmia. Ànims també a tothom qui està passant per 
dificultats econòmiques. En aquest aspecte econòmic 
esperem que la gestió del Govern de Catalunya millori 
i que les ajudes arribin a tothom qui ho necessiti. No 
oblidem però, que som una autonomia i no un estat 
i, per tant, ni tenim les eines necessàries ni tampoc 
la força econòmica que necessitem. Un exemple ben 
clar són els 20 milions d’euros que el Govern va donar 
com ajudes als autònoms. Si deixem de banda el des-
astre que va ser, aquests diners representen menys 
d’un 0,2% dels 16.000 milions d’euros anuals d’espoli 
fiscal. Per tant, es fa evident que una Catalunya in-
dependent tindria una major capacitat per ajudar les 
empreses, autònoms i famílies en general. 

Per aconseguir la independència és important que la 
societat, entitats i institucions anem a una, tal com va 
quedar demostrat l’1-O. Aquesta última legislatura, 
els partits independentistes no han defensat ni se-
guit el mandat democràtic de l’1-O. Per això, l’ANC ha 
preparat un decàleg de les accions i principis d’acció 
política que ha de seguir el Govern, Parlament i altres 
institucions per fer efectiva la independència.  Tot ba-
sant-se en aquest decàleg, l’ANC examinarà i valora-
rà les propostes dels partits independentistes abans i 
després de les eleccions del 14-F. Això serà clau per 
exigir que els partits segueixin les accions del decàleg 
i perquè la gent tingui informació per votar amb co-
herència al mandat de l’1-O. Així doncs, en aquestes 
pròximes eleccions consulteu la informació que publi-
carà l’ANC per votar amb coherència a l’acció política 
a seguir per fer efectiva la República Catalana. 

A més a més de votar per garantir i impulsar un Go-
vern i Parlament independentista, tenim moltes altres 
eines per aconseguir implementar la República Ca-
talana. Una d’elles és la Sobirania Fiscal. La Sobira-
nia Fiscal consisteix en el fet que persones físiques, 

empreses, entitats, autònoms, administracions públi-
ques, sindicats, patronals i partits polítics, paguem 
tots els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya 
(ATC) en lloc de fer-ho a la Hisenda espanyola. No és 
una acció de desobediència, ni deixarem de pagar els 
nostres impostos, per tant és una acció totalment le-
gal i, a més, molt fàcil de fer. Hi ha empreses i perso-
nes que fa anys que ho estan fent sense haver rebut 
cap inspecció fiscal. L’objectiu de la Sobirania Fiscal 
és empènyer el Govern de la Generalitat a enfortir 
l’ATC, una estructura d’estat imprescindible. Ho hem 
de fer perquè som catalans i, per tant, hem de pagar 
els nostres impostos a l’ATC, però també ho hem de 
fer per situar el nostre Govern en una posició de força 
de cara a la ruptura amb l’Estat espanyol. Més infor-
mació a https://sobiraniafiscal.assemblea.cat/ 

Per acabar, us volem demanar que el 14 de febrer 
voteu els partits independentistes alineats amb el de-
càleg de l’Assemblea. Perquè això garanteix que més 
d’hora que tard aixequem la declaració d’independèn-
cia suspesa. Perquè com ja sabíem i, aquesta crisi 
ens ha tornat a recordar, només amb un Estat català 
independent podrem tenir les eines per construir un 
futur més pròsper. I també, perquè és l’única forma 
d’acabar amb la repressió de l’Estat espanyol i l’ab-
solució de les més de 2.500 persones represaliades!

 
      Assemblea Territorial de Canet d’Adri (ANC)

LA VEU DEL POBLE

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

Hores baixes? 

Si, però ja n’hi ha prou, exigim i votem un Parlament que faci efectiva la 
Independència de Catalunya
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Comiat de les Dones de Canet d’Adri en record de la Quima Roca Montge

Concurs de fotos per a la portada 

El dia 25 novembre de 2020 ens va deixar la Quima de Can Panella 
després d’una llarga malaltia. De part de les Dones de Canet d’Adri vo-
lem retre un sentit Homenatge a la nostra companya i amiga. Els que 
la coneixíem sabem que era una persona molt afable i entusiasta a qui 
li agradava participar en totes les celebracions. La Trobada de Dones 
de Canet d’Adri, Cartellà i Sant Medir li agradava especialment perquè 
sempre s’ha sentit lligada al poble on va néixer, Canet d’Adri. 

L’any 2004 va ser DONA DE L’ANY en el sopar de la Trobada de Dones 
que es va celebrar a Can Toscà. L’any següent va col·laborar en la 
preparació de la Festa amb el gran entusiasme que la caracteritzava, i 
posant-hi molta il.lusió sobretot quan  va passar la banda de Dona de 
l’Any  a l’afortunada.

Quima descansa en pau, les Dones de Canet d’Adri et 
recordarem sempre !

Aquesta és la 5ª edició del concurs de fotografia per ser la portada de la Revista Rocacorba. Tothom hi 
pot participar i 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 muni-
cipal 681 11 93 08. 

Aquí teniu una mostra de les fotografies que hem rebut per aquest número! La guanyadora i la portada 
d’aquesta revista ha estat la foto de Carles Colodro, amb la seva foto d’un grèvol. Felicitats!

LA VEU DEL POBLE

Bartomeu Salvador

Quim Pelach

Josep Bardolet

Marisa de Monbo

      Albert Gibert

Valenti Costa

Foto portada:
Carles Calodoro
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La recepta de l’àvia

     Menú elaborat per la Mercè Blanco del carrer de la Roureda

ENTRANT: CLOÏSSES A LA MARINERA

INGREDIENTS
1kg cloïssa viva (Gallega)
1 ceba gran
1 copa de vi blanc
2 grans d’all i Julivert
Uns brots de safrà o cúrcuma
1/4l de brou
1 cullerada sopera rasa de farina o maizena

RECEPTA:
Deixem les cloïsses en aigua i sal durant dues hores. Posem les cloïsses a  l’olla fins que quedin ober-
tes (al vapor).

FEM LA SALSA:
Sofregim la ceba amb una mica d’oli. Preparem la picada amb all i julivert i el safrà o la cúrcuma. A 
continuació afegim la picada al sofregit i remenem mentre afegim la copa de vi blanc i el brou. Reme-
nem bé i perquè quedi la salsa ben lligada, afegim la cullerada sopera (rasa) de farina o maizena. Un 
cop reduïda la salsa, ho tirem per sobre les cloïsses, remenem i a dinar! 

PLAT PRINCIPAL: FILET DE LLUÇ AMB VERDURETES
INGREDIENTS:
2 Filets de lluç
2 Pastanagues
1 Ceba gran
1 Carbassó
1 Cullerada sopera de tomàquet fregit

RECEPTA:
Posem el forn a 190ºC. Un cop calent, posem el lluç 
amb sal i pebre i una mica d’oli durant 10 minuts. 
En una paella, sofregim la ceba, la pastanaga i el car-
bassó, tot tallat a tires fines. Un cop fregit, i tirem la 
tomata per sobre i remenem. 
A continuació, retirem el lluç del forn i tirem les verduretes per sobre. Ho tornem a posar el forn du-
rant 3 minuts més i ja està a punt per servir!.

ESPAI GASTRONÒMIC

Resposta del número anterior

SAPS COM ES DIU ...
el nom d’aquesta masia

CAN CARRETER DE MONTCAL
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Canetenc/a de tota la vida?
No, sóc nascut a Barcelona, al 
Barri de Sants,  però vaig vindre 
a Canet d’Adri l’any 1978  però  a 
la comarca del Gironès hi vaig ar-
ribar l’any 1976.

Estàs casat/da? Tens fills?
Casat amb la que encara és la meva dona i que tam-
bé era del mateix Barri de Sants. Ens vam casar l’any 
1973 a Llerona al costat de Granollers i vam viure els 
primers anys de casats a  Barcelona. Tenim dues filles 
i dos néts, un de cada filla, en Pol i en Nil.

Professió?
Ara ja estic jubilat però he treballat en el sector de 
mecànica de ressorts i  molles. L’empresa era de Bar-
celona però es va traslladar a Aiguaviva i aquest va ser 
el motiu del trasllat de tota la família cap a terres giro-
nines. Tota la vida professional a la mateixa empresa, 
fins que em vaig jubilar ara farà gairebé 10 anys. 

Com és que vas venir a parar a Canet d’Adri?
A través d’una veïna de Salt on vivíem vam saber que 
estava en venda una casa i ens va agradar la zona. La 
vam comprar l’any 1978. La veritat és que no conei-
xíem res de Canet d’Adri però va ser una molt bona 
pensada comprar la casa. Va ser la segona residència 
fins que la meva dona es va jubilar, una mica abans 
que jo, i ara la tenim com a vivenda principal. Gairebé 
fa 5 anys que no hem dormit al pis, sempre estem a 
la casa. 

A part de veí quina relació mantens en el veïnat o 
zona concreta on vius?
Formo part de l’Associació de veïns i en sóc el Presi-
dent. El president i secretari són càrrecs  merament 
necessaris per tema d’estatuts i de gestió de pape-
rassa, però a la pràctica tots els veïns comptem igual, 
i són càrrecs sense cap tipus de retribució, que això 
també m’agrada deixar-ho clar.  Primer vaig entrar de 
vocal però quan es va morir el President ja vaig passar 
a ocupar el càrrec i fins avui. 

T’agrada participar en activitats municipals?
Si, tant jo com a la meva dona ens agrada molt ajudar 
en totes les activitats que s’organitzen: La Castanyada, 
la xocolatada de la nit de Reis, les Xerrades que es fan 
a l’Ajuntament, també en els actes per reclamar més 
llibertat pel nostre país. Formo part del Consell de Par-
ticipació Ciutadana de Canet d’Adri per col·laborar en el 
que calgui.
També ajudo a organitzar la Festa Major del nostre po-
ble, que per cert, estem molt contens perquè en els 

últims anys veïns i veïnes d’altres 
pobles del municipi també hi assis-
teixen, sobretot al sopar de ger-
manor i a la caminada popular. 
I com a dada curiosa, assisteixo 
als Plens municipals des de l’any 
1980 quan era alcalde en Jaume 

Bosch, llavors amb en Jaume Frigolé i fins avui amb en 
Carles Espígol. M’agrada seguir la vida municipal sem-
pre en to col·laborador. 

Ara que estem immersos en aquests mesos de 
pandèmia, t’ha canviat molt el dia a dia?
Doncs sí perquè nosaltres sovint anàvem a ballar amb 
una colla d’unes 25 parelles, anàvem a sopar de tant 
en tant, fèiem sortides,  i tot això ara, de moment, no 
és pot fer.
Amb el tema néts ho vam passar malament amb el 
confinament total però ara respectem el confinament 
de cap de setmana i ens veiem entre setmana, amb 
molta precaució sempre.
Paciència que ja vindran temps millors, segur !

I ja per acabar, canviaries el poble on vius per 
algun altre poble del municipi?
No. Ni tampoc tornaria a Barcelona. M’agrada anar-hi 
puntualment i tornar de seguida.
Reconec que tots els pobles que formen el municipi de 
Canet d’Adri són extraordinaris, però em sento molt a 
gust on visc ara i només desitjo que la salut ens per-
meti estar-hi molts anys.
Des de la finestra de la cuina de casa, en un dia clar,  
podem fer el cafè veient les Illes Medes de l’Estartit i 
també la Catedral i l’aeroport  de Girona.  Per tant, és 
un lloc idíl·lic que no el canviaria per a res.
Us explico una anècdota: A casa quan estem de ce-
lebració bevent cava, sempre diem que el primer que 
vegi dues catedrals de Girona per la finestra és el mo-
ment de plegar de beure. 

Una pista pels que encara no saben qui ets....
Diria que en tot el municipi no hi ha ningú més que es 
digui com jo, tot i que darrerament aquest nom s’ha 
sentit molt en el món esportiu.

Endevina de quin canetenc o canetenca es tracta...

SI L’ENCERTES, L’ENDEVINES

Resposta del número
anterior

El canetenc amagat era en  
Ricard Muñoz Bell.lloch 
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La Sala de Canet (arxiu fotogràfic Jordi C Furest)

Bar Can Siset, l'escola i Ajuntament  (foto Tere Molina, Palma Mallorca)

TEMPS ERA TEMPS
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