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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. 
Alcaldessa (Marta Barniol Prat): Hores a convenir. Mail: alcaldia@canet-adri.cat 
Arquitecte tècnic (Roger Soler): Dilluns tarda. Concertar cita prèvia: serveistecnics@canet-adri.cat

Servei de deixalleria:
Horari deixalleria Sant Gregori: Dilluns i dimecres de 15 a 19h. I divendres i dissabte de 9h a 13h i de 
15h a 19h (Polígon Industrial Joheria Centre, Ctra. de Cartellà, s/n)

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
Tel. mossèn Enric: 629220029
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           Benvolgudes veïnes i veïns de Canet d’Adri,

Em dirigeixo a tots vosaltres en unes condicions que mai hauria imaginat. Fa pocs 
dies que he estat nomena alcaldessa de Canet d’Adri, degut a la renúncia presen-
tada pel fins ara Alcalde, Carles Espígol Camps. Ha estat una sensació agredolça 
el fet d’assumir aquest càrrec al capdavant del municipi i de l’Ajuntament de Ca-
net d’Adri just a la meitat de la legislatura. 

Per un costat pesa el greu de perdre un dirigent de la talla d’en Carles, malgrat 
entendre les raons que l’han portat a prendre aquesta decisió, i també el respecte 
pel càrrec que acabo d’assumir. 

Per l’altra costat , la il·lusió i l’agraïment per la confiança que m’ha fet l’equip de govern i també d’en Carles 
que des del primer moment m’ha donat tot el seu suport i coratge.

Us puc assegurar que, malgrat  ha estat una sorpresa assumir el càrrec d’alcaldessa, posaré tot el meu 
esforç, dedicació i voluntat a atendre les necessitats de la població de Canet d’Adri. Compto amb un equip 
experimentat que m’hi ajudarà i confio plenament amb l’equip de treballadors i treballadores de l’Ajuntament 
que amb la seva tasca diària fan possible portar a terme les decisions que es prenen.

Pels que no em coneixeu  dir-vos que vaig venir a viure a Canet d’Adri fa 8 anys quan em vaig casar amb en 
Marc Puig de Can Torra. Des del primer moment vaig pensar que era un poble increïblement bonic i acollidor. 
M’hi he sentit com a casa, i això que casa meva queda un xic lluny, Berga. Quan vaig entrat a formar part de 
l’Ajuntament en les passades eleccions de 2019  ni de bon tros m’imaginava tota la complexitat de temes que 
un Ajuntament petit com el nostre ha d’afrontar. Des de prioritzar les obres i inversions més necessàries pel 
poble  fins a decidir activitats, festes i esdeveniments que alegrin la vida dels vilatans.

Si necessiteu contactar amb mi, ho podeu fer trucant a l’Ajuntament o bé enviant un correu electrònic al-
caldia@canet-adri.cat i us asseguro que intentaré atendre les vostres qüestions amb la màxima celeritat 
possible. També em podreu trobar presencialment a l’Ajuntament els dijous de cada setmana. Us agrairé si 
podeu abans concertar cita.

Desitjo poder estar a l’alçada del lloc que ocupo i continuar amb el llegat de feina ben feta del meu predeces-
sor. És un honor molt gran per mi representar el poble de Canet d’Adri i la seva gent.

Us desitjo un bon estiu, bones vacances a qui en gaudeixi, i a qui em teniu pel que pugueu necessitar.
    
       Marta Barniol Prat
 Alcaldessa

Canet d’Adri, Juny 2021

EDITORIAL

Edita: AJUNTAMENT DE CANET D’ADRI

Departament de Cultura

Fotografia portada: Josep Bardolet, festa de Sant Jordi a la plaça del poble

Col·laboradors: Carles Espígol, Carlos Colodro, Gerard Barris, Clara Mercé.

Mercè Admetlla, Assemblea Territorial de Canet (ANC) 
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Globus sobrevolant Canet d’Adri

Quina sorpresa per a tots ! L’úl-
tim dia de l’any 2020 tots els ve-
ïns i veïnes miràvem cap al cel.

Els Globus de la Garrotxa pas-
sejaven pel municipi de Canet 
d’Adri i realment era un especta-
cle quan un del globus va passar 
molt baix per sobre dels camps 
i les cases.

Els vam tenir a tocar !

Enllumenat de Nadal

Aquest any l’enllumenat de Nadal ha brillat més que mai !

La il·luminació amb LED de les faroles de tot el municipi i també de 
l’Alzina i l’escut de l’entrada del poble de Canet ens recordaven que el 
Nadal ja era aquí. Aquest any, degut a la pandèmia mundial, ha tocat 
celebrar el Nadal amb família, i sense gaire marge de mobilitat.

Esperem que aquest 2021 podem tornar a fer cagar el Tió municipal i 
anar a la Quina del pavelló.

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Teatre: El Crèdit dels Rovellats de Cartellà

El dia 3 de gener, a les 6h de la tarda al Pavelló Municipal de Canet 
d'Adri, es va representar l’obra de teatre “Crèdit” dels Rovellats de Car-
tellà, en què es van adoptar les mesures de seguretat i prevenció Co-
vid-19.

Unes 40 persones varen assistir a la representació de l’obra interpre-
tada magistralment per la Carme Gubau i la Rosa Pujadas.  Felicitats a 
tota la companyia i fins la propera ! 
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Cavalcada Reis Mags 

El dia 5 de gener el pavelló de Canet d’Adri feia goig de veure! Tot preparat amb molta il·lusió per rebre a 
Ses Majestats els tres Reis de l’Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar.

La Cavalcada de Reis, aquest any,  també va ser diferent. Per primera vegada, i esperem que sigui la última, 
es va haver de demanar cita prèvia per veure els Reis Mags, amb aforament limitat i totes les mesures de 
prevenció. La cavalcada va arribar al pavelló molt puntual, tal i com se’ls esperava.

L’alcalde els va donar la benvin-
guda i va dirigir unes paraules per 
a tots els veïns i veïnes del muni-
cipi i en especial als més menuts. 
El rei Baltasar també es va dirigir 
als assistents que van quedar em-
badalits amb les seves paraules i 
que  la  traductora es va encarre-
gar de que tothom ho entengués.

Els Reis d’Orient es van sentir 
molt agraïts per la gran acollida 
que van rebre i van felicitar als 
nens i nenes per haver-se portat 
tan bé durant tot l’any i per portar 
sempre posada la mascareta.

Per acabar l’Alcalde els va fer en-
trega de la clau del poble, aquella 
que obre les portes de totes les 
cases per repartir regals als in-
fants.

Totes les famílies es van poder 
fer una fotografia amb els Reis i 
admirar el munt de regals i tam-
bé algun sac de carbó que hi ha-
via  preparats.

Se’ns dubte, va ser una nit mà-
gica! 

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Nevada inesperada 

El dia 9 de gener Canet d’Adri va rebre un munt de visitants, malgrat el confinament municipal, degut a la 
nevada que va caure entre Biert i Rocacorba.
Curiosament, a la resta del municipi no hi va caure ni una volva, però a la zona de Biert i al cim de la mun-
tanya de Rocacorba es van acumular més de 25 
cm de neu. 
Petits i grans van gaudir d’allò més, i fins i tot, els 
més atrevits, es va posar els esquis per fer alguna 
baixada.

Eleccions al Parlament de Catalunya 14 de Febrer de 2021
Malgrat el rebombori sobre les eleccions al Parlament de Catalunya que es van celebrar finalment el dia 14 de 
febrer de 2021, Canet d’Adri  ho va tenir tot a punt traslladant el col·legi electoral al pavelló municipal. 
La diada d’eleccions va transcòrrer amb total normalitat, amb totes les mesures de prevenció i seguretat en 
les instal.lacions, el personal i dels votants.
Volem donar un especial agraïment als membres de la Mesa titulars per 
la bona predisposició i a tots els suplents que es van presentar aquell dia 
a les 8h del matí  per constituir la Mesa. 
La participació dels electors de Canet d'Adri va ser superior  en un 
11,18% a la mitjana de vot de Catalunya
Núm. electors censats: 573,  votants : 371 (65,43%), Abstenció: 196 
(34.57%), vots nuls:3 (0.81%) vots en blanc: 3 (0.81%)

Dia de la Dona 8 de Març

El dia 8 de març al balcó de l’Ajuntament es va penjar la 
bandera commemorativa del dia internacional de la dona. 
L’Ajuntament vol visibilitzar amb aquesta actuació que està 
al costat de totes les dones de Canet d’Adri i en contra de 
la violència de gènere. El poble de Canet d’Adri reivindica la 
plena igualtat entre gèneres i que acabi la bretxa salarial i 
tot tipus de violències masclistes.
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Cursa Trail Rocacorba

El cap de setmana de 3 i 4 d’abril es va dur a terme la desena edició de la cursa Trail Rocacorba organitzada 
per l’empresa Klassmark. Aquesta cursa ha esdevingut una fita esportiva, per la qual  han desfilat els corre-
dors més importants del país. 

Pel que fa als esportistes de casa, cal destacar la participació de la Raquel Bosch que va quedar 2ona classifi-
cada en la Marathon Equips Mixtes, amb 5h 28m 07s. 

Moltes felicitats, Raquel i a tot l’equip de Klassmark 
per la implicació amb l’esport i la natura !

Diada de Rocacorba
El  dia 5 d’abril , dilluns de 
Pasqua, es va poder celebrar 
la Diada de Rocacorba , això 
sí adoptant  mesures de se-
guretat per prevenció del CO-
VID-19.  Es va organitzar la 
tradicional pujada a peu des de 
l’alzina de Mas Vert fins arribar 
sota  la roca. També hi va ha-
ver veïns que van decidir pujar 
amb cotxe, moto o bicicleta. 

A les 11h del matí  Mn. Pere 
Artigas va oficiar una missa en 
honor de la Verge de Rocacorba 
i es va fer una pregària en re-

cord de l’Albert Auseller de Mas Batlle Nou que durant molts 
anys va ser l’encarregat de mantenir l’estada i l’Ermita de 
Rocacorba a punt pels visitants.  

L’Ajuntament va oferir un avituallament per a totes les per-
sones que van pujar a Rocacorba i que va reconfortar d’allò 
més els que arribaven pel corriol a peu. D’aquesta manera es 
va evitar la concentració de persones a una mateixa hora i 
tothom va poder degustar del refrigeri al llarg de tot el matí.

El bon temps, amb un dia assolellat i sense vent, va con-
tribuir que la Diada de Rocacorba fos molt agradable i amb 
ganes de tornar-hi l’any vinent.  
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Sant Jordi

Canet d’Adri va celebrar el passat 23 d’abril el seu 
primer Sant Jordi a la Plaça del poble, motivat prin-
cipalment per les recomanacions de les autoritats 
sanitàries que aconsellaven evitar aglomeracions 
de gent.

Per aquest motiu, des de la regidoria de cultura 
es va organitzar un Sant Jordi a nivell municipal 
per evitar que ningú es quedés sense aquesta festa 
tant nostre del llibre i la rosa. 

Els actes es van concentrar durant la tarda amb 
parada de llibres i roses i l’actuació del grup Cap-
giralla Contes que ens van explicar la història de la 
Jordina i el Drac.

En acabar tots els assistents, petits i grans, van 
poder berenar i gaudir d’una estona a l’aire lliure.

No cal dir que va ser una experiència molt positiva 
i que esperem poder repetir!
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Homenatge a la Gent Gran

La diada d’homenatge a la Gent Gran de Canet d’Adri, que tradicio-
nalment es celebrava el primer diumenge de maig, aquest any es va 
endarrerir i es va celebrar el dia  23 de maig per garantir que hi hagués 
força gent vacunada i sobretot garantir la seguretat de la gent gran.

Malgrat aquesta voluntat del Patronat Local per assegurar la salut de la 
nostra gent gran es va trobar a faltar a molts homenatjats i homenat-
jades que per diferents raons no van poder assistir a l’esdeveniment. 

La futura alcaldessa va donar la benvinguda a tots els assistents i un 
sincer agraïment a tota la gent gran de Canet d’Adri que són, com va 
dir, l’essència del nostre poble.

Els actes es van concentrar només al matí amb una missa a l’església 
parroquial de Canet on el Mossèn Enric va fer una predica molt encer-
tada sobre els moments difícils que toca viure i que ningú s’esperava. 
També va tenir unes paraules d’agraïment a l’alcalde sortint, Carles 

Espígol i felicitacions per l’entrada de la nova alcaldessa, Marta Barniol.  En acabar la missa, la veïna de Biert, 
Mònica Orpi, acompanyada de pianista, ens va deleitar amb un concert de cançons populars i entranyables 
que va fer vibrar a tots els assistents.

Tot seguit, a la plaça del poble, el grup l’Esbart Dansaire de Fontcoberta, va oferir una actuació de balls típics 
i regionals que va deixar bocabadat a tots els presents. 

Per tancar l’acte es van fer uns parlaments a càrrec del Patronat Local amb entrega d’un detall a l’avi més 
gran del municipi, Jordi Carreras Furest de 96 anys i l’ Àngela Boix Riera  de 101 anys. També es va entregar 
un detall de la diada a tots els assistents i es va oferir un  vermut popular que n’hi havia per llepar-se els dits.

Felicitats a tos els homenatjats i homenatjades i esperem que l’any vinent es pugui tornar a oferir el tra-
dicional dinar de germanor.
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Festa Remença de la Vall de Llémena

La Festa Remença es celebra cada any en un municipi 
diferent dels quatre que integren la Vall de Llémena 
els quals estan agrupats dins la Mancomunitat de la 
Vall de Llémena i que són: Canet d’Adri, Sant Aniol de 
Finestres, Sant Martí de Llémena i Sant Gregori. Els 
diferents escenaris on s’ha celebrat la Festa Remen-
ça en cada edició, principalment, han estat indrets 
que han format part de la història d’una de les prime-
res grans revoltes populars que va viure Catalunya 
en contra dels “mals usos” dels senyors feudals.

En aquesta 11a edició l’escenari escollit és l’entorn de 
l’església de Santa Cecília de les Serres  al municipi 
de Sant Martí de Llémena. Enguany en una versió 
molt diferent al què estem acostumats, i adaptada a 
la situació actual que vivim amb les restriccions de 
la Covid-19 .

Aquest 29 de maig de  2021, es va realitzar un acte 
central presentat un curtmetratge realitzat per dife-
rents actors i actrius de la Vall de Llémena,  “Traïció 
d’un Remença” una història de ficció basada amb els 
esdeveniments històrics de l’època. Es van realitzar 

dues projeccions del curtmetratge i malgrat que en 
un primer moment semblava que el temps volia fer la 
guitza, finalment es va poder celebrar la Festa amb 
l’assistència d’un nombrós públic.

A l’inici de la jornada, es va presentar l’espectacle 
de Sübitus In Scena, un espectacle inèdit de música 
tradicional , tot seguit el  relleu de la Forca remença 
que passa del municipi de Sant Martí de Llémena al 
municipi de Sant Gregori

Aquest any es va poder comptar amb molts col·labo-
radors dels diferents pobles que van fer possible que 
aquesta diada fos molt enriquidora i molt aplaudida 
per tothom. Per part del municipi de Canet d’Adri, 
són moltes les persones que  van participar en el ro-
datge del curtmetratge i als quals felicitem per l’ex-
cel·lència i l’alt nivell d’interpretació. 

Durant la setmana Remença es va comptar  amb la 
presentació del treball de recerca realitzat per Ferran 
Noguer sobre els “Forns de Calç a la Vall de Llémena” 
i premiat per l’Ateneu de la Vall de Llémena . 

Endavant Remences i fins l’any vinent a Sant Gregori !
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Carles Espígol i Camps, saltenc de naixement i ca-
netenc d'adopció, deixa l'alcaldia després de 6 anys 
al front, per motius laborals. "M'agradaria molt que 
la major part de la gent del poble, quan es referís a 
aquesta etapa, em recordés com un bon alcalde. És 
el que he intentat fer tots aquests anys, intensos, ens 
els quals hem aconseguit un munt de coses pel nostre 
municipi, potser la més destacada la compra dels ter-
renys al voltant del Pavelló, que hem pogut recuperat 
pel poble després de moltes batalles". 

Sobradament conegut de tothom a Canet d'Adri, Car-
les Espígol és un home d'idees clares, proper, afable i 
negociador, que ha treballat de valent pel poble en uns 
moments històrics per Catalunya. Ha portat la vara 
alcalde diverses vegades a Barcelona, al Palau de la 
Generalitat i davant el TSJC, per donar suport als re-
presentants polítics legítims. Ha viscut com a Alcalde 
el referèndum de l'1 d'octubre, marcat per la brutalitat 
policial espanyola; la proclamació de la República per 
part del President Puigdemont, suspesa al cap d'uns 
minuts; s'ha hagut d'enfrontar des de l'alcaldia a un 
155 ferotge, limitador de competències i llibertats. Du-

L'ENTREVISTA

Carles Espigol i Camps

"Me'n vaig satisfet de la feina feta"

Investidura alcalde 2015. Entrega de la vara

Legislatura 2011/2015- Carles Espígol com a regidor
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rant el seu mandat ha vist com l'Estat ha empreso-
nat quasi tot un govern, la presidenta del Parlament 
i líders socials. Ha vist passar quatre presidents de 
la Generalitat (Mas, Puigdemont, Torra i Aragonès)... 
"No ens hem pas avorrit gens ni mica" - afirma amb 
sentit de l'humor-.

A més de tot això, el fins ara Alcalde de Canet d'Adri 
des del 2015, és Gerent de la Clínica Girona, que 
a finals d'aquest any ha d'estrenar una nova seu a 
l'entrada sud de la ciutat de Girona. La nova infraes-
tructura triplica la superfície actual, i la complexitat 
de la seva posada en funcionament, amb la càrrega 
de treball que suposa, ha fet decidir l'alcalde a ple-
gar i deixar pas a noves generacions, i en aquest cas 
també, amb una fita històrica ja que donarà pas a la 
primera alcaldessa que tindrà el municipi des de la 
seva existència, Marta Barniol Prat.

Els motius per plegar d'alcalde han estat es-
trictament laborals?

- Sí. Com vaig dir en el ple del 17 de maig passat, 
en el qual vaig presentar la renúncia al càrrec, ha 
estat una decisió dura, però l'he hagut de prendre 
per honestedat amb el poble de Canet d'Adri, al que 
m'he dedicat en cos i ànima tots aquests anys. Es-
pero haver estat a l'alçada del càrrec. La nova etapa 
de la Clínica, molt encoratjadora, significa una gran 
càrrega de feina i una gran responsabilitat i hones-
tament crec que la fa incompatible amb la dedicació 
que requereix l'alcaldia. Ara toca plegar. És el millor 
que puc fer pel poble, per la clínica i per mi. Agraeixo 
enormement la confiança i la dedicació de tot l'equip 

de govern i de totes les persones que hem integrat 
l'equip humà de l'ajuntament. 

Vostè ha estat el tercer alcalde des de la recu-
peració de la democràcia. Com hi va arribar?

- Bona pregunta. La veritat és que ni jo mateix ho 
sé. Suposo que una cosa porta a l'altra, i al final t'hi 
acabes trobant. Jo sempre he estat compromès amb 
aquest municipi, des de que vaig venir a viure-hi fa 
una colla d'anys. I després la política sempre m'ha 
interessat, com a mitjà per transformar la societat i 
el territori, com a eina per fer possible el desenvolu-
pament de les persones i de la societat. Així que m'hi 
vaig anar ficant, fins que ens vam presentar com a 
independents i vam entrar a l'ajuntament l'any 2003, 
com a regidor a l'oposició, quan era alcalde Jaume 
Frigolé Torrentà. Al 2015 vam guanyar i vam poder 
governar. I l'any 2019 vam tornar a revalidar els vots 
del poble. Penso que en tots aquests anys hem fet 
molta feina.

L'ENTREVISTA

Legislatura 2015/2019 Espai de la Independència de Canet d'Adri-2015

Homenatge a la Gent Gran 2016
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De quines n'està més satisfet?

- De moltes. Des de les més importants i que tenen 
una més gran repercussió en la vida social del poble, 
com ara la recuperació dels 30.000 metres quadrats 
de terreny al voltant del pavelló municipal, fins a l'as-
faltatge de camins per fer més accessibles els dife-
rents nuclis. El nostre és un territori molt ampli, amb 
una gran extensió, d'uns 44 km². Això vol dir que hi 
ha molts camins forestals que s’han de conservar i 
aquest era un dels reptes principals, durant els pri-
mers anys d'alcaldia. Calia asfaltar el camí a un nucli 
d’aquests importants de població, de més de 90 ha-
bitants, com és Montbó, i es va fer. Calia arreglar la 
carretera de Rocacorba, i vam recuperar la carretera 
des de Canet per pujar a Roca-corba. Calia asfaltar 
el camí de Biert, i ho vam fer. Hem pavimentat pas-
sejos i formigonat diferents trams de camins. També 
estem molt contents d'algunes altres fites aconse-
guides, com ara millorar les comunicacions fent ar-
ribar l'ADSL i la fibra òptica, o també el canvi de tot 
l'enllumenat públic a sistema LED, o la instal·lació de 
plaques solars, per tenir un consum d'energia molt 
més sostenible. Però penso que tan important com 
les obres fetes, és el llegat que deixem de la mane-
ra com hem fet les coses, des de la transparència i 
la solidaritat, fomentant els valors de la convivència 
entre les convilatanes i convilatans. Ja vam dir-ho al 
principi de la primera legislatura: arribem a l'Ajun-
tament de Canet d'Adri amb voluntat de servei, de 
transparència i d'aposta per la participació activa.

Han estat aquests els tres eixos vertebradors 
de la vostra acció de govern?

- Sí. L'any 2015, a l'estiu, quan vam arribar a l'alcal-
dia, va sortir publicat al diari: "El govern de Canet 
d'Adri renuncia a cobrar cap sou" i la notícia deia: 

"El nou govern municipal de Canet d'Adri ha decidit 
renunciar a percebre cap sou per desenvolupar la 
seva tasca i tampoc cobrarà res per assistències o 
indemnitzacions. Així ho va decidir el nou executiu 
municipal que, finalment, estarà format pels tres re-
gidors d'Independents per Canet d'Adri (IpC-AM) –
Carles Espígol, Jordi Fonoll i Albert Badosa– i el regi-
dor d'Avica, Enric Subils". La notícia va tenir una certa 
repercussió, però per nosaltres l'important és que 
era una mena de carta de presentació, de declaració 
d'intencions: aquí hem vingut a treballar pel poble, a 
aportar-hi solucions. I vam decidir també fer-ho tot de 
manera transparent, publicant-ho absolutament tot.

Una transparència que va ser reconeguda com 
una de les millors de Catalunya...

- Efectivament. Ens vam convertir en el municipi més 
transparent de Catalunya, segons la UAB, que ens va 
situar al 2016 en primer lloc dels pobles de menys de 
1.000 habitants. L'Ajuntament de Canet d'Adri va fer 
esforços per tal d'actualitzar el web (www.canet-adri.
cat), on es va penjar tota la informació sobre els re-

L'ENTREVISTA

Acte commemoració de l'1 d'octubre de 2017 Festa Remença 2019

Festa Major de Canet 2015
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presentants polítics, la gestió dels recursos econò-
mics, el municipi i temes de participació ciutadana, 
entre d'altres, i es va crear també un portal específic 
de transparència dins el web de l'Ajuntament.

Voluntat de servei, transparència i el tercer eix 
era la participació activa, no?

- Sí. Ja des de que vam entrar a l'Ajuntament teníem 
molt clar que l'eix vertebrador de la nostra política 
al cap del consistori havia de ser l'aconseguir la par-
ticipació activa de les conciutadanes i conciutadans. 
Sense les entitats, sense la gent, no hi ha poble, 
ni ajuntament, ni comunitat, ni municipi, ni res. La 
participació és bàsica i per això, en la primera sessió 
extraordinària del 6 de juliol de 2015, en el ple de 
cartipàs, es va crear el Consell de Participació Ciuta-
dana, integrat per membres de les diferents entitats 
municipals: de les Associacions culturals d'Adri, de 
Canet d'Adri i de Montcal; de l'Associació d'urbanit-
zació de Montbó, dels Amics de la Vall de Biert, de 
l'Assemblea Territorial Canet d'Adri per l'ANC i de 
l'Associació de Caçadors de Canet d'Adri. Ho vam fer 
per acostar la veu de la gent del poble al consisto-
ri. Per debatre entre totes i tots els temes que ens 
afecten, d’educació, socials, de convivència, quotidi-
ans. Totes i tots junts, des de la participació activa, 
i cadascun en el seu paper, hem anat construint el 
Canet d’Adri d'avui, i seguim treballant plegats per 
fer-lo cada dia millor, perquè serà el Canet d'Adri que 
deixarem als nostres fills.

La vara d'alcalde no havia sortit mai tant del 
poble com en aquesta legislatura i mitja, no?

- Sincerament crec que no. El moment històric que 
ens ha tocat viure ha estat absolutament especial 
i convuls. Hem tingut de tot en aquesta legislatura 
i mitja a l'Ajuntament de Canet d'Adri: hem tingut 
quatre presidents de la Generalitat diferents, tres 
d'ells han estat inhabilitats, un és a l'exili; hem tin-
gut un referèndum, el de l'1 d'octubre, aquell en el 
que la pregunta era: "Voleu que Catalunya sigui un 
Estat independent en forma de República?".  Com a 
Alcalde de Canet d’Adri vaig poder viure en prime-
ra persona, en nom de totes les canetenques i tots 
els canetencs, la jornada històrica del 27 d’octubre, 
quan es va proclamar la República al Parlament de 
Catalunya. Ens va convocar el President de la Gene-
ralitat, MH Carles Puigdemont, i hi vam acudir cen-
tenars d’alcaldes d’arreu del país. Poc després de 
proclamar-la, el President Puigdemont la va suspen-
dre i aleshores va arribar el 155, l'empresonament 
dels líders socials i de bona part del govern legítim, 
l'exili d'una altra part important del govern, inclòs 
el president legítim de la Generalitat de Catalunya, 
l'empresonament de la presidenta del Parlament... 
Uns temps molts convulsos en els que ha calgut que 
els alcaldes anéssim diverses vegades al cap i casal 
de Catalunya, a donar suport als nostres represen-
tants legítims injustament empresonats i inhabilitats 
pels tribunals i per l'estat espanyol. Com diuen iròni-
cament a les xarxes, "els hi està quedant una demo-
cràcia plena molt maca".

I també heu hagut de fer front a situacions ben 
atípiques i fins i tot a una pandèmia mundial...

- Sí. He hagut d'afrontar com a alcalde situacions 
ben atípiques: Al novembre del 2016 uns militars 

L'ENTREVISTA

Legislatura 2019/2023

Diada de Rocacorba 2016
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van estar pels carrers del poble, armats fins a les 
dents, en unes maniobres ben orquestrades que pre-
tenien generar por. Aleshores, per prudència, vam 
suggerir als caçadors que s'estalviessin de fer batu-
des de senglars, aquelles nits. Vam patir el temporal 
Glòria el gener de 2020, i uns mesos després, a la 
primavera, un fort cop de vent va arrencar part del 
sostre del pavelló, sense produir cap ferit, afortuna-
dament. Però l'episodi més dur ha estat sense cap 
dubte la pandèmia. La COVID19 va irrompre al poble 
tan cruament com ho va fer a la resta de Catalunya 
i al món, emportant-se vides i capgirant totalment 
el nostre dia a dia. Des de l'Ajuntament, un cop les 
autoritats sanitàries van prendre el control de la si-
tuació, vam anar seguint totes les recomanacions, 
tancant el que s'havia de tancar, accessos massa 
concorreguts a gorgues després dels primers confi-

naments, o comprant mascaretes, gels i altres siste-
mes de protecció per repartir pel poble. Ara sembla 
que li tenim el peu al coll a la pandèmia, a casa nos-
tra, i que gràcies a la vacunació massiva se li està 
guanyant la batalla al virus. Però encara trigarem 
un temps a tornar a l'antiga normalitat, tot i que jo 
penso que res serà igual, que aquesta pandèmia ens 
ha canviat a totes i a tots, i en certa manera ens ha 
humanitzat més i ens ha ensenyat a valorar el que és 
més essencial per cadascú. 

I s'acomiada Carles Espígol d'aquesta entrevista amb 
un agraïment, un somriure i uns versos. Un agraï-
ment "a les regidores i regidors i a tot el personal de 
l'Ajuntament pel seu bon fer i el seu compromís amb 
el poble".  Un somriure "perquè me'n vaig satisfet 
de la feina feta". I amb uns versos del poeta Miquel 
Martí i Pol: 

L'ENTREVISTA

Alcaldes de la Vall del Llémena                  
al Palau de la Generalitat

Castanyada Fira del Porc 2018 Espai Social 2017

"Cridem qui som i que tothom ho escolti. 

I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui, 

i via fora!, que tot està per fer i tot és possible".
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Hola, soc en Joel Samuel Velas-
co Gomez i vaig néixer el 6 de 
febrer de 2021. Visc al Carrer 
Rocacorba de Montbó, i els meus 
pares són la Sandra Karime i en 
John Alexander.

Jo soc la Zoe Berthelsen Ibanco, 
vaig néixer l’11 de març de 2021. 
Visc a Cal Fuster del Veïnat del 
Jordà i els meus pares són la Pa-
tricia i en Leif. 

Registre Civil

Naixements

Defuncions

Jaume Micaló Armengol, veí de Can Grau de Ca-
net. Va morir el passat 21 de desembre de 2020 a 
l’edat de 83 anys. 

Enrica Naspreda Picart, veïna de Can Caiell d’Adri. 
Va morir el passat 24 de desembre de 2020 a l’edat 
de 82 anys.

Joan Ferrer Fontanella, veí de Can Font de Mont-
cal. Va morir el passat 3 de gener de 2021 a l’edat de 
89 anys.

Lluis Mas Sais, veí del carrer camí de la Font, núm. 
6 de Canet. Va morir el passat 28 de gener de 2021 a 
l’edat de 66 anys.

Elena Garijo Ridruejo, veïna del Carrer del Camí del 
Jordà, núm.17,  de Canet. Va morir el passat 19 de 
febrer de 2021 a l’edat de 89 anys.

Ignasi Lago Garcia, veí de del Carrer Carretera ve-
lla, núm.1 de Canet. Va morir el passat 23 de febrer 
del 2021 a l’edat de 79 anys.

Carme Puig Riera, veïna de Mas Puig d’Adri. 
Va morir el passat 24 de març de 2021 a l’edat 102 
anys.

Albert Auselle Cerver, veí de Mas Batlle Nou de 
Montcal. Va morir el passat 27 de març a l’edat de 
77 anys.

Jo soc l’Ànnia Torrentà Maurici 
i vaig néixer el 17 de març de 
2021. Visc a Can Missó d’Adri i 
els meus pares són la Judit i en 
David. 

Benvingunts i benvingudes als nous nats i felicitats a les famílies !
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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 25 de gener de 2021

# Aprovació del Plec de clàusules particulars de 
l’obra d’ampliació dels ponts de Mas Batlle de 
Montcal, Pont d’Adri i Pont de l’Estanyol de Ca-
net.

# Aprovació de l'expedient de contractació de 
l’obra de pavimentació del camí de Biert.

Acta de la sessió ordinària celebrada el 
dia 22 de març de 2021

# Adjudicació de l'obra de  pavimentació Camí 
de Biert, Fase I, II, III a l’empresa EXCAVA-
CIONS I PINTURES, SAU, per un import total 
d’execució de 114.345€

# Es va aprovar l'atorgament d'una subvenció 
adreçada al sector de la restauració, hostaleria 
i allotjaments turístics del municipi de Canet 
d'Adri que s’han vist afectats per les mesures 
extraordinàries de la pandèmia COVID-19 i que 
estiguin al corrent de pagament de tributs.

# Es va aprovar l’adhesió del Jutjat de Pau de 
Canet d’Adri per formar part de l’Agrupació de 
secretaris de Jutjat de Pau del Gironès

# Es va aprovar la modificació de crèdits per 
incorporació de crèdits extraordinaris i suple-
ments de crèdit del Pressupost de l’Ajuntament  
de Canet d’Adri per import de 80.000€.

# Es va aprovar la liquidació del Pressupost Ge-
neral de l’exercici 2020.

Acta de la sessió extraordinària celebrada 
el dia 17 de maig de 2021

# Es va prendre coneixement de la renuncia al 
càrrec d'alcalde presentada pel Sr. Carles Espí-
gol Camps.

Acta de la sessió ordinària celebrada el 
dia 31 de maig de 2021

# Es va aprovar la delegació parcial de compe-
tències al Consell Comarcal del Gironès per la 
licitació del projecte de construcció d'una EDAR 
(depuradora municipal)

# Es va aprovar el Conveni amb Dipsalut de ces-
sió gratuïta d'ús de desfibril·ladors i gestió de 
la seva xarxa a favor de l'Ajuntament de Canet 
d'Adri

# Es va acordar aprovar el Conveni de col·labo-
ració entre el Departament d’Interior de la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Ajuntament  per a la 
seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions 
d’Emergències i Seguretat de Catalunya (RES-
CAT) per a la coordinació en matèria de protec-
ció civil

# Es va acordar ratificar el Decret d’alcaldia de  
sol·licitud  al Departament de Presidència de 
compensació econòmica de càrrec electe

# Es va aprovar la pròrroga del contracte de 
neteja de les dependències municipals prestat 
per l’empresa M PLUS Serveis Integrals de Ne-
teja, SA

# Es va aprovar la la modificació de crèdit 
3/2021 per import de 

# Acord d’aprovació i contractació obra amplia-
ció de ponts d’ Adri, Mas Batlle i Estanyol d’acord 
amb els projectes redactats per l’empresa ABM 
Serveis d’enginyeria i Consulting, SL

# El Ple va acordar aprovar  la factura i certifi-
cació de l’obra de pavimentació camí de Biert de 
les obres executades per l’empresa EPSA

Acta de la sessió extraordinària celebrada 
el dia 8 de juny de 2021

# Presa de possessió de la senyora Mónica Orpí 
Roth del càrrec de Regidora

# Votació per a l’elecció de la  nova alcaldessa 
Marta Barniol Prat al càrrec d’alcaldia
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Parc de les Alzines

S’ha delimitat el tram del Parc de les Alzines amb pals 
de fusta i separacions amb corda per evitar que hi 
aparquin els cotxes. L’actuació s’ha fet per protegir 
la zona d’esbarjo i de joc infantil, amb un cost de 
2.933,15€

Plaques fotovoltaiques d’autoconsum 
a l’edifici de l’Ajuntament

L’empresa Enginyeria Energètica Gironina, SL  ha dut 
a terme els treballs d’instal·lació de 16 plaques foto-
voltaiques d’autoconsum a l’edifici de l’Ajuntament, 
per import de 12.392,22€
Amb aquesta actuació es pretén generar suficient 
energia solar per cobrir les necessitats de subministra 
energètic a les dependències municipals.
L’obra està inclosa en el programa PLA A L’ACCIO 
2020-2021 de la Diputació de Girona amb una sub-
venció atorgada de 7.842,09€ 

Tanca de protecció a la carretera 
principal GIV5313

S’ha col·locat una tanca de fusta de protecció a la 
carretera principal de la GIV5313, a l’alçada de Can 
Teixidor de Canet. El cost de l’actuació ha estat de 
725,52€ 

Pavimentació Carretera de Biert 

Durant el mes d’abril es va dur a terme l’asfaltatge 
de la carretera de Biert, en el tram de Mas Puig fins 
el dipòsit d’aigua, en una superfície de 2,8 Km. L’obra 
la va executar l’empresa adjudicatària EXCAVACIO-
NES Y PINTURAS, SAU (EPSA) per un import total  de 
125.686,11€ 
Aquesta obra està inclosa en el  Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya, anualitat 2020, dins la línia de 
subvencions que atorga el Departament de la Presi-
dència de la Generalitat de Catalunya per a pobles 
petits de menys de 1000 habitants, amb un import 
concedit de 120.000€
Amb aquesta actuació s’ha complert amb una deman-
da dels veïns de Biert i dels veïns i veïnes del munici-
pi, que durant molts anys reclamaven que s’asfaltés 
la carretera de Biert.

Actuacions municipals

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Pavimentació d’un tram de cuneta a la  carretera de Montcal

Durant aquest mes de maig s’ha dut a terme les 
obres de pavimentació d’un tram de cuneta de la 
carretera de Montcal. L’obra l’ha executat l’em-
presa Coaypa Obres y Serveis, SL per import de de 
32.666,97€. 

Amb aquesta actuació es vol donar continuïtat als 
trams de cuneta ja pavimentats en els darrers anys 
i guanyar, d’aquesta manera, amplada pel trànsit 
rodat a la carretera de Montcal.

L’actuació està inclosa en el del Fons de Coopera-
ció Local, Econòmica i Cultural  de la Diputació de 
Girona, exercici 2020, amb la concessió d’una sub-
venció per  import de 32.666,97€

Esperem que ben aviat tinguem completada la pa-
vimentació de cunetes al llarg de tot el recorregut 
de la carretera de Montcal.

Col·locació de porta metàl·lica a la Font de la Torra

Amb l’inici de la temporada d’estiu, l’Ajuntament ha fet instal·lar unes portes metàl·liques en els accessos de la 
Font de la Torra, per tal de regular l’aforament en aquest indret.

Amb aquesta actuació i la contrac-
tació de dos agents cívics es vol 
aconseguir que es respecti la nor-
mativa cívica en l’entorn de la Font 
de la Torra i en tot el recorregut de 
la riera de Canet.

L’actuació de la construcció i instal.
lació de les portes, elaborades per 
Serralleria Montfer, SL ha tingut un 
cost de 5.325,21€

Els visitants podran accedir a la 
Font de la Torra a través de cita 
prèvia en el portal de la web de 
l’Ajuntament o bé trucant directa-
ment a les oficines de l’Ajuntament.

Obres en tràmit

L’Ajuntament resoldrà, en els propers dies, l’adjudicació de dues obres, necessàries pels seus veïnats: Foleià i Vainera
Pel que fa al camí de Foleià s’executarà l’obra d’arranjament de tot el tram del camí amb àrid recilat i també es pa-
vimentarà la pujada de Can Madoixa.
En el camí de Vainera es pavimentarà la pujada de Cal Ros i es farà un repàs general de tot el tram de la carretera, 
des de Can Canet fins a Can Valls.
També, a nivell d’interès municipal, en els propers dies s’adjudicarà l’obra d’ampliació dels ponts de Mas Batlle, Pont 
d’Adri i Pont de l’Estanyol. Les empreses poden optar a presentar-se a una sola obra d’ampliació de pont, a dues o 
per a executar les obres de tots tres ponts.
En la propera revista us donarem els detalls de les obres.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Noticies municipals

Elecció de la nova Alcaldessa Marta Barniol Prat

En el Ple extraordinari celebrat el passat dia 8 de juny es va elegir a la nova 
alcaldessa, Marta Barniol Prat, en substitució de l’alcalde sortint, Carles 
Espígol Camps. En acabar l’acte es va oferir un petit refrigeri als assistents, 
cortesia del Sr. Bartomeu Salvadó de Montbó, sigui dit de passada, que no 
falta mai als Plens municipals. 
L’alcalde sortint va fer entrega de la vara de l’Ajuntament a la Marta 
desitjant-li molt d’encert i molta força. En aquest moment, la ja alcaldessa, 
va fer entrega al Sr. Espígol del  quadre que es penjarà a la Sala de Plens 
municipals i que acredita els any que en Carles Espígol ha estat alcalde de 
Canet d’Adri.

Tot l’acte va ser molt emotiu i es va comptar amb la presència de la Sra. 
Laia Cañigueral que en els propers dies serà nomenada Delegada del 
Govern de la Generalitat a Girona.

Aquestes són les paraules que la Marta va dirigir als assistents a l’acte: 

Benvinguts i Benvingudes,

És per mi un gran repte ple d’il·lusió acceptar, amb molt 
d’honor, el càrrec d’alcaldessa de Canet d'Adri.

La nostra voluntat sempre ha sigut i continuarà sent aju-
dar al seus veïns i veïnes en tot allò que ens requereixin, 
ser útils pel poble, mantenir la personalitat i essència 
d'aquest tresor de territori i fer que sigui un poble de 
futur.

En un dia com el d'avui he de fer alguns agraïments i no 
podria començar de cap altra manera que fer-ho amb en 
Carles, i fer-ho per la seva generositat, per la seva capa-
citat d'entesa, negociació i comprensió, pel seu mestrat-
ge però sobretot per la seva qualitat humana que ha 
estat present en tot moment. Et trobem a faltar Carles. 

També volia agrair a tots els companys i companyes de 
l'equip de govern la confiança dipositada amb mi per 
aquesta nova etapa. Som un (o una) i així desitjo que 

continuï sent, crec que el nostre èxit recau en això. 

Aprofito també per agrair a la Georgina, la seva voluntat 
per tenir, sempre, una bona entesa amb tots nosaltres.

No volia, tampoc, deixar passar l'oportunitat d'agrair a la 
Dolors, en Joan, la Yoli, la Cristina, en Roger i la Clara la 
seva dedicació, entrega, professionalitat i estima cap al 
nostre poble que demostren dia a dia. Ells són l’estruc-
tura, l’ànima i el cor d’aquest Ajuntament.

I per acabar voldria agrair també, als que, a casa meva, 
són la meva estructura, la meva ànima i el meu cor. En 
Marc i la Vinyet, gràcies per la vostra comprensió i su-
port i sobretot per la generositat d’acceptar que us robi 
part del vostre temps. Us estimo.

Res mes a dir, em teniu a la vostra disposició. Visca Ca-
net d’Adri i Visca Catalunya.

                                                    Marta.
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Presa de possessió de l’acta de regidora de Mònica Orpi Roth

En el mateix Ple extraordinari del dia 8 de juny, i abans d’elegir 
l’alcaldessa, es va nomenar a la Sra. Mònica Orpi Roth pel càrrec de 
regidora de l’Ajuntament de Canet d’Adri adscrita al grup Independents 
per Canet d’Adri-Acord Municipal (IpC-AM)

La Sra. Orpi figurava en la setena posició de la candidatura de la llista 
IpC-AM i, en el moment de jurar o prometre el càrrec, va manifestar el 
goig d’entrar a formar part de la gestió del món local.

Moltes felicitats i benvinguda!!

Contractació de dos agents cívics

Com ja és costum per aquestes dates, l’Ajuntament ha procedit 
a la contractació de la figura de l’Agent Cívic amb un procés 
públic de selecció de personal.

Aquest any l’Ajuntament ha contractat a dos agents Cívics, en 
Xavier i en Joan,  per donar resposta a la gran afluència de 
visitants que  durant l’estiu es dirigeixen a les gorgues de Canet 
i evitar accions incíviques.

Aquestes persones seran les encarregades de controlar 
l’aforament a la Font de la Torra i de la resta d’indrets d’interès 
natural, amb atribucions per poder denunciar als infractors.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

S’ha implementat un nou impost, l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica, un tribut de fiscalitat verda la recaptació del qual es destinarà íntegrament a accions de millora de 
l’entorn i del transport públic, a fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i a impulsar la mobilitat 
sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

L’impost es gestiona mitjançant padró i és elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya. El dia 1 de 
setembre de 2021 es publicarà el padró definitiu dels vehicles i a partir del 15 de setembre de 2021 s’ inicia 
el període de pagament.

Trobareu la informació d’aquest tribut i la taxa que correspon a cada vehicle per a l’exercici 2020 a https://
atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/ o a la pàgina impostco2.gencat.cat, també podeu con-
sultar a l’atenció telefònica de l'Agència Tributària de Catalunya al número 012 en horari de 8h a 22h, de 
dilluns a divendres, no festius
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Programa Garantia Juvenil 2021

El Departament de Treball i Afers Socials de la 
Generalitat de Catalunya ha publicat la convocatòria 
de Joves en Pràctiques 2021  per a joves de 16 a 30 
anys que reuneixin els requisits establerts.

L’Ajuntament, com en les darreres edicions, ha 
sol·licitat dues places dins el programa de Garantia 

Juvenil-Joves en pràctiques . Una plaça destinada a 
cobrir la dinamització de l’espai social per a petits i 
grans i una altra plaça d’oficis per reforçar a l’operari 
de brigada.

Esperem que en aquesta ocasió l’Ajuntament pugui 
ser beneficiari de les places sol·licitades i donar 
continuïtat als projectes de tallers, xerrades i 
manualitats dels baixos de l’Ajuntament. 

L’AJUNTAMENT INFORMA

Subvencions

Servei de whatsapp municipal

Vols que l’Ajuntament de Canet d’Adri t’avisi per 
whatsapp de totes aquelles notícies, esdeveniments, 
avisos, talls de subministrament o qualsevol altra in-
formació 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 BAI-
XA + Nom i Cognoms. 

Aquest servei és totalment gratuït i funciona de ma-
nera unidireccional, si vols fer gestions o consultar 
qualsevol informació, hauràs d’adreçar-te a les ofi-
cines municipals o bé a la seu electrònica.

També ens pots seguir a l’Instagram 

                      @ajuntament_canetdadri 
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PARLEM DE CANETPARLEM DE CANET L’AJUNTAMENT INFORMA

Bonificacions i exempcions en impostos i taxes municipals

En aquest apartat trobareu de forma resumida les bonificacions i exempcions que es poden aplicar en els  
impostos i taxes municipals, d’acord amb les Ordenances Fiscals vigents i que es poden consultar a la pàgina 
web www.canet-adri.cat, apartat Ajuntament_ Ordenances Fiscals i Reglaments Municipals 2021

En cas de ser beneficiària d’alguna exempció o bonificació cal sol·licitar-ho a l’Ajuntament o directament a 
l’Ens de Xaloc i trobar-se al corrent de pagament del tribut.

IMPOSTOS

TAXES

CONCEPTE 

Urbanització, construcció i promoció immobiliària

 
Cooperatives agràries i explotacions comunitàries

Aportacions de béns pels conjuges a la societat 
conjugal 

Transmissions de béns immobles entre cònjuges, 
parella o fills en compliment de sentència 

Transmissió a favor dels conjuges, parella, ascendents i 
descendents fins al segon grau de consaguinitat i 
afinitat del domicili habitual del causant

Vehicles elèctrics, biomodals, o amb consum de 
biocumbustibles 
Vehicles històrics i vehicles de més de 25 anys 

Obres declarades d'especial interès o utilitat municipal. 
Cuturals, socials, històric artístiques 

Embelliment de façanes, parets, envans al descobert i 
elements exteriors 

Reparació d'immobles amb patologies estructurals 
(aluminosi, carbonatació o similar) 

Implantació d'energia renovable                                   
(plaques fotovoltaiques, energia solar)

Obres necessàries per implantar energia renovable que 
doni servei a un mínim de de l'habitatge

Contribuents vulnerables amb un informe anuals dels 
serveis socials

Habitatges i locals desocupats que justifiquen la baixa 
del servei de llum i aigua 

 
Acivitats d'entitats benèfiques i culturals 

Trasllat de local per obres de reforma, enderroc o 
expropiació urbanítica 

 
Persones vulnerables amb informe dels serveis socials

BONIFICACIO REBUT 
75% (1r. Any)
60% (2n any)
50% (3r any) 

 

 exempts
 

 exempts

95%

50%

100%

95%

95%

95%

95%

95%

90%

exempts

exemptes

exempts

valoració particular  

BENS IMMOBLES

IBI urbana 

IBI rústica 

PLUVALUA

VEHICLES TRACCIO MECANICA 

CONSTRUCCIONS, 
INSTAL.LACIONS I OBRES 

RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES

LLICENCIA D'ACTIVITATS 

SERVEI AIGUA POTABLE 
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ELS PARAIRES D’ADRI

Els paraires o “senyors del drap” eren uns artesans 
de l’estament social dels menestrals (petits burgesos) 
que tenien per ofici preparar la llana per al seu teixit. 
Els paraires van ser molt importants en la Catalunya 
medieval pel gran paper que jugava la indústria tèx-
til en l’economia catalana, principalment des del se-
gle XIII fins a les acaballes del segle XVIII i principis 
del XIX que amb la industrialització va desaparèixer 
aquest ofici. Encara que els paraires es trobaven fo-
namentalment en les ciutats (on s’agrupaven en gre-
mis), també s’estenien per petits nuclis de muntanya, 
en terres ramaderes i amb abundor d’aigües. 

A Adri, els paraires eren la família Bitlloch (Billoch, 
Billoc o Bell-lloch) que es va instal·lar al poble a finals 
del segle XV. Els primers de la saga van ser Joseph 
Bitlloch (I), fill d’un paraire de Banyoles i la seva es-
posa Margarida. Gràcies al testament que va fer Jo-
seph Bitlloch (I) davant el rector de la parròquia de 

Sant Llorenç sabem que al 1726 vivien en un casa 
dita d’en Bitlloch a Adri. Actualment només queden 
unes restes d’aquesta masia, dita d’en Bitlloc de dalt 
o Can Petarra (desconeixem d’on prové aquest últim 
nom). D’aquesta masia, situada al costat d’una riera, 
actualment només en queden restes: 

L’hereu de la saga era qui continuava amb l’ofici i 
se n’ocupava del patrimoni familiar, i en els Bitlloch 
també heretava el nom: Joseph. Dels tres primers 
membres de la saga poca cosa especial en tenim a 
dir, seguien el patró d’una família rural de l’època: 
es casaven amb una jove de les contrades, de més 
o menys la mateixa posició social; tenien molts fills, 
però no tots arribaven a l’edat adulta, atès a l’alt ín-
dex de mortaldat infantil; continuaven amb l’ofici de 
la família; i al morir deixaven a la muller com a usu-
fructuària de la casa i de tots els béns amb la condició 
que no es tornés a casar i guardés el bon nom de 
l’espòs, demanava que s’alimentessin i vestissin als 
fills i filles solters que vivien a la casa familiar, deixava 
la legítima als fills i estipulava una dot per les filles 
quan es volguessin casar, la resta de béns passaven 
a l’hereu; i en general, tots els Bitlloch, tenien vides 
bastant longeves. 

Els cabalers (fills homes que no eren els hereus) tenien 
diverses opcions: es quedaven solters a la casa famili-
ar, es dedicaven a la vida eclesiàstica o bé es casaven 
i amb la legítima que els donava el pare o l’hereu junt 
amb la dot de la seva muller començaven una nova 
vida. Per exemple, Pera Bitlloch, fill de Joseph Bit-
lloch (II) i Rosa 
Torras, va esta-
blir-se a Mont-
cal a fer de 
paraire. El seu 
germà Joan 
també va esta-
blir-se a Mont-
cal, i no sa-
bem a què es 
dedicava però 
si que sabem 
on va viure: a 
Can Ribere-
ta. A l’entrada 
d’aquesta ma-
sia encara es 
conserva una 
inscripció que 
diu: “1767 JOAN 
BITLLOC”:

Restes actuals de Can Bitlloch de dalt                                                                        

 la riera que passa pel costat 
de la casa, avui seca                                       

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

Les coses comencen a canviar pels Bitlloch amb Jo-
seph Bitlloch (III) i Maria Boschdemon. Al seu primo-
gènit no li posen Joseph com ho havien fet els seus 
avantpassats sinó Joan, però aquest és víctima de la 
mortaldat infantil i mor als dos anys. El matrimoni va 
tenir quatre fills més: tres noies i un noi, que tam-
poc va portar el nom de Joseph sinó que li van posar 
Agustí. Al 12 d’agost de 1772 Agustí Billoch es casa 
amb Caterina Plaja, filla d’un pagès de Sant Pol de la 
Bisbal i de Rosa Noguer d’Adri, dos anys més gran que 
ell, i al 1775 tenen una filla: Maria Billoc. No tenen un 
segon fill fins al 1787 (dotze anys després). Aquest 

segon fill és un nen, està destinat a ser l’hereu i li po-
sen Joseph, però abans d’arribar els dos anys es mor. 
El matrimoni no té més fills, i per tant, per primera 
vegada a la saga Bitlloch hi ha una pubilla: Maria Bit-
lloch. Encara no s’han acabat les rareses en Agustí: 
al 24 de febrer de 1810 mor la seva esposa Caterina, 
i en menys de dos mesos (prèvia dispensa matrimo-
nial), al 7 d’abril, es casa amb Rosa Alemany  vídua 
de Salvi Alemany (que havia mort al 22/12/1809 “de 
mort violenta”). No sabem a què es deu aquest ma-
trimoni tan ràpid, si a amor, necessitat, o misericòrdia 
però el cas és que en menys d’un mes, Agustí Bitlloch 

es torna a quedar vidu per sego-
na vegada en un any. 

A partir d’aquest moment no 
tenim més pistes sobre Agustí 
Billoch o Bell lloch: no va morir a 
Adri, ni va deixar testament a la 
parròquia. No sabem si va marxar 
d’Adri, cosa que seria una mica 
estranya per què la casa quedava 
en mans de la seva filla, i aquesta 
tenia el deure de cuidar-lo. O bé, 
si com passava algunes vegades, 
va morir mentre estava de vista 

en un altre poble i el van enterrar 
allí. Per una inscripció de la seva 
filla Maria al 1828 sabem que en 
aquella data ja era mort. 

Fragment del testament de Joseph Bitlloch (II) de 26 de gener de 1762. Imatge 51, T2 – Llibre de testaments de la Parroquial Iglesia de 
Sant Llorenç de Adri (1725-1851). “Per els bons i agradables serveis que he rebut, i Deu volent espero rebre de Rosa Bitlloch i Torras ma 
muller, deixo aquella Senyora i Majora, podent (?) i usufructuaria de ma casa i terres, dita la casa d’en Billoch d’Adri, vivint però casta i 
sense marit i en hàbits de viuda mantenint mon nom, i no desfent (?) de ma casa i béns son dot. Així que no sols aconsegueixi (?) aliments, 
sinó i també la integro dels fruits de ma casa i béns, no poden vendre ni empenyar cosa alguna de ma casa i béns.”

Inscripció de la mort de Rosa Bell lloch i Alemany. Pàgina 90 del Llibre d’òbits de la Parrò-
quia de Sant Llorenç d’Adri (1765-1851).”Dia trenta d’abril de 1810 mori de malaltia corpo-
ral Rosa Bell lloch casada en segones núpcies amb Agustí Bell lloch paraire d’Adri, deixada 
de Salvi Alemany, treballador d’Adri. filla de siset (?) Estanyol, pagès de Canet d’Adri i 
d’Ana Ribas, cònjuge. Rebé els sants sagraments al cadàver de la qual es dona sepultura 
en el cementiri de l’església d’Adri a 1 de maig de dit mes i any. Se li han celebrat en dia 
església l’enterro (?) i novena”.
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PARLEM DE CANET D'ADRI

Pel que fa a Maria Bitlloch passava a ser la pubilla, i 
en aquest cas seria el seu marit qui seguiria l’ofici. No 
obstant, en les primeres inscripcions del matrimoni 
trobem alguna referència de Baldiri Canals com a pa-
raire, però ja les últimes inscrip-
cions de la seva vida (testament 
i defunció) és refereixen a ell com 
a treballador. El seu primogènit, 
Joseph Canals Billoch mai se’l va 
relacionar amb l’ofici de paraire, 
en totes les inscripcions diu tre-
ballador o ja a mitjans segle XIX, 
quan les escriptures passen a ser 
en castellà “jornalero”. 

Respecte a la casa, mentre en els 
testaments dels primers Bitlloch 
es feia referència al nom de la 
casa, en aquestes darreres es diu 
que es fa testament a la casa i ha-
bitació del malalt o malalta però 
no anomenen el nom de la masia. 

Després de més d’un segle de que 
els Bitlloch, Bitlloc, Billoc o Bell 
lloch, treballessin la llana dels ha-
bitants d’Adri i rodalies va desapa-
rèixer l’ofici, el cognom i no tenim 
la certesa de que la masia quedés 
en mans dels descendents del pri-
mer Joseph Bitlloch que venia de 
Banyoles a fer de Paraire a Adri. 

Aprofitem per donar les gràcies a 
la Carme de Can Ribareta que ens 
va acompanyar fins les ruïnes de 
Can Bitllot de dalt, i ens va expli-

car de com havia canviat tota la zona des que ella era 
petita i anava a jugar al torrent de Can Bitllot. 

                                  Clara Marcé Farrés
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En els mesos de maig i juny, a les nits calmades i serenes, es pot escoltar un to aflautat que es repeteix 
varies vegades i que es pot arribar a confondre amb el cant del tòtil que és una espècie de gripau . Es tracta 
del Xot, el mussol més petit de tot Europa.

Durant el mes d’abril arriben a les nostres contrades, provinents sobretot del nord d’Àfrica i del Sud d’Espa-
nya, els petits mussols. Després de tirar endavant la cria, tot just al començar la  tardor, cap el setembre i 

octubre, tornen cap a zones més càlides, on passa-
ran tot l’hivern. 

Als boscos de canet d’Adri, en els últims 20 anys, els 
mussols no havien arrelat de forma clara, com si que 
està passant actualment.

La col·locació de caixes niu en diferents zones de 
Canet d’Adri ha incentivat i ajudat a que aquest tipus 
d’aus s’estableixin en el nostre territori. S’han creat 
així, noves zones productives amb moltes cries de 
mussol que neixen i creixen cada estiu als boscos de 
Canet, la qual cosa es una molt bona noticia.

El Xot s’alimenta sobre tot de petits vertebrats com 
ratolins i sargantanes  i molts insectes. Té una al-
çada entre 19-21 cm i amb les ales obertes entre 
45-54 cm , es realment un mussol preciós amb un 
parell de plomalls que semblen orelles i que les aixe-
ca  sobre tot quan es troba en estat d’alerta.

Poder gaudir a les nits d’estiu d’una meravella sal-
vatge com el cant o el crit del Xot es pot convertir en 
un moment  màgic i místic. Com li va dir l’avi al seu 
net que li havia preguntat si sabia on era el Xot, l’avi 
li va respondre “ ningú el veu però tothom l’escolta”.

En les fotos es veu pràcticament tot el procés de 
creixement fins que marxen del niu.

                                               Carlos Colodro

EL RACÓ DEL NATURALISTA

EL XOT (Otus scops)

“ El mussol més petit d’Europa”
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Primer volem celebrar la gran victòria independen-
tista a les eleccions del 14 de febrer. Hem de posar 
en valor els grans resultats obtinguts pels partits inde-
pendentistes, 74 escons i un 52% de vots indepen-
dentistes, mai això s’havia aconseguit abans. Tot i 
aquests resultats, la formació del Govern ha costat, però 
d’això en parlarem més endavant. El que està clar, és 
que la gent hi som i l’independentisme mobilitzat és qui 
fa progressar el procés cap a la construcció de la Repú-
blica, i entitats com Òmnium i l’ANC som el pal de paller. 
En aquest sentit, el passat maig, l’ANC hem aprovat el 
Full de Ruta que marca les següents passes per tal de 
fer efectiva la independència durant aquesta legislatura: 
1) La via unilateral, entesa com el desafiament cons-
tant a l’Estat espanyol, com a única via possible per as-
solir la plena llibertat. 2) L’acció planificada i concer-
tada dels tres fronts d’acció (el popular, l’institucional 
i l’acció exterior). 3) Treballar per concretar una estra-
tègia compartida i que sigui posada en pràctica. 
4) Pressionar per evitar desviaments de l’estratègia 
compartida. 5) Empoderar la ciutadania. 6) Liderar 
per vertebrar el moviment popular i fer-lo més sòlid 
i cohesionat. 7) Aprofundir en una xarxa de paradi-
plomàcia internacional. 

Si, però què podem fer la gent? us preguntareu. Doncs 
us volem recordar dues accions que estan en marxa. 
Per una banda, la Sobirania Fiscal, que consisteix en el 
fet que persones físiques, empreses, entitats, autònoms, 
administracions públiques, etc, paguem tots els impos-
tos a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) en lloc de 
fer-ho a la Hisenda espanyola. L’objectiu de la Sobirania 
Fiscal és empènyer el Govern de la Generalitat a en-
fortir l’ATC, una estructura d’estat imprescindible. 
Per a més informació podeu consultar el web https://
sobiraniafiscal.assemblea.cat/. Per altra banda, partici-
par en el Debat Constituent; aquest és un procés par-
ticipatiu transversal i inclusiu perquè el conjunt de la 
societat civil debati per tal d’establir les bases de la 
Constitució de la República Catalana. El procés està 
liderat per Lluís Llach i actualment s’estan realitzant 

debats. Cadascú pot participar-hi amb l’app que ja 
està disponible. Per a més informació podeu consultar el 
web https://www.debatconstituent.cat/ca/.

Finalment i, tot retornant a l’inici de l’article, tot i la vic-
tòria històrica dels partits independentistes, hi ha des-
contentament dels seus votants a causa dels dife-
rents posicionaments d’aquets partits i pel retard en 
la formació del Govern. Però si hi reflexionem veiem 
que actualment hi ha dues propostes d’estratègies per 
arribar a la independència: una és intentar negociar 
amb l'Estat espanyol per fer un referèndum d'au-
todeterminació; o l’altra és confrontació democrà-
tica, mobilització persistent i lluita no-violenta per 
provocar una situació que obligui a l’Estat espanyol a 
negociar en igualtat de condicions o bé que arribem a 
obtenir una força que permeti l'aplicació de la declaració 
d'independència. Això ha estat la gran dificultat per for-
mar govern i la raó dels retrets entre ells. Hem de tenir 
clar però, que allò més important és la unitat en l'ob-
jectiu final, i hem de ser comprensius i tolerants amb 
les respectives estratègies. 

Volem acabar aquest article amb ànims a tots i a totes 
les represaliades, que en som més de 3.000. I que NO 
ens enganyin, la pastanaga dels indults no arregla 
res sinó que és un acte de maquillatge internacio-
nal de l’estat espanyol!! 

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! 

Si! La gent hi som i hi serem!
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Concurs de fotos per a la portada 
Aquesta és la 6ª 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 municipal 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 Josep Bardolet, amb la seva foto d’una rosa. Felicitats!

LA VEU DEL POBLE

Catherine Bluteau Sonia Noguer

Paquita Vilaplana. Gloria Armengol

Elena Ribera

Jordi Corominas Teresa Moya

Joaquim Pelach
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La recepta

Recepta de Gerard Barris de Can Nyigo

LASANYA D’ALBERGíNIA

INGREDIENTS

• 2 cebes   • formatge Idiazabal
• 4 tomates   • Formatge parmesà
• 2 albergínies 

POSTRES AMB CREMA DE LLIMONA

INGREDIENTS
- 4 iogurts naturals
- 3 llimones mitjanetes
- llet condensada (200 gr)

ESPAI GASTRONÒMIC

PREPARACIÓ

Fem un sofregit amb les cebes i les tomates.

Tallem les albergínies tan fines com puguem, millor 
amb una mandolina.

Llavors anem fent capes amb les albergínies, el so-
fregit i el formatge ratllat successivament I acabem 

la última capa amb el formatge parmesà que tam-
bé haurem ratllat,  sal i pebre al gust i un polsim 
d’orenga 

Ho posem al forn durant 50 minuts a 240° i gra-
tinem els últims 5 minuts.              Bon Profit! 

PREPARACIÓ

Agafem un vol ample, espremem les llimones i en barregem el suc 
amb els iogurts i la llet condensada; jo n’hi he posat unes 6-8 culle-
rades soperes ben plenes, però depèn de com us agradi de dolç. Ho 
remenem tot bé fins que quedi una crema ben suau. Col·loquem la 
crema en gots o copes i ja ho podem posar a quallar a la nevera un 
parell d’hores.

En el moment de servir podeu decorar amb virutes de xocolata o amb 
pela de la llimona ratllada.

Proveu de fer-la.  Ja veureu que bo i que refrescant. I el més impor-
tant, ràpid i senzill !

Unes postres molt refrescants i fàcil de fer, sense forn, que ara a l’estiu s’agraeix!
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SAPS COM ES DIU ...
el nom d’aquesta masia

Canetenc/a de tota la vida?

Sóc canetenca de naixement i 
de tota la vida. En concret vaig 
néixer a Canet fa 45 anys. El 
pare també és de Canet de 
tota la vida i també l’avi i l’àvia 
per part de pare. La mare va 
néixer a Andalusia i ara vivim 
tots a Canet molt a prop els uns dels altres.

A quina escola vas anar? 

Vaig anar a l’escola Agustí Gifre de Sant Gregori i 
després vaig cursar la llicenciatura de Geografia a la 
UDG de Girona.

Tens parella? Tens fills?

Si, estic casada de fa 8 anys  i tinc una filla que també 
va a l’escola de Sant Gregori, per mantenir la tradició.

Quines aficions tens? 

L’esport és la meva passió. Tot tipus d’esport: córrer, 
cursa d’obstacles, bicicleta, natació...Vaig començar 
fent cross a l’escola i fins ara que he anat ampliant 
disciplines.

Has guanyat algun tipus de competició, proves 
esportives? 

Si, moltes. Una de les que m’ha fet més il·lusió ha 
estat la victòria en la lliga Trail Mission X3 organitza-
da per Klassmark l’any 2019 en categoria absoluta i 
també en la meva categoria. I recentment m’he ini-
ciat en les curses d’obstacles i he guanyat les dues 
últimes edicions d’ ALMOGAVERS RACE

Que aconsellaries a la gent jove de Canet d’Adri?

Doncs que facin esport perquè a Canet d’Adri tenim 

un entorn ideal i a més l’es-
port enforteix la ment i el cos. 
Trobo que en l’època actual és 
molt necessari per esvair ca-
bòries i això també val per a la 
gent no tan jove. 

T’interessa la política? 

La veritat és que m’ha interes-
sat més d’uns anys cap aquí. D’ençà del moviment 
sobiranista i de prendre consciència del valor que té 
el nostre país, Catalunya.

Què t’agrada o què destacaries de Canet d’Adri? 

Sobretot l’entorn natural i aprofito per dir que aquest 
entorn cal que el preservem entre tots. També la 
qualitat de vida, la tranquil·litat i  la seva gent. És tot 
un luxe ser de Canet d’Adri

Una pista pels que encara no saben qui ets....

Doncs, que em podeu veure sovint córrer pels camins 
i carrers de Canet d’Adri, a qualsevol hora del dia, 
matí o tarda, faci fred o calor. I per si encara no s’ha 
endevinat, també puc dir que el meu pare ha estat 
molt, i molt , vinculat en la vida municipal de Canet 
d’Adri.

Endevina de quin canetenc o canetenca es tracta...

SI L’ENCERTES, L’ENDEVINES

Resposta del número
anterior

El canetenc amagat era en 

Bartomeu Salvador Via 
de Montbó 

Resposta del número anterior
Can Pona
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Primer Homenatge a la Gent Gran celebrat a Canet d'Adri el 1961 (Arxiu fotogràfic Mercè Admetlla)

TEMPS ERA TEMPS
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