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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, 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): Dijous tarda amb cita prèvia: serveistecnics@canet-adri.cat

Serveis bàsics d’atenció Social: Cita Prèvia al 972429928
Treballadora social i Educadora Social: Dijous de 9:30h a 11h 

Serveis mèdics: Cita prèvia al 972429928
Consultori mèdic: Doctor Josep Puig i Infermera Yolanda Moreno, dimarts de 12h a 13h. 

Servei de deixalleria: (Polígon Industrial Joheria Centre, Ctra. de Cartellà, Sant Gregori)
     • TARDA: Dilluns, dimecres, divendres i dissabte de 15 a 19h
     • MATI: divendres de 9h a 13h i dissabte de 10h a 14h 

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

Llar d'infants Els Escarlets 972 42 84 34 Prodaisa 972 20 20 78 Mossos d'Escuadra Girona 088
Escola Agustí Gifre 972 42 81 82 Oficina Atención al Consumidor Girona 972 41 90 25 Policia Local Girona 092
Institut Vall de Llémena 972 65 66 91 Taxi Sant Gregori 972 42 84 63 Policia Nacional Girona 091
Biblioteca Miquel Martí i Pol 972 42 90 05 Taxis Girona 972 22 23 22 Emergencies_CatSalut 112
Espai Jove Cal Bolet 972 42 90 72 Giro Taxis Girona 972 22 10 20 Bombers de Catalunya 085
Casal de gent gran Sant Grau 972 42 86 66 Diposit de vehicles - Grúa Girona 972 24 61 55 CatSalut respon 061
Oficina de correus Sant Gregori 972 42 92 02 Consultori Mèdic St Gregori El Llémena 972 42 99 28 Atenció Ciutadana 012
Farmàcia St Gregori 972 42 98 01 CAP Taialà 972 22 76 35
ATM Girona 972 24 50 12 Centre Atenció Continuada Güell 972 21 07 08
Autobus a demanda_TEISA 972 20 48 68 Hospital de Girona Dr. Josep Trueta 972 94 02 00 Creu Roja Girona 972 22 22 22

Telefons d' utilitat

Atenció a les victimes de 
violencia de genere 016

Mossos d'Esquadra Girona
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           Benvolgudes veïnes i veïns de Canet d’Adri,

De nou, la revista Rocacorba arriba a les vostres llars coincidint amb les festes de Nadal 
i a les portes d’un nou any.

Des de l’Ajuntament estem molt agraïts i agraïdes de com han anat les coses durant 
aquest any 2021 perquè poc a poc hem pogut anar recuperant les activitats socials, 
els retrobaments, les reunions presencials, les xerrades informatives... En una paraula, 
ha tornat la normalitat sense perdre de vista les recomanacions sanitàries contra la 
pandèmia.

Disposar del nou equipament de La Sala de Canet ens ha permès oferir a la població 
moltes més activitats: Ioga, taller de costura, Taekwon-do, espai social per la mainada 

i per adults, tallers i xerrades.

Un altre motiu d’orgull pel Consistori ha estat l’execució de les obres d’ampliació dels tres ponts del municipi: pont 
de l’Estanyol, pont d’Adri i pont de Mas Batlle. Si bé és cert que les obres del pont de l’Estanyol s’han endarrerit més 
d’un mes, finalment han pogut estar acabades aquest any. Aprofito aquesta ocasió per agrair a tots els veïns i veï-
nes de Canet d’Adri i, molt especialment al veïnat del Jordà, la paciència i la col·laboració que han demostrat en tot 
moment. Sabem que han estat uns mesos complicats en la mobilitat tant a nivell particular com pels establiments i 
també pel transport escolar i transport públic. No obstant això, la millora en l’eixamplament dels ponts és molt gran 
i haurà valgut la pena el sacrifici d’uns mesos. No em vull oblidar del fins ara alcalde, Carles Espígol, perquè va ser 
gràcies a la seva persistència que els projectes dels ponts es van incloure en les inversions del PUOSC de la Gene-
ralitat de Catalunya per rebre una subvenció.

El detall de totes aquestes activitats i les obres que s’han dut a terme durant l’any les trobareu detallades en els 
diferents apartats de la revista i per tant, només vull agrair la implicació de totes les persones i associacions que 
participen en les diferents activitats i que fan que Canet d’Adri sigui un poble viu, atractiu i dinàmic. També als regi-
dors i les regidores i al personal de l’Ajuntament que amb el seu suport i treball  tiren endavant les iniciatives preses.

L’objectiu dels i les responsables de l’Ajuntament és trobar l’equilibri entre el poble rural que és Canet d’Adri  i els 
canvis inevitables del S. XXI quant a mobilitat de les persones i globalització dels serveis. Volem que tots/es els veïns 
i les veïnes del nostre municipi se sentin a gust i orgullosos/es de ser d’aquest indret tan idíl·lic com és Canet d’Adri..

Us desitjo, en nom meu i de tots els membres del Consistori, que passeu unes molt bones festes de Nadal i sense 
cap mena de dubte un molt feliç any 2022.

Recordeu que estic a la vostra disposició per a qualsevol tema que us preocupi i per ajudar-vos, si està en les meves 
mans,  els dijous de cada setmana i que podeu sol·licitar cita prèvia trucant a l’Ajuntament.

Repeteixo, BONES FESTES A TOTHOM !!   
       Marta Barniol Prat,

Alcaldessa
Canet d’Adri, Desembre 2021

EDITORIAL

Edita: AJUNTAMENT DE CANET D’ADRI

Departament de Cultura

Fotografia portada: Engràcia Masferrer “Temporada de bolets”

Col·laboradors: Carlos Colodro, Assemblea ANC, Carla Bartí, 

Impressió i disseny: Gràfiques Anglès, SL

Dipòsit legal: GI-1177-98

Fe d’errates de la revista núm. 45.
A la pàg. núm.16 de la revista de Juliol 2021 en l’apartat defuncions havia de dir JAUME MICALÓ ROURA i  
per error es va posar Jaume Micaló Armengol

Amb la col·laboració de:
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5a Marxa popular nocturna – SENGLARS DE NIT

Aquest any es va celebrar la V Marxa popular nocturna, Senglars de Nit, que organitza la Comissió de Festes 
de Canet. El 3 de juliol va ser el dia escollit pel tret de sortida de la marxa que va comptar amb un elevat 
nombre de participants. La cursa va ser tot un èxit, tant pels participants com pel bon temps !

En els avituallaments els participants van fer un petit mos per recuperar forces i en arribar a la meta la co-
missió els tenia preparat un pa amb tomàquet i botifarra que, de ben segur, tothom  va agrair.

La Marxa va tenir molt bona critica a les xarxes socials i la gent va felicitar  a l’organització per tan bona 
proposta i per animar-los a repetir l’any vinent.

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Cantada d’Havaneres

L’Ajuntament va organitzar una 
cantada d’havaneres el dia 9 de 
juliol a les afores del pavelló mu-
nicipal. Aquesta proposta d’inici 
d’estiu va tenir molt bona acollida 
i molta participació dels veïns i ve-
ïnes del municipi.

El grup d’havaneres Terra Endins 
van fer una molt bona actuació, i 
es va posar a tot el públic a la but-
xaca, que es va sumar a la canta-
da. En acabar es va repartir cre-
mat per a tothom, com no podia 
ser d’altra manera.

Per l’èxit de la cantada aventurem 
que Canet d’Adri ja compta amb 
un nou esdeveniment per posar a 
l’agenda de l’any vinent!
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Aquest any el curs escolar es va 
iniciar el dia 13 de setembre. El 
nombre de nens i nenes,  noies 
i nois, que assisteixen a l’escola  
Agustí Gifre i a l’Institut Vall de 
Llémena no para de créixer

54 alumnes de Canet d’Adri figu-
ren escolaritzats a l’escola Agustí 
Gifre . Això representa un 73% 
del total de 74 infants empadro-
nats al municipi de 3 a 11 anys.

A l’Institut Vall del Llémena ac-
tualment estan escolaritzats 29 
alumnes de Canet d’Adri, un 83% 
del total de joves del padró muni-
cipal, 35 nens i nenes entre 12 i 
15 anys.

Als baixos de l’Ajuntament  s’ha 
estrenat el projecte de la Patri-
cia i la Mercè “ l’espai de criança 
El Cabirol”. Aquest projecte està 
pensant per acollir infants de 0 
a 3 anys en un ambient familiar 
i proper.

Diada de Catalunya 

Un any més es va declinar celebrar la Diada de Catalunya al munici-
pi per afavorir als actes organitzats per les entitats independentistes. 
L’Alcaldessa va adreçar un missatge a la població del municipi, a través 
de les xarxes socials i al balcó de l’Ajuntament va lluir la Senyera i 
l’Estelada.  “L’Ajuntament de Canet d’Adri desitja a tothom que passeu 
molt bona DIADA DE CATALUNYA en la mirada posada en construir un 
país  més lliure, més just, igualitari, tolerant i digne. Ara i sempre, visca 
Catalunya lliure !”

Inici de Curs escolar 2021/2022

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Aquest any, l’Associació Cultural de Canet va sorprendre gratament amb una Festa Major ben diferent a les 
celebrades fins ara. La il.lusió de poder recuperar la Festa Major va portar a la comissió a introduir canvis 
en la programació per evitar riscs de contagi per la pandèmia sanitària a la població.  

La festa va començar el dissabte al matí amb la VIII Marxa Popular dels Senglars de Canet d’Adri. Els par-
ticipants van poder escollir entre  marxa o cursa i entre els diferents recorreguts marcats,  aptes per a 
tots els nivells d’esportistes. No hi van faltar els  avituallaments i tots els participants van gaudir d’un bon 
esmorzar en acabar la cursa. 

El programa del dissabte la tarda va estar dedicat a l’esport:  el pavelló municipal es va preparar per dispu-
tar el  I campionat de Voleï i el IV campionat de Ping Pong i, com no, a les afores del pavelló es van instal.lar  
els jocs inflables perquè la mainada del municipi gaudis d’allò més durant els dos dies de la Festa Major. Tot 
seguit, i sense pausa a l’embalat improvisat a les afores del pavelló, es va organitzar un concert de música 
acústica amb els grups Oxigen i Cover Lovers. 

El diumenge no va faltar l’ofici solemne acompanyat 
per l’Orquestra Rosaleda. Tot seguit, es van ballar 
les tradicionals sardanes a la plaça del Poble. La tar-
da hi va haver exhibició del Club de Patinatge Sant 

Gregori-Canet d’Adri i 
seguidament audició 
de Sardanes i concert 
amb l’Orquestra Rosa-
leda. Com a novetat, 
la festa va acabar amb 
un castell de focs arti-
ficials. 

El nou format de la 
festa Major de Ca-
net ha estat molt ben 
acollit per a tothom i 
la comissió de festes 
n’ha pres bona nota 
per a l’any vinent. Fe-
licitats  per la progra-
mació i molts ànims 
per a propers esdeve-
niments!

Festa Major de Canet 25 i 26 de setembre
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Poesia Audiovisual
Una projecció de l'Andreu Fàbregas (Ca la Montse), Pedro Alcalde i Ser-
gio Caballero va generar expectació entre les persones que van assistir 
el dia 16 de setembre al pavelló. Una mostra de la poesia audiovisual 
de música, llums i fum. Ha estat un plaer acollir aquests professionals 
a Canet d’Adri.

Donació de Sang 
La tarda del 21 de setembre va tenir lloc la campanya de donants de sang de la Vall del Llé-
mena al Centre Cívic de Sant Gregori.

Canet d’Adri, d’ençà d’uns anys cap aquí, es suma a les campanyes de donació de sang 
del municipi de Sant Gregori per així optimitzar els recursos. La delegada a Canet d’Adri, 
Marta Renart, agraeix la participació de tots els veïns i veïnes del nostre municipi que hi 
van assistir i demana  més col·laboració i solidaritat de la població en les diferents cam-
panyes d’extracció de sang que s’organitzen.

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Portes obertes per a activitats de Circ i Taekwondo 

El dia de portes obertes al pavelló en les activitats de circ i judo va tenir molta participació. La canalla van 
gaudir de les activitats fent cas als monitors i, malgrat no haver-hi suficients inscripcions per aconseguir un 
grup, la diada va ser molt positiva. 

La cursa solidària de BTT, organitzada per la Fundació 
Oncolliga Girona, celebrada el 16 d’octubre a la Vall 
de Llémena, ha aconseguit nou rècord de participació 
gràcies a l'augment d'equips inscrits, un total de 95 
grups.

L’itinerari de les curses va transcorre íntegrament per 
la Vall de Llémena, un dels paratges més ben conser-
vats de les comarques gironines, situat a cavall entre 
el Gironès i la Garrotxa. El suport dels ajuntaments de 
la Mancomunitat de la Vall de Llémena (Sant Gregori, 
Sant Martí de Llémena, Sant Aniol de Finestres i Ca-

net d’Adri) ha estat decisiu per tirar endavant aques-
ta iniciativa esportiva i solidària, que també compta 
amb la col·laboració del Club Ciclista Sant Gregori i 
l’associació Cingles de la Llémena. Uns 150 voluntaris 
d’Oncolliga s'han encarregat de la logística i d’assistir 
els corredors en els punts d’avituallament.

S’ha aconseguit recollir prop de 58.000 euros que es 
destinaran a finançar els serveis d'ajuda i suport als 
malalts de càncer i els seus familiars que ofereix l’On-
colliga. 

5a Oncobike a la Vall de Llèmena
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Espai Social

El 4 d'Octubre es va reobrir l'Espai Social estrenant ubi-
cació a La Sala de Canet. Aquets espai s’ha preparat 
per poder rebre els nens i nenes del municipi de dilluns 
a dimecres i els dijous per a la gent gran. En Jordi Turon 
de Sant Gregori és el dinamitzador social d’aquest curs 
2021/2022 després de passar la selecció per optar al 
programa de Joves en Pràctiques de Garantia Juvenil 
que ofereix la Generalitat de Catalunya.

L’11 d’octubre els nens i nenes tenien festa de l’escola i 
en Jordi els hi va preparar una gimcana al pavelló amb 
diversió assegurada per a tothom! Van completar el 

matí amb jocs lliures com partit de futbol, ping pong...
El dimarts dia 19 d'Octubre, des de l'Espai Social, 
es va organitzar una caminada fins al Puig d'Adri. 
Aquesta activitat va ser compartida per grans i pe-
tits que van gaudir del bon temps i el preciós pai-
satge que tenim a Canet d’Adri.

Del 22 al 24 de novembre els nens i nenes amb les 
mames i papes, van tenir l’oportunitat de fer el ca-
lendari d’advent per aquest desembre. En Jordi els 
va fer treballar de valent!  Volem veure el calendari  
ple a totes les llars!

R
oc

ac
or

ba

8



ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

La Castanyada 

Aquest any la Castanyada ha can-
viat d’ubicació. Es va celebrar a 
la Plaça del Poble el dijous dia 28 
d’octubre amb un gran nombre de 
participants. Els mes petits ban 
ballar amb l’espectacle d’en Rikus 
i tot seguit es van repartir casta-
nyes acabades de torrar acom-
panyades d’un bon vi dolç que va 
portar en Vadó de Can Balló. La 
novetat  d’aquest any, a part de 
la nova ubicació, va ser el servei 
de bar on es van oferir entrepans 
a preus populars que va servir 
per allargar la celebració. Podem 
assegurar que va ser una gran 
celebració i donem les gràcies a 
tothom qui va donar un cop de mà 
perquè la festa fos ben lluïda.
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Anem a buscar el Tió

El matí del diumenge dia 12 de desembre va ser el dia escollit perquè els nens i nenes de Canet d’Adri gau-
dissin d’allò més. A les 11h del matí, ben puntuals davant l’Ajuntament, una  bona colla de mainada, acom-
panyats de mares i pares, avís i àvies,  esperaven impacients per anar a buscar el tió que, aquest any, es 
trobava amagat al bosc de Can Roca
Al llarg del camí els infants van anar trobant pistes que els indicava per on havien de continuar. També peces 
de roba que el tió havia anat perdent: ara un mitjó, ara un guant i més endavant la bufanda. El tió era tan 
gran i pesada tant que es va necessitar l’ajuda d’en Vicenç de Cal Farrer Pagès perquè vingués amb el seu 

El passat 31 d'octubre, al poble de Montbò es va 
tornar a celebrar la festa de tardor i  Halloween 
que va comptar amb l’assistència de petits i grans 
del veïnat i una bona colla d'amics convidats. Com 
ja és tradició, a les 5h de la tarda ens vam anar 
aplegant a la Plaça de la Comallassa. L'Associació 
de veïns va preparar un berenar dolç a base de 
xocolata desfeta, melindros, castanyes i llamina-
dures. Tot amenitzat amb música i bon ambient. 
Les famílies van anar arribant amb la mainada 
disfressada i terroríficament maquillada. Enguany 
vam ser més de seixanta persones les que van 
gaudir de l’acte. 
Quina patxoca! Després de  berenar vam iniciar la 
ruta per la urbanització. Ja era ben fosc i caminà-

vem mentre fèiem xerinola. Una bona colla de famílies ens van obrir les  portes amb una munió de llaminadures 
per repartir i amb moltes sorpreses: portals decorats amb carbasses il·luminades, fanalets, elements de por, tas-
tets com ara sang de vampir amb panellets, farcellets de fruita seca... Cada any hi ha més persones implicades 
en la festa de tardor i tot plegat contribueix a fer bons vincles de veïnatge. L'itinerari circular va acabar ja ben 
entrada la nit a la Comallassa. Aquesta  celebració que va començar ja fa uns anys amb unes poquetes famílies 
s'ha anat consolidant i cada any hi ha més veïns amb ganes de participar-hi. L'any vinent, més!

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Halloween a Montbó
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 

Fem crida a la població perquè s’apuntin a col·laborar amb els actes que organitza l’Ajuntament pel po-
ble i a assistir a les reunions informatives sobre els temes d’importància municipal.

Xerrada informativa Medi Ambient

El passat 19 de novembre a l'espai La Sala de Canet es va dur a terme una xerrada sobre la recollida se-
lectiva dels residus a càrrec d'un tècnic de medi ambient del Consell Comarcal del Gironès. L'acte va ser 
molt profitós i amb molta assistència de públic donat l'interès de la població davant els canvis que s'han 
imposat en d'altres municipis amb la recollida d'escombraries porta a porta. A Canet d'Adri es mantenen 
les àrees completes de recollida selectiva i es demana a tota la població la màxima implicació perquè es 
recicli més i millor.

remolc per carregar i portar el tió fins l’Ajuntament. En un plis-plas el tió va estar enfilat al remolc i també 
tota la quitxalla que li van fer companyia al llarg del recorregut.
Sens dubte, anar a buscar el tió és una data molt esperada per a totes les nenes i nens de Canet d’Adri.
El tió s’ha quedat ben abrigat a l’entrada de l’Ajuntament i ara toca donar-li força menjar perquè el dimecres 
dia 22 de desembre es portarà al pavelló perquè cagui molt i molt !
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Festa Major de Montcal

El dissabte 27 i diumenge 28 de novembre es va 
celebrar la Festa Major de Montcal. L’Associació 
Cultural de Montcal va preparar un programa en 
format més reduït que va tenir molt bona acollida 
entre tots els assistents.

L’engegada de motors antics i un bon esmorzar van 
amenitzar el matí del dissabte, i la missa solemne 
seguida del tradicional vermut amb jocs infantils 
per a la canalla, i no tan canalla, van ser els actes 
escollits del diumenge. La presència del gegant 

Adrià i la geganta Cecilia van ser el centre d’atrac-
ció de tota la festa, sobretot quan ballaven al so de 
les gralles.

El retrobament de familiars i amics a la Festa  Ma-
jor de cada poble és el que dona sentit a continuar 
amb  aquest tipus de celebracions.

La comissió agraeix a tothom que va participar, 
d’alguna o altra manera, en la celebració de la Fes-
ta Major de Montcal i us emplaça per tornar-hi amb 
més força l’any vinent.

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Pròxims esdeveniments i activitats:
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Activitats a Canet d’Adri

L’inici del curs 2021-2022 ha sigut molt positiu pel que fa a la represa d’activitats als espais municipals  i 
també perquè s’ha ampliat l’oferta amb nous cursos i tallers. L’equipament de la Sala de Canet s’ha habilitat 
per traslladar-hi  l’espai social i també s’utilitza per celebrar xerrades i tallers. 

Ioga dimecres amb la Laura Bataller                           Ioga Dijous i divendres amb la Zarinda Álvarez

ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

           Voleï dijous tarda                         Espai Social per a nens dilluns,         Espai Social adults dijous a la Sala
                                                       dimarts i dimecres a la Sala de Canet

         Taller de costura dimarts amb la Noemí                                 Teakondo dijous a la tarda

• Activitats que de moment no s’han iniciat, pendents  de tenir un grup mínim d’insripcions:                          
 Circ, Swing, manteniment i Ioga infantil.
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Activitats de Nadal

Decoració de pinyes 

Aquest any a l’escola Agustí Gifre de Sant Gregori, han demanat als alumnes que portessin una pinya deco-
rada per engalanar l’escola. A en Jordi no li va faltar temps per preparar un taller perquè tots els nens i les 
nenes poguessin decorar les pinyes plegats. Ente pintura, cola i purpurines les pinyes brillaven com estels.

Decoració pals del Tió

Una novetat aquest any a l’espai social, ha sigut la decoració del pal del Tió. No teníem prou pal per tanta 
pintura que hi volien posar els més petits! Ha estat un taller molt entretingut...esperem que aquests pals 
llueixin el dia de fer Cagar el Tió.
A sota una mostra dels pals decorats.
Els pals han sigut un obsequi d’en Jordi Boschdamont, fuster de Can Pigem. Gràcies Jordi!
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ESDEVENIMENTS i ACTIVITATS

Engalanem el pavelló

Per no perdre cap tradició, aquest any també hem anat a decorar el pavelló. Els més grans decoraven l’arbre 
i els petits i no tant petits han pogut preparar la postal de Nadal. Tot es lluirà en el pavelló en aquests dies 
de festes. 

En aquest taller, cada any sortegem una Nadala (flor de pasqua) i una de les més petites de la colla va ser la 
afortunada. Gràcies per la col·laboració, tant els petits com els grans.
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Veig que tens unes quantes fotografies de l’escola. T’agradava 
anar-hi?

Sí, l’escola m’agradava molt. Vaig començar a l’escola de Canet, però 
als 10 anys vaig anar a l’escola d’Adri, amb la Sra. Paquita, perquè a 
l’escola de  Canet es canviava sovint de mestra i els pares deien que es 
perdia ensenyança. En aquell temps, a l’escola d’Adri anàvem plegats 
nois i noies, en canvi a Canet hi havia una classe per als nois i una classe 

de noies.

Les matèries que més m’agradaven era la geografia, les matemàtiques i 
també molt els  temes de la terra i la natura. 

La mestra sempre deia que servia per estudiar però a casa no en volien 
ni sentir a parlar. I això que la mestra fins i tot va anar a parlar amb 
els pares per fer-los canviar d’opinió. A mi m’hauria agradat ser mestra 
de nens petits, però en comptes d’això el pare va decidir que els meus 
alumnes serien 4 vaques, 2 bous, 1 euga i 2 porcs.... i ni em va passar 
pel cap dur-li la contrària.

- Troba una foto de quan el mossèn va fer portar la verge de Fàtima a 
Canet, com si es tractés d’una romeria- Recordo que aquell dia  vam 
fer una representació i que la Loreto de Ca l’Estanyol feia de verge de 
Fàtima. També hi havia en Joaquim de Can Palou, la Julita de Can Grau i 
jo, que feia de pastoreta. Devíem tenir 9 o 10 anys. I ens vam fer un tip 
de muntar roses de paper que vam col·locar a cada costat de carretera 
per on passava la processó amb la verge a les espatlles. La representació 
ens va sortir tan bé que ens van demanar de fer-la a Sant Gregori.

L'ENTREVISTA

DOLORS MELCIÓ BASSOLS  de Can Gelador
La Dolors de Can Gelador és una dona que representa la majoria de 
dones de la generació de la postguerra, és a dir, una dona treballado-
ra, soferta, valenta, amb empenta i que s’ha hagut d’adaptar a tots 
els canvis -que no són pocs- del segle XXI.

Vam fer l’entrevista a casa seva, a can Gelador, i en arribar ja m’es-
perava amb tota una capsa plena de fotografies o, com diem la gent 
de  Canet, de  “retratos”, que havia anat seleccionant de diferents 
èpoques. 

Trobem una fotografia de la Dolors de pocs mesos d’edat i encetem 
la conversa:

Vaig néixer a Can Gelador al desembre de 1942. Can Gelador ha estat 
la casa pairal durant diverses generacions de la família Bassols. Hi van 
viure l’avi, els pares i, com que jo era filla única, quan em vaig casar 
ens hi vam quedar i ara hi estem vivint el meu fill David, la jove i les 
netes, també amb  la consogra.

Vaig ser filla única en una casa de pagès on no s’acabava mai la feina. 
Ni et pots imaginar com trobava a faltar tenir un germà gran perquè 
pogués anar a ajudar el pare en les feines del camp. Sempre em to-
cava donar-li un cop de mà: amb el bestiar, a l’hort, per matar porc, 
pel temps de batre... una feinada! I no et perdonaven res pel fet de 
ser noia!La Dolors quan tenia mesos 

Escola de Canet 

L’avi Enric Bassols amb la Dolors
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Un altre fet rellevant d’aquesta època és quan es va fer el bateig de les campanes de Canet, amb mossèn  
Josep. Fins i tot es van repartir confits en sortint de la missa!

També tinc un bon record de quan tenia 8 o 9 anys, que vaig anar a passar una setmana a Barcelona amb una 
cosina del meu pare. Anar a la gran ciutat va ser tota una experiència. Tot era ple de coloms i de cotxes, quan 
aquí a Canet tot just se’n començaven a veure, de cotxes.

Records de l’època de joventut

De l’època de joventut en tinc molt bons records. Sempre anàvem amb colla i tots teníem el mateix... és a 
dir, no gaire res! Jo vaig tenir bicicleta als 15 anys i solíem anar a ballar fins a Sant Gregori i més tard fins 
a Salt amb la Joaquima de Cal Tet, l’Agustina de Cal 
Ros, la Carme de Cal Carreter, en Josep Maria de can 
Tomaset, en Narcís i la Lluïsa de la Sala, les noies 
de Ca l’Estanyol i d’altres  que ara no em venen a la 
memòria.

Recordo que em donaven un duro i que l’embolicava 
en una punta de mocador. El cine valia 3 pessetes i 
l’entrada del ball, 2 pessetes.

També recordo amb nostàlgia quan el metge Vilapla-
na passava pel poble amb la SURIANO, la seva moto. 
En aquella època, als anys seixanta, només tenien 
cotxe en Pepet de Can Palou. Jo em vaig treure el 
carnet de cotxe quan tenia 24 anys, amb la Paquita 
de Can Tomaset. Vam ser de les primeres dones de 
Canet a tenir carnet.

L'ENTREVISTA

Escola de Canet amb el mestre Sr. Arnau i la mestra Sra. Montserrat

Festa Major de Canet
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Un cop casada...

Em vaig casar als 22 anys amb en Pitu de Can Toscà, que vivia a Can Toscà de Montcal. He de reconèixer que 
trobar un noi que estigués a la meva altura no va ser senzill (riu). Al cap de dos anys, el 1966, va néixer la 
Lourdes i l’any 1970, en David. 

Un cop casats en Pitu va agafar el rem de pagès de Can Gelador i jo em vaig poder dedicar a les feines de 
casa i la mainada sense haver d’ajudar el meu pare, perquè ja hi havia un home al mas. 

Ens vàrem casar a l’església de Canet i de viatge vam anar a Mallorca amb vaixell, però res a veure amb els 
barcos d’ara. Vam tardar 13 hores per anar de Barcelona a Mallorca. Ens vam estar a casa d’uns amics de la 
família perquè en aquella època no s’hi anava, d’hotel.

De la teva trajectòria professional sabem que a més de dedicar-te a la pagesia has fet altres feines 

Si, quan ja vaig tenir la mainada un xic gran, amb l’Enriqueta de Cal Biciclista vam agafar feina de cosir per 
a un sastre molt conegut d’Anglès, el Sr. Font, i més tard agafàvem encàrrecs per repassar pantalons. Un 

Bosses de confits el dia del bateig de les campanesDiada del bateig de les campanes de Canet

Casament d'en Pitu i la DolorsLa Dolors, a Barcelona

L'ENTREVISTA

Representació de la Verge de Fàtima
(Joaquim Can Palou, Julita de Can Grau

i la Dolors)
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any per la festa d’Homenatge a Vellesa, les nenes 
de l’escola de Canet i Adri van fer un ball i nosal-
tres els vam fer uns pantalons blaus amb un ribet 
vermell per anar totes iguals amb una camiseta 
vermella, i feien molt de goig. Això devia ser pels 
anys 1971 o 1972.

Més tard vaig començar a treballar al restaurant 
Can Toscà, quan el regentaven la Quima i en 
Pere Rubirola. Recordo aquesta etapa amb molta 
enyorança perquè sempre dic que Can Toscà ha 
sigut la meva segona família, amb la Quima, en 
Pere  i en Miquel, el cuiner, també en Siset de Cal 

Cisteller, que s’encarregava del jardí, i els cambrers i 
cambreres. A Can Toscà hi vaig treballar gairebé 20 anys, que aviat està dit.

La vida està plena de blancs i negres o de pujades i baixades. La teva vida ha estat especialment 
marcada per la pèrdua de persones estimades.

Doncs sí. El fill de la Lolita de Can Camps, per començar. Ella era cosina germana de la meva mare, però 
me l’estimava com si fos una germana gran. Se li va morir el seu fill Narcís quan tenia només 3 anys. 
Més tard, el meu cunyat, en Miquel de Cal Flequer, va morir d’accident de trànsit als 40 anys, el fill del 
meu cunyat Vicens que va morir als 4 anys, i el meu home, en Pitu, també va morir d’accident de tractor 
quan tenia 57 anys.

Són patacades molt fortes i van ser uns anys molt durs, però amb la companyia i l’escalf de familiars, 
amics i veïns hem anat fent camí i hem tirat endavant.

No podem deixar de pregun-
tar-te com ho has portat, això 
de ser tan alta?

Doncs la veritat és que bé. A casa 
meva tots han sigut alts, tant de 
la part de la família del pare com 
de la mare. Mirant fotografies mai 
hi ha cap mena de confusió de qui 
soc jo.

De jove, quan tenia 15 anys, com 
que el meu pare no em va deixar 
estudiar i jo tenia moltes inquie-
tuds, em vaig apuntar a un curs de 
cultura general per correspondèn-
cia que es feia a Madrid. Amb els 
llibrets que m’enviaven vaig veure 
que s’oferien places per ser hos-
tessa de vol. No m’ho vaig pensar 
dues vegades i vaig enviar el for-

A can Gelador

La Dolors i la Lolita de Can CampsDolors, Paquita Can Tomaset i 
Maria can Fàbrega

L'ENTREVISTA
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mulari omplert per ser “azafata de aviación”.

En una de les caselles demanaven l’alçada i el pes. El dissabte següent, amb el cotxe de línia, vaig anar a 
la farmàcia Xirgu de Girona per pesar-me a la bàscula i mesurar-me, perquè era l’únic lloc, a part dels cen-
tres mèdics, que tenien bàscula, amb regle incorporat. Encara recordo què vaig posar a la casella: 1,83 cm 
d’alçada. Al cap d’uns dies vaig rebre resposta del centre de formació que deia que agraïen molt l’interès, 
però que la meva alçada sobrepassava els valors acceptats i que per aquest motiu no podien atendre la 
meva sol·licitud. Segurament que ara ja han modificat aquests paràmetres perquè el jovent d’avui dia és 
molt més alt que abans.

Penso que és l’única vegada que la meva alçada ha estat un problema -riu-.

Finalment la vida t’ha somrigut i només cal parlar una estona amb tu per veure que mantens l’ànim ben alt i 
que ets una dona positiva. Gaudeixes de les netes bessones que són l’alegria de la casa i la resta de família 
que t’empara i t’estima d’allò més, per no parlar de la Princesa -la gosseta-, que tota l’estona de l’entrevista 
ha estat fent moixaines.

Moltes gràcies, Dolors, per haver compartit un xic de la teva vida amb tots nosaltres. 

L'ENTREVISTA

Bateig d’un nebot, en Tico. La Dolors amb les netes de petites

Dolors, Carme Cal Carreter, Conxita Can Xec, Enrqiueta Ca l’Esta-
nyol, Montserrat Can Pigem, la Dolors de Can Roca Gros

En Pitu amb la Lourdes i en Davi
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Soc l’Astrid Rodrí-
guez Sebastià i vaig 
néixer el 15 d’octu-
bre del 2021. Visc a 
Can Pericó de Biert i 
els meus pares són la 
Mercè i en Maties.

Soc la Giulia Roma-
nazzi Solé i vaig néi-
xer el 2 de desembre 
de 2021. Visc a Can 
Pou d’Adri i els meus 
pares són la Eirene i 
en Donatello.

Registre Civil

Naixements

Defuncions
Carmen Cecília Gonzalez Ronceria, veïna del 
Carrer Rocacorba de Montbó. Va morir el dia 3 de 
maig 2021 a l’edat de 73 anys. 

Joaquima Teixidó Casadevall, veïna de Ca 
l’Adroher de Canet. Va morir el passat 26 de juny 
de 2021 a l’edat de 93 anys.

Josep Maria Soler Güell, veí de Cal Serrador 
de Montcal. Va morir el passat 18 de setembre de 
2021 a l’edat de 90 anys

Josep Oliveras Burch, veí del Carrer Boratuna 
de Canet. Va morir el dia 1 d’octubre de 2021 a 
l’edat de 86 anys.

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

Acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 5 
de juliol de 2021
• Adjudicació de les obres d’ampliació del Pont d’Adri i 
el pont de l’Estanyol a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, 
per un import total d’execució de 201.451,59 i del pont 
Mas Batlle a l’empresa EPSA (EXCAVACIONES Y PINTU-
RAS, SAU) per import total d’execució de 81.602,40 €.

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 26 de 
juliol de 2021
• Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament al sector de sòl urbanitzable 3.2 "Pont de 
l'Estanyol, a l'Avinguda Rocacorba i al carrer del Camí 
d'en Jordà.
• Es va aprovar el Compte General de l’exercici pressu-
postari 2020.
• Creació i classificació de la plaça de secretaria de 
l’Ajuntament de Canet d’Adri.
• Es va aprovar la designació de les Festes Locals de 
l’any 2022 que recauran en els dies:
 * Dilluns, 25 de juliol (Festivitat de Sant Jaume)
 * Dilluns, 26 de setembre (Festa major de Canet)

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 4 d’oc-
tubre de 2021

• Es va aprovar l’adhesió al Pla de serveis d’assistèn-
cia i cooperació tècnica als municipis de la comarca del 
Gironès.
• Es va aprovar la modificació del cartipàs municipal 
de la Legislatura 2017-2023, arran de la presa de pos-
sessió de l’alcaldessa Marta Barniol Prat i la incorporació 
de la regidora Mònica Orpi Roth.
• Es va acordar la celebració de les sessions ordinàri-
es el quart dimecres de cada dos mesos a les 19:00 ho-
res de  gener, març, maig, juliol, setembre, novembre.
• Es va aprovar la modificació de crèdit 4/2021 per 
import de 42.500 €.
• Es va aprovar inicialment la modificació de les or-
denances fiscals de l’exercici 2022.
• Es va aprovar la modificació dels Estatuts del Con-
sorci Alba-Ter ( amb la nova denominació Consorci Ter).

Acta de la sessió ordinària celebrada el dia 24 de 
novembre de 2021
• Es va aprovar el pressupost municipal per a l’exer-
cici 2022, les bases d’execució i la plantilla de personal
• Es va aprovar l’Annex al conveni de la recollida de 
mobles i voluminosos per al tractament de les dades 
personals de l’empresa adjudicatària.
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Arranjament del camí de Foleià  i del camí de Vaïnera 

L’Ajuntament de Canet d’Adri ha adjudicat les obres de formigonat dels trams dificultosos d’aquests dos ca-
mins, un a la pujada de Can Madoixa i l’altre a la pujada de Cal Ros, a l’empresa Salvador Serra, SA per un 
import de 28.967,40€.  L’obra està inclosa en el programa de Gestió forestal sostenible i ha comptat amb una 
subvenció de la Generalitat de Catalunya de 25.000€.
La inversió en l’arranjament d’aquests camins s’ha completat amb aportació de subbase  i compactació al camí 
de Vainera,  i amb aportació d’àrid reciclat al camí de Foleià, gràcies a una subvenció de l’Agència de Residus 
de Catalunya per import de 18.755,00€.

Actuacions municipals

L’AJUNTAMENT INFORMA

Asfaltant el Pont Mas Batlle Tanques al pont de Mas Batlle

Pujada Can Madoixa Arranjament camí VaineraPujada Cal Ros

Ampliació del pont de l’Estanyol, pont d’Adri i pont de Mas Batlle

Durant l’últim trimestre de l’any s’ha dut a terme les obres d’ampliació dels ponts del municipi de Canet d’Adri 
inclosos en el programa del Pla Unic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) amb una subvenció atorgada pel 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya per import de 239.021,36€
La inversió total en l’ampliació dels ponts ha estat de 283.053,99€ i l’Ajuntament ha assumit amb recursos 
propis un total de 44.032,63€ més el cost de la redacció dels projectes a càrrec de l’empresa ABM Serveis 
d’Enginyeria i Consulting, SLU, per import de 17.696,25€

Pont de Mas Batlle de Montcal

Les obres d’ampliació del pont de Mas Batlle es van adjudicar a l’empresa Excavaciones y Pinturas, SAU (EPSA) 
per l’import de 81.602,40€
L’ampliació d’aquest pont representa una millora molt notable sobretot perquè facilita l’accés del transport 
escolar i de maquinària agrícola de grans dimensions.
Amb l’ampliació del pont s’ha eixamplat també el revolt que hi dona accés que permet que els vehicles puguin 
maniobrar millor per encarar l’entrada al pont.
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Pont de l’Estanyol

L’ampliació del pont de l’Estanyol 
es va adjudicar a l’empresa Aglo-
merats Girona, SA per import de 
124.371,67€. Aquesta obra s’ha 
executat en un termini més llarg 
perquè els treballs es van haver 
de suspendre preventivament fins 
a obtenir els resultats òptims en 
les proves de duresa del ciment.

L’Ajuntament va habilitar un camí 
provisional per Can Prim que ha 

permès l’accés al veïnat  del Jordà, mentre s’executaven les obres del pont de l’Estanyol. Agraïm el gest d’en 
Narcís de Can Prim que va facilitar l’accés per la seva finca i també la col·laboració i paciència dels veïns i 
veïnes del veïnat del Jordà durant tot els temps que el pont ha estat tallat.  

L’Ajuntament valora molt positivament la inversió en l’ampliació del conjunt dels ponts del municipi que repre-
senta una millora econòmica-social i una infraestructura adequada al S. XXI

Pont d’Adri

L’ampliació del  pont d’Adri es van 
adjudicar a l’empresa Aglome-
rats Girona, SA per un import de 
77.079,92€

Aquesta obra s’ha adaptat a la 
normativa de zona protegida PEIN 
del Puig d’Adri amb la instal·lació 
de tanques de fusta que faciliten 
la integració en el paisatge.

Millores en el pavelló municipal

Durant el mes d’octubre s’ha dut a terme el remo-
linat de les parets interiors del pavelló i el repàs 
del terra d’accés als vestuaris. Aquesta obra es va 
adjudicar a l’empresa Coaypa, Obres y Serveis, SL 
per import de 16.324,52€.

L’actuació ha comptat amb una subvenció de  l’àrea 
d’Esports de la Diputació de Girona per import de 
3.879,31€

Manteniment de la franja urbana contra incendis forestals

Un any més s’ha dut a terme la neteja de la franja perimetral contra incendis forestals de la trama urbana, que 
inclou la zona de La Sureda, La Roureda i el perímetre del c/Camí del Jordà. En aquesta ocasió els treballs els 
ha executat l’empresa de jardineria David Besalú amb un cost de 1.694€.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Remolinat pavelló

Pont Estanyol
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Adequació de la Sala de Canet

S’ha adequat un lavabo apte per a minusvàlids, a la planta baixa de la Sala de Canet per evitar així haver 
d’accedir als lavabos del primer pis i fer més accessible l’espai a tothom.
Durant el proper any 2022 s’iniciaran les obres de reforma de la teulada amb la retirada de les plaques de 
fibrociment.

Adquisició de material d’esports i lleure

Recentment l’Ajuntament ha adquirit una xarxa reglamentària de 
vòleibol i s’ha marcat la pista d’aquest esport al pavelló. També s’ha 
adquirit una taula de ping-pong que es podrà utilitzar tant a l’espai La 
Sala com al pavelló municipal.

Actuacions ADF Muntanyes del Llémena a Canet

L’Agrupació de Defensa Forestal Muntanyes del Llémena ha dut a 
terme l’obertura de la línia de defensa d’accessibilitat anomenades 
FAT dins el programa de Gestió Forestal Sostenible de la Generalitat 
de Catalunya. L’import concedit per Canet d’Adri ha estat de 4.527,29€

 • Camí d’Adri a Biert: FAT tram d’Adri a Can Pererols en una 
longitud de 2.750 mts 

 • El cost de l’actuació ha estat de 5.479,06€. La part no subvencionada és assumida per l’Ajuntament de 
Canet d’Adri

L’ADF també va sol·licitar una subvenció pel  repàs del ferm, formació de cuneta i trenques amb motoanivelladora 
i sega lateral mecanitzada dels marges en el Camí del Jonquerol. Aquesta actuació està inclosa en el programa 
de prevenció d’incendis de la Diputació de Girona amb una subvenció atorgada de 1.529,25€. 

El cost de l’actuació ha tingut un cost de 2.467,43€ que serà assumit, en la part no subvencionada, per 
l’Ajuntament de Canet d’Adri. 

Camí Rocacorba Camí Biert

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció 
inclosa en el programa de suport a actuacions en 
matèria forestal i de prevenció d’incendis per im-
port de 978,75€

Foto 11 – Franja protecció Ctra. Vella
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Així no

Entre tots podem millorar-ho. Us animem a que 
continueu reciclant i fent bon ús dels contenidors 
de les àrees de recollida selectiva.

Així si, gràcies

Els teus veïns i veïnes t’ho agrairan, a més de 
millorar l’entorn del municipi, evitaràs costos 
afegits a la gestió dels residus.

Contractació Jove en pràctiques– Programa Garantia Juvenil 

L’ajuntament de Canet d’Adri ha contractat la figura d’un monitor en lleure o dinamitzador social per continuar 
amb el programa de l’espai social adreçat als nens i nenes  i a la gent gran. La persona seleccionada ha estat 
en Jordi Turon Sureda de Sant Gregori que es va incorporar a l’Ajuntament a final de setembre de 2021 per 
un termini mínim de 6 mesos. 

Aquesta actuació està inclosa dins el Programa de Garantia Juvenil-
Joves en pràctiques del Servei d’Ocupació de Catalunya  i gaudeix d’una 
subvenció de 11.000€
Per qui  encara no conegui en Jordi el podeu trobar a l’espai de La 
Sala de Canet  les tardes de dilluns a dijous de les 4h a les 8h, fent 
manualitats, tallers de memòria, jocs, etc.
Benvingut Jordi!  Desitgem que l’experiència laboral sigui molt profitosa.

Servei de recollida de trastos

Solidança és la nova  empresa encarregada de la recollida de voluminosos i trastos vells al municipi de Canet d’Adri
El dia de recollida s’ha traslladat al segon dijous de cada mes.
És important marcar aquest dia al calendari i recordar que cal avisar a l’Ajuntament amb antel·lació de 48h per si 
es vol que el camió dels trastos passi a recollir a domicili. 
Recordeu que els veïns i veïnes de Canet d’Adri també disposem del servei de deixalleria a Sant Gregori.
El passat 26 de novembre el regidor de Medi Ambient, Enric Subils, va assistir a la inauguració de la botiga l’Encant 
de Salt, un nou establiment de productes de segona mà amb valor social promogut per les entitats de Roba Amiga, 
Solidança i ADAD L'Encant. 

Noticies municipals

L’AJUNTAMENT INFORMA

Canet d'Adri, més net 
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Calendari fiscal 2022

Tot seguit es reprodueix el calendari fiscal 2022 dels 
impostos i taxes que gestiona XALOC.

Es manté el mateix calendari que l’any 2021 i es re-
corda que s’aplica el fraccionament del rebut només 
als contribuents que tenen el rebut domiciliat.

Per domiciliar els rebuts has de presentar una ins-
tància a l’Ajuntament o a Xaloc un mes abans que 
s’iniciï el termini de pagament en període voluntari.

Tots els rebuts domiciliats es fraccionen d'ofici en els 
terminis i les dates indicades al calendari.

Per modificació de dades en els rebuts també us po-
deu dirigir a Xaloc o a l’Ajuntament.

Import del rebut anual de la taxa de        
recollida d’escombraries
En relació a l’exercici 2021 l’única taxa que ha can-
viat és la taxa de recollida d’escombraries que s’ha 
apujat un 5% degut a l’increment en la facturació de 
recollida i tractament dels residus.

L’Ajuntament de Canet d’Adri és Enti-
tat de Registre IdCAT.

Des de principis de desembre, 
a les oficines de l’Ajuntament 
de Canet d’Adri, pots obtenir 
el certificat digital IdCAT

Què és un certificat digital?

Un certificat digital, permet realitzar tràmits en línia 
amb plenes garanties jurídiques. Els certificats han 
de ser emesos per una autoritat de certificació i ad-
mès pel Consorci d’Administració Oberta de Catalu-
nya per a la identificació davant les administracions 
públiques catalanes.

A més d’identificar-vos, podeu signar els documents 
electrònics amb la mateixa validesa legal que la sig-
natura manuscrita.

Com obtenir el certificat IdCAT?

• Omplir el formulari de sol·licitud que trobareu 
a www.idcat.cat o des de l’Ajuntament, si no és 
possible fer-ho a casa.

• Demanar cita prèvia a l’Ajuntament, i presen-
tar-te amb el document d’identitat.

• Descarregar el certificat a l’ordinador, que re-
breu a través del correu electrònic 

Podeu trobar més informació a www.idcat.cat

ITV vehicles agrícoles 

L’AJUNTAMENT INFORMA
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CONCEPTE QUOTA
Cases unifamiliars i habitatges en general 131,25 €

Habitatges de la Urbanització de Montbó 131,25 €

Comerços 273,00 €

Turisme rural 273,00 €

Industries 372,00 €

Bars i restaurants 697,00 €

Import del rebut anual la taxa de recollida d’escombraries
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Cens municipal d'animals de companyia

D’acord amb el que estableix article 14 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de protecció dels animals, els ajuntaments tenen l'obligació de portar un cens municipal 
d'animals de companyia (gossos, gats i fures) i de la mateixa manera la persona propietària d'un animal de 
companyia l'ha de censar a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal.

La persona propietària de l'animal té un termini de 3 mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des 
de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el 
cens per comunicar-ho al cens municipal. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, l'animal 
ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.

Per tal de donar compliment a aquesta normativa, tots els propietaris que tinguin en el seu domicili animals 
de companyia, i aquests no estiguin registrats al cens municipal, cal que es presentin a les oficines de l’Ajun-
tament per inscriure’ls en el registre general. Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9h a 14h i 
dijous a la tarda de 17h a 20h.

Caldrà aportar la documentació referida a l’animal (cartilla sanitària i assegurança , si és el cas) i les dades 
del propietari (DNI). En el cas de gossos de raça perillosa consultar abans sobre la documentació a aportar.

L’ordenança reguladora municipal 7.4 sobre animals de companyia estableix el règim de sancions quan s’in-
compleixi la normativa i que s’actuarà contra els propietaris dels animals. 

Servei de whatsapp municipal

Si encara no tens el whatsapp de l’Ajuntament de Canet d’Adri, no pots esperar més !

Aquest és el canal pel qual l’Ajuntament avisa de totes les incidències als veïns i veïnes del municipi: fuites 
d’aigua, averies de llum, esdeveniments, curiositats, etc.

Si tens problemes per donar-te d’alta vine a les oficines municipals i t’ajudem.

Afegeix a la teva llista de contactes el mòbil 681 119 308 i envia un whatsapp amb la paraula ALTA + Nom i 
Cognoms. Si vols donar-te de baixa d’aquest servei, envia BAIXA + Nom i Cognoms. 

Aquest servei és totalment gratuït i funciona de manera unidireccional, si vols fer gestions o consultar qual-
sevol informació, hauràs d’adreçar-te a les oficines municipals o bé a la seu electrònica. 

També ens pots seguir a l’Instagram                        @ajuntament_canetdadri  

PARLEM DE CANETPARLEM DE CANET L’AJUNTAMENT INFORMA
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La riera de Canet o Tornavellins neix a les muntanyes de Rocacorba en un espai íntim i salvatge. És allà on la petita 
riera comença el seu camí, un camí ple de vida que la portarà al riu Llémena creant un ecosistema d’un valor 
incalculable on hi viuen i s’hi adapten gran quantitat d’espècies ben diferents entre elles.  D’aquí la importàn-
cia d’aquest ecosistema d’alt nivell,  pur i salvatge, que cal preservar costi el que costi. 

La riera de Canet ofereix als amants de la natura la possibilitat de descobrir infinitat de formes de vida. 
Alguns d’aquests éssers vius passen totalment desapercebuts pel caminant com són les diferents larves 

aquàtiques dels tricòpters, coleòpters i altres insec-
tes aquàtics. Són aquests insectes aquàtics els que 
donen de menjar a un altre tresor escàs però docu-
mentat com és la Merla aquàtica que s’alimenta bàsi-
cament d’aquests invertebrats aquàtics. Es capbussa 
uns quants segons i extreu els insectes, es col·loca en 
una pedra i colpeja la protecció de la larva fins que 
l’aconsegueix treure del seu embolcall. La presència 
de la Merla aquàtica  és un gran indici de la puresa de 
l’ecosistema com també ho és pels insectes aquàtics 
dels quals s’alimenta. 

Caminar vora la riera i trobar-te cara a cara amb una llúdriga és, sens 
dubte, una experiència inoblidable. És preciosa, simpàtica, àgil i, a la 
vegada, és una gran caçadora de peixos, crancs i petxines i d’altres 
animalons de caràcter aquàtic. Tot i que són avistaments molt espo-
ràdics es pot dir que les llúdrigues fan servir aquesta mena de rieres  
per fer desplaçaments entre diferents zones  i  territoris, alguns a 
molts quilòmetres de distància entre les diferents zones. Aquest fet 
representa un bon indicador de la salut de la Riera de Canet perquè 
si hi ha llúdriga vol dir que la biodiversitat del riu i la seva densitat es 
prou bona. 

Un altre tresor ben guardat és la presència del blauet. Un ocell d’uns colors espectaculars i que s’alimenta 
de peixos, es mou amunt i avall investigant noves zones, sobre tot a l’hivern quan els joves de l’any busquen 
nous territoris.

EL BOSC DE RIBERA
És molt important mantenir un bon bosc de ribera!  La pròpia riera se n’encarrega  amb les avingudes i se-
queres produint i mantenint el seu propi bosc de protecció i, paral·lelament, a l’ aigua es crea un ecosistema 
riquíssim amb moltes espècies de mamífers, aus , amfibis, peixos, rèptils; i petxines i cranc autòcton, encara 

EL RACÓ DEL NATURALISTA

LA RIERA DE CANET. Un cofre ple de tresors.

Riera amb bosc de ribera Merla d’aigua Llúdriga
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que aquests dos últims de forma molt escassa,  i una gran varietat d’insectes. Tots conviuen entre freixes de 
fulla petita, avellaners, lliris grocs, els gatells i l’auró blanc, els pollancres i el boix . 

E l 

Martinet de nit porta les cries, quan són adoles-
cents, a la riera on aprenen a alimentar-se per si 
mateixes, pescant les ràpides bagres i barbs de 
muntanya, crancs, amfibis i alguna serp d’aigua. Els 
joves ocells són tranquils i confiats. Amb una mica 
de sort es poden veure descansant o pescant sobre 
d’alguna roca. Són molt bonics de color fosc amb 
taques. El Martinet de nit és un dels molts tresors 
de la riera.

El pas de les estacions marca la vida d’aquest eco-
sistema ple d’històries que queden amagades als 

ulls del caminant. Són aquestes històries les que prenen el protagonisme perquè totes elles configuren un 
espai natural com és la Riera de Canet d’un valor ecològic importantíssim.

L’acostament a un espai natural com aquest amb respecte, silenci i tranquil·litat dona moltes més possibili-
tats de descobrir i gaudir dels tresors que s’amaguen dins d’aquest ecosistema fantàstic, encara força pur i 
salvatge, i tan de bo es mantingui així per sempre més!

EL RACÓ DEL NATURALISTA

Blauet

Colobra d'aigua

Martinet de nit

Petit gorg amb avellaners Riera

Reineta Lepidopter
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Del 29 al 31 d’octubre es van celebrar les prime-
res eleccions a l’Assemblea de Representants 
del Consell per a la República, en les quals foren 
escollits un total de 121 membres. El diumenge 14 
de novembre es va celebrar la sessió constituent de 
l’Assemblea de Representants on Ona Curto va ser 
escollida la Presidenta. Però per a què neix, què 
és i per a què serveix el Consell?

Hi ha dos fets importants pel naixement del Consell 
per la República. El primer és la resposta sempre 
repressiva de l’Estat espanyol, no sols l’u d’octubre 
sinó també posteriorment amb la finalitat d’escapçar 
el moviment independentista. El segon fet és el cop 
d’estat a Catalunya amb l’aplicació de l’article 155 i 
la suspensió de l’autonomia. Tot això va produir que 
una part del govern català, amb el seu màxim re-
presentant el president Carles Puigdemont marxés a 
l’exili. Per tant, el govern que hi havia fou derro-
cat antidemocràticament i l’exili ha representat 
el govern català legítim. Doncs, el Consell per 
la república neix d’assumir aquesta legitimitat 
i de preservar el valor del referèndum de l’1 O 
celebrat com a punt de partida de la creació de la 
República Catalana. El Consell és un òrgan que 
enceta noves vies per implementar a la inde-
pendència, un cop arribada la conclusió que la via 
democràtica normal mitjançant un govern només au-
tonomista no és possible dins l’Estat espanyol i, per 
tant, que cal una nova organització i estratègia. Això, 
però, no significa renunciar a la negociació.

El Consell per la República és un òrgan format per 
121 representats, reconegut per la Generalitat i el 
Parlament, i una característica molt important és que 
NO està sotmès a cap òrgan, ni marc legal ni 
jurídic de l’Estat espanyol, a diferència, per exem-
ple, de la Generalitat o el Parlament de Catalunya. 
L’objectiu del Consell per la República és crear 
les condicions de força social i política a la soci-

etat catalana i alhora obtenir la màxima pressió 
internacional per tal d‘implementar la Repúbli-
ca Catalana o per a que el dret a l’autodetermi-
nació dels catalans sigui plenament respectat i 
reconegut. 

Si no hi ha conflicte i confrontació, l’Estat espanyol 
no té cap incentiu per a negociar, ni per a reconèixer 
la República Catalana o ni tan sols el dret a l’autode-
terminació. Per això, el Consell és l’Autoritat Na-
cional per representar a nivell internacional la 
causa independentista. Un exemple és aconseguir 
el reconeixement internacional de que som una mi-
noria nacional que no pot garantir ni exercir el dret 
d’autodeterminació sense patir la repressió de l’estat 
a on pertany. Una altra tasca del Consell és aconse-
guir una xarxa social i econòmica per tal que en el 
moment que arribi la independència, el país tingui 
teixit social i econòmic preparat per implemen-
tar-la i permeti la continuïtat del funcionament 
normal del país. És a dir, el Consell promou i diri-
geix la creació de les anomenades estructures soci-
als i econòmiques, a més de les d’estat. Amb aquest 
objectiu s’estan posant en marxa els Consells Locals 
del Consell per a la República. 

Actualment al Consell per la República hi ha més de 
100.000 persones, fet que li dona legitimitat, però 
com més ciutadans siguem al Consell més poder tin-
drà. Per això us animem a formar-ne part a través del 
web https://consellrepublica.cat/ 

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! 

El Consell per la República comença a caminar
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LA VEU DEL POBLE

Tenir un somni, i perseguir-lo fins on faci falta. 

Aquesta és la història d’en Jordi i la Imma.

Som en Jordi i l’Imma, veïns de Montbó, i us volem explicar un bocí de la nostra història. Tenim  un somni i estem a 
punt de fer-lo realitat. El que més ens agrada és viatjar i ho hem fet gairebé per tot el món: amb vaixell, avió, cotxe, 
moto.... 

Un dia estàvem mirant cap a l’horitzó del mar i en Jordi em pregunta: - vols que comprem un camió? -Jo li vaig 
dir: - Per què volem un camió!?? I em contesta: - Per perseguir els "Nostres Somnis" . Sempre recordaré aquesta 
conversa, que va ser l’inici de tot !

Hem comprat un camió militar alemany de l’any 1980, un Man Kat1 i l’estem acabant de condicionar. Encara que ens 
suposi molt d’esforç, la veritat és que ens fa molta il·lusió !

Ens vam decidir per aquest projecte perquè volíem ser independents d’hotels i horaris. Això de sortir o entrar a una 
hora marcada no ens acaba de convèncer, i menys quan s’està de vacances. El camió ha estat la millor decisihem 
fet a la nostra vida. 

Hem volgut compartir aquest projecte amb totes les persones que persegueixen el seu somni:  

Si és vol es pot! 

Taller de ioga i bany de gong a Canet d’Adri. 

La pràctica del ioga, cada dia més reconeguda  i reco-
manada per estaments sanitaris i terapèutics, la ve-
nim fent a Canet d’Adri de forma regular. Carla Barti, 
veïna nostra, és professora de Hatha Yoga i ensenya 
com gaudir i treure el millor profit d’aquesta pràctica 
mil·lenària a tothom que assisteix a les seves classes. 
Coneixedora de diferents tècniques complementàries 
que contribueixen al manteniment de la salut de les 
persones va organitzar,  un taller de Ioga i Bany de 
Gong conjuntament amb la Sílvia Díaz i en Vador Pi-
qué, terapeutes de so i també professors de ioga i 
veïns de Sant Martí de Llémena.
El taller es va dur a terme al pavelló municipal de Ca-
net d’Adri el 12 de setembre d’enguany, acollint una 
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LA VEU DEL POBLE

pràctica que, lluny de la competitivitat omple de joia, 
amorositat i benestar a tots els que la practiquen. Tam-
bé va ser una bona ocasió per donar a conèixer la nos-
tra vila, ja que a més a més de les assistents de Canet 
van assistir-hi practicants de Sant Martí i Sant Esteve 
de Llémena, Banyoles, Girona, i fins i tot de Terrassa i 
Sant Feliu de Llobregat. Bona mostra que el ioga i els 
bany de gong, i sobre tot els seus facilitadors, atrauen 
els seus practicants  pels beneficis que els aporta.
Un cop tothom instal·lat a les seves màrfegues la Carla, 
la Sílvia i en Vador van donar la benvinguda amb els 
gongs i la resta d’instruments ancestrals al seu darre-
ra fent d’escenari improvisat per davant del verd dels 
arbres que es poden veure darrera les vidrieres del po-
liesportiu.
La Carla va començar la seva classe de Hatha Ioga, 
una de les pràctiques més esteses al món i que més 
va lligada al benestar físic i funcional del cos humà, i 
en intima unió amb el benefici emocional i espiritual 
que comporta el ioga. Tot explicant cada una de les 
assanes, les postures de ioga, va anar mostrant com 
es fan amb dolçor i calma, com si no costés cap esforç 
realitzar-les i acompanyant a cada una de les persones 
assistents perquè les assolissin. Al final, una relaxació 
va precedir el Bany de Gong.
En Vador va agafar el relleu per anar instruint el grup 
sobre la postura més còmoda per rebre el bany de 
gong, interessant-se per si algú encara no coneixia 
aquesta pràctica i explicant com poder rebre millor el 
so i la vibració dels gongs que envolten suaument a la 
persona i arriben fins a la cèl·lula més petita de l’or-

ganisme humà. El bany de gong després d’una classe 
de ioga com la da la Carla multiplica els seus efectes 
equilibrants i harmonitzadors de cos, anima i ment pel 
treball previ realitzat.
Tothom de nou en postura de Savasana, estirats i es-
tirades al terra, amb tots els suports necessaris sota 
els genolls i el cap per estar summament còmodes van 
començar a sentir els cops de massa sobre els gongs 
que va iniciar la Sílvia. En Vador s’hi va  incorporar i 
poc a poc el pavelló es va anar omplint de notes, tons i 
harmònics. Sons i vibracions sorgits del so OM que va 
originar l’Univers i els seus efectes beneficiosos es van 
afegir als de la pràctica iògica sembrant emocions ínti-
mes, connexions neuronals, sentiments sincers, alleu-
gerint i relaxant. Tot mentre els sons de la flauta nativa 
americana, els bols tibetans i de quars, els tambors 
xamànics i altres instruments s’intercalaven amb el so 
principal dels gongs.

Al cap de 45 minuts, el silenci es va imposar poc a poc 
en tot el recinte per tal que tothom pogués integrar 
l’experiència viscuda. I al cap d’uns minuts, un tintineig 
suau va anar fent tornar a tothom al moment present, 
sentint una profunda relaxació que els havia portat a 
aquell estat on l’equilibri i l’harmonia física, mental i 
espiritual prevalen. 
Com a cloenda un tastet de fruits secs, fruita, aigua i 
sucs va permetre compartir l’experiència viscuda i acla-
rir dubtes abans de donar per acabat el taller.
Des d’aquí un reconeixement especial a l’Ajuntament de 
Canet d’Adri pel seu suport en fomentar aquestes pràc-
tiques que juntament amb la neurociència s’està demos-
trant que són  beneficioses per a la salut.
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Concurs de fotos per a la portada 

Concurs de fotografia per la portada de la Revista Rocacorba. Tothom hi pot participar! Els únics requisits 
són que siguin fotografies fetes a Canet d’Adri, de tema lliure i 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 ha estat la foto 
de la Mª Engràcia Masferrer. Felicitats! 

LA VEU DEL POBLE

M. Dolors Gutierrez

Quim PelachRosa Vall llosera

Isona Bell lloch Sonia NoguerMarta Renart Meri Molas

Engràcia Masferrer
“Temporada de bolets”

Foto guanyadora
d'aquesta edició

Josep Bardolet

Albert Riera Gloria Fontanella Yoli Noguer
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La recepta

Recepta d’en Jordi Pagès de Montbó 

Llobregant a la basca amb patates i ous ferrats

ESPAI GASTRONÒMIC

• Llobregant viu (450 gr. Aprox.).

Per la salsa basca:
• 0’5 litres d’oli girasol
• 0’310 gr.  d’alls pelats.
• 5 cirereta seques.
• 5 gr. de pebre vermell dolç.
• 0’190  litres de vinagre de vi negre.
• Sal al gust de cada un.

Per la guarnició:
• 2 tomàquets bombetes madurs.
• 3 patates. • 2 cebes de figueres.
• 2 dents d’alls. • Sal i pebre al gust

Per acabar el plat:
• 2 ous • 25 ml de conyac.

PREPARACIÓ
Per la salsa basca:
• Confitarem els alls amb l’oli de girasol. Els dei-
xarem confitar fins que els alls agafin una mica de 
color (no massa daurat perquè no amarguin).
• Afegirem les cireretes, les deixarem que es con-
fitin i a més també s’estovaran.
• Ara que tenim les cireretes confitades afegirem 
el pebre vermell dolç i deixarem que es torri (cura 
perquè es torra ràpid, sinó amargarà), llavors afegi-
rem el vinagre. Un cop posem el vinagre deixarem 
que bulli tot durant uns 5 minuts.
• Un cop passat el temps de cocció, ho triturem tot 
amb el braç elèctric, si us emulsiona com un allioli 
no li passarà res perquè ho deixarem reposar. Això 
farà que es separi l’oli i el vinagre de salseta que 
hem aconseguit amb l’all i la cirereta. Aprofitarem 
aquest oli i vinagre per coure la guarnició.
Per la guarnició: 
• Posarem el forn a escalfar a 190ºC. 
• Pelarem les patates i les tallarem a rodelles i ho 
posarem en una safata. Les cebes les pelarem i les 
tallarem a juliana i les afegirem a la safata. Els to-
màquets, els ta-llarem per la meitat pel llarg i llavors 
a rodelles de ½ centímetre. Les dents d’all les aixa-
farem i les posarem sencers a la safata.
• Un cop posada tota la verdura, salpebrem i afe-

gim aquell oli i vinagre de la salsa basca (que havíem 
aconseguit deixant reposar la salsa a la nevera) però 
en guardarem una mica. Tapem amb paper de d’alu-
mini.
• Un cop tinguem el forn calent, posarem la safata 
i deixarem coure durant 35 minuts.
Anem per acabar el plat:
• Ja tenim les patates cuites. Agafarem el llobre-
gant i el tallarem. La part del cos la tallarem a ro-
danxes (en 4 talls), el cap el partirem en dos  al llarg 
i les pinces les tallarem en tres talls. L’aigua que 
pugui deixar anar el llobregant també l’aprofitarem. 
• Agafarem una paella ben calenta per poder sal-
tejar el llobregant amb una mica d’oli d’oliva verge i 
afegirem una mica da sal. Un cop saltejat el llobre-
gant li tirarem el conyac, el deixem reduir una mica.
• Un cop tinguem el llobregant, ja amb el conyac 
reduït, el posarem a la safata amb la patata. El llo-
bregant el posarem per sobre.
• Ho deixarem coure tot durant 5 minuts al forn a 
190º. Llavors posarem aquella salseta d’all per sobre 
de tota la preparació i ho deixarem coure 3 minuts 
més. 
• Per acabar, farem els ous ferrats amb aquella 
mica d’oli i vinagre que havíem guardat. Un cop es-
tiguin fets només els haurem de posar per sobre i ja 
podrem començar a menjar.

                                         Bon Profit! 
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Canetenc/a de tota la 
vida?

No. Vaig venir a viure a Canet 
amb tota la família l’any 1978, 
aviat farà 43 anys. Al principi 
veníem els caps de setmana i 
els estius i, més endavant,  ja 
ens hi vàrem quedar a viure

On vas néixer, doncs?

Sóc nascuda a Girona i, segurament per això, 
m’agrada anar-hi sovint

Tens parella? Tens fills?

Tinc 2 fills i 3 nets. Quan vaig enviudar, ara fa 5 
anys,  en cap moment em vaig plantejar marxar de 
Canet. Sento que Canet d’Adri és casa meva

A què et dediques?

Actualment estic jubilada però sempre he estat molt 
activa. El meu món professional estava relacionat 
amb la cosmètica i centre d’estètica a Girona.

Quan dius que ets molt activa, què fas per ocu-
par el dia?

M’apunto a tot el que puc: a la Creu Roja, vaig cada 
dijous a l’espai social per a gent gran, que aquest 
any es fa a la Sala de Canet. També intento estar al 
dia de les noves tecnologies, m’interessa la política i 
l’esport. M’agraden els animals, sobretot els gossos 
i els cavalls.

De casa teva qui era més 
conegut, tu o el teu marit?

Sense cap mena de dubte el 
meu marit. Estava a tot ar-
reu: A futbol, a les festes po-
pulars, als dinars... el conei-
xia tothom! Tenia un caràcter 
molt obert i es feia amb tot-
hom. 

Una pista pels que encara no han endevinat qui 
ets..

Visc en una masia petitona a les afores del casc urbà 
de Canet i  abans havíem tingut cavalls. Ara no, per-
què els cavalls necessiten moltes atencions i jo sola 
no me'n sortiria. El que sí que tinc és un gos que em 
fa molta companyia i que és molt savi.

Estic envoltada d'un paisatge meravellós amb la 
muntanya del Puig com a fons, veient des de casa 
la muntanya de Rocacorba, l'església de Canet i la 
muntanya de Boratuna.

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

Endevina de quin canetenc o canetenca es tracta...

SI L’ENCERTES, L’ENDEVINES

Resposta del número
anterior

La canatenca amagada
era la 

Raquel Bosch

Resposta del número anterior
Cal Nando
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Avis homenatjats a la Festa de la Gent Gran de Canet d’Adri any 1994: Mercè Fuster (Can Grau),                              
Joan Roca (Can Janet), Miquela Ferrer (Cal Carreter) i Agustí Fàbregas (Cal Ferrer).

Santuari de Rocacorba any 1957 (font: Jaume Bosch Callís)

TEMPS ERA TEMPS
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