QUADERN
del naturalista
Animals i animalots del nostre municipi
per Carlos Colodro

XOT (otus scops), el mussol mès petit
de Catalunya
En aquest article m’agradaria
fer esment d’un petit mussol que
viu a les nostres contrades, tot i
que ho fa durant uns cinc mesos
a l’any aproximadament; estic
parlant del xot, un ocell fascinant, poc conegut i amb un
cert misteri en el seu comportament més íntim.
El xot és el mussol més petit
que tenim a Catalunya i a
Espanya, té una alçada d’uns 19
cm, i amb les ales obertes
medeix entre 47-54 cm.
Tot i que, de tant en tant, es
deixa veure, en general és un
mussol tímid.
El xot no és un mussol sedentari (que viu entre nosaltres
tot l’any) és un mussol
nidificant, és a dir, arriba a les
nostres contrades els mesos
d’abril-maig i torna a marxar el
mes de setembre cap a Àfrica,
per tant és un ocell migrant.
Té un comportament nocturn. Molts de vosaltres segurament heu escoltat més
d’una vegada a les nits de
primavera i d’estiu, un to de
flauta monosíl·lab i que es
repeteix moltes vegades, aquest
és el cant del mascle, a vegades
es pot confondre amb un tòtil
(un petit gripau), però el cant del
tòtil es més agut i més fluix, la
femella del xot també canta, fa
el mateix que el mascle però una
mica més agut.
El xot li agrada viure en talls de
bosc amb espais més o menys
clars i una mica oberts, nidifica
en forats en els arbres i també en
nius abandonats d’altres ocells.
La seva alimentació es basa en
insectes de tamany mitjà i gran i
petits rosegadors (ratolins,

musaranyes). La femella pon
entre 3 i 5 ous durant el mes de
juny, i després d’uns 25 dies
aproximadament, neixen els
pollets; els primers dies s’assemblen a una bola petita
recoberta de plumó blanc, del
tamany d’una pilota de golf. Un
cop els polls s’han fet grans,
encara demanaran uns quants
dies més menjar als pares, però
un cop arrriba el mes de
setembre es dispersen i marxen
a Àfrica. La parella d’adults es
tornarà a trobar any rere any en
el mateix territori de cria.
Tots els mussols un cop han
format una parella consolidada,
mantindran els lligams per vida.
CURIOSITATS: El xot utilitza la
tècnica del mimetisme per
passar desapercebut, tant pel
seu color (entre gris i marró)
com per la seva forma, doncs, en
ocasions imiten branques i
troncs trencats. Té unes plomes
a sobre del cap que semblen
orelles i que ajuden a semblar un
tronc esqueixat; aquestes
plomes també reflecteixen
l’estat d’ànim.

Tècnica de mimetisme

FOTOGRAFIES
-Polls amb 2 dies de vida
-En aquesta foto els polls tenen
uns 15 dies de vida.
-Aquest xot està fet un bordegàs,
el color del plomatge és
totalment mimètic.
-Aquest encara té plumó blanc,
amb el pas dels dies li caurà li
quedarà el plomatge d’adult.
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Principals acords adoptats en els diferents plens
municipals durant el segon semestre de l’any 2009
SUBVENCIONS
Diputació de Girona
· S'ha demanat subvenció per poder equipar el nou
consultori mèdic que tindrem després que les obres
de condicionament de l'edifici de l'ajuntament
estiguin acabades.
· S'ha demanat una subvenció per instal·lar una
cortina separadora en el pavelló municipal, per tal
de que sigui necessari poder partir en dos la seva
superfície.
· S'ha demanat una subvenció per poder dotar a les
oficines municipals dels equips informàtics
necessaris per poder tenir les eines que permetin
desenvolupar les tasques administraves a un bon
nivell i d'acord amb les exigències actuals.
Generalitat de Catalunya
· S'ha demanat subvenció a l'Administració Oberta
de Catalunya per poder gaudir dels diferents
projectes en noves tecnologies i Internet que
permetin simplificar les gestions administraves a
tothom que faci peticions a l'administració.
- S'ha demanat una subvenció per l'adquisició d'un
nou vehicle municipal per substituir l'actual que es
troba ja per anar al desguàs.
- S'ha demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua una
subvenció per poder instal·lar un autoanalitzador i
un telecontrol a les instal·lacions de l'aigua potable,
per tal de millorar-les.
L'Estat
Donat que a últims d'octubre s'ha publicat la
convocatòria de subvencions a càrrec dels Fons
Estatal per la creació d'ocupació i la sostenibilitat
local, s'ha començat a treballar per tal de tenir
aprovats el o els projectes a demanar subvenció.
Consell Comarcal del Gironès
S'ha demanat una subvenció en concepte d'ajut per
les despeses originades per l'arranjament dels
diferents caminis del municipi.

CONVENIS
S'han signat els convenis següents:
Amb el Consell Comarcal del Gironès
· S'ha signat un conveni amb l'Àrea de turisme del
Consell Comarcal del Gironès per amb la missió de
dinamitzar juntament amb la resta de municipis de
la comarca, per tal de treballar per a la promoció i
descoberta del nostre territori com a destinació
turística interior per afavorir més riquesa
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econòmica, cultural i humana, més
activitat per als nostres negocis turístics i
millor prestació de serveis i qualitat de
vida dels nostres visitants, a partir d'unes
línies d'actuació establertes en aquest
conveni.
· S'ha signat una declaració expressa
d'adhesió al conveni de col·laboració entre
el Consell comarcal del Gironès i el
Consorci Localret per a la contractació
centralitzada de serveis de
telecomunicacions, veu, mòbil i dades dels
ajuntaments. Amb això es vol aconseguir
una millor qualitat en els serveis així com
una reducció en la despesa.
Amb la Diputació de Girona
· S'ha ampliat el conveni establert amb
XALOC, perquè a partir del proper any tots
els rebuts en concepte d'impostos, taxes,
etc, siguin recaptats per XALOC, que és l'ens
que depèn de la Diputació de Girona i que es
cuida de les recaptacions municipals.
Amb la Generalitat de Catalunya
S'ha aprovat el conveni de col·laboració entre
el nostre ajuntament i el Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya
per a l'adhesió a la xarxa RESCAT de
radiocomunicacions d'emergències i
seguretat de Catalunya per coordinació amb
protecció civil. Amb això hem aconseguit una
millor eficiència en els casos d'actuacions per
emergències en el nostre municipi.
Amb la Universitat de Girona
S'ha signat un conveni amb la U.deG. per tal
de que ens confeccionin els Plans
d'emergència Municipals, en concret, els
Manuals Bàsics, i els Plans INFOCAT,
SISMICAT, NEUCAT I INUNCAT.
Per les despeses originades per la confecció
d'aquests plans, s'ha demanat subvenció al
Departament d'emergències de la
Generalitat de Catalunya.
Agencia de Protecció de la Salut
S'ha gestionat amb l'Agència de Protecció de
la Salut de la Generalitzat de Catalunya la
signatura d'un conveni per regular l'encàrrec
que aquest ajuntament ha realitzat al seu
favor per a la prestació dels serveis mínims
de protecció de la salut de competència local.

OBRES
Portada de gas i soterrament de serveis a
l’Avinguda Roocacorba
Aquesta obra ha estat inclosa en el Programa Ùnic
d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya
per ser executada durant l'any 2010.
Per això durant aquest segon semestre de 2009
s'ha tramitat l'aprovació de projecte confeccionat,
poder adjudicar l'execució de l'obra per a primers
d'any 2010, i començar els treballs com a més
tardar en la primera quinzena del proper mes de
febrer. Ja que no es podia començar abans del
2010 al trobar-se inclosa com s'ha dit abans en el
Programa de l'any 2010.
Reforma Integral de l'Edifici de l'Ajuntament
En aquest segon semestre ha començat les obres
de reforma integral de l'edifici de l'ajuntament.
Aquest obra ha estat subvencionada per la
Generalitat de Catalunya i per l'anomenat “.Plan
Zapatero 2009”.
En la planta baixa s'ubicarà el nou consultori
mèdic, i les dependencies destinades a local social,
on tothom que vulgui hi pugui passar l'estona.
En la planta primera s'hi ubicaran les noves
oficines municipals.
S'espera poder inaugurar el nou edifici abans
d'acabar l'any 2010.

molt més actual, innovador i que ofereix millors
prestacions. Per això es va contractar els serveis
de l'empresa MEGATRO per desplegar la xarxa en
el nostre municipi. Tothom que ha estat interessat
en poder gaudir d'aquest serveis, ha hagut de fer
la corresponent petició a l'empresa esmentada i
e s t a b l i r e l c o r r e s p o n e n t c o n t ra c t e d e
subministrament. Amb això ha quedat anul·lat el
servei que es donava des de l'ajuntament.
Esperem que en efecte hagi estat una millora.
Nomenaments de Jutge de Pau titular i
substitut
D'acord amb el qe el Tribunal Superior de Justícia
ens va demanar, es va aprovar la proposta de
nomenament de nou jutge de Pau Titular i
Substitut, al haver quedat esgotat el temps per als
que es van nomenar els actuals.
Es van proposar els següents:
Com a Jutge de Pau Titular, en Miquel Noguer i
Bassols
Com a substitut, Na Carme Herreros i Fernandez.

Projecte Natura I.
S'ha donat per acabat el Projecte anomenat
Natura I, en el que es va procedir a la neteja i
senyalització de la riera de Canet. Es va executar
conjuntament amb els municipis de la Vall del
Llémena i va ser subvencionat per la Fundació La
Caixa a través de la Diputació de Girona.

Noves Ordenances Municipals
Per tal de posar-nos al dia, s'ha començat un
projecte per poder tenir les ordenances municipals
necessàries que ens permetin desenvolupar les
tasques municipals.
Durant aquest semestre s'ha començat a treballar
per aprovar les ordenances següents:
Ordenança general d'Inspecció.
Ordenança general de Recaptació.
Ordenança general de Contribucions Especials.
Ordenança fiscal de la taxa del servei del
clavegueram.
Ordenança reguladora de l'atorgament de les
llicències de primera ocupació.

Pavelló municipal
Durant aquest segon semestre s'han executat
dues fases més per instal·lar l'aigua calenta en els
vestuaris i la calefacció, encara que aquesta última
no està acabada

Festes Locals 2010
S'ha aprovat que les dues festes locals per l'any
2010 siguin les següents:
Dia 27 de setembre
Dia 29 d'octubre

ALTRES

Delimitacions de Termes Municipals
S'ha aprovat l'expedient de delimitació de termes
amb el municipi de Palol de Revardit.
S'ha aprovat l'expedient de delimitació de termes
amb el municipi de Sant Gregori

Pla Director d'Abastament d'Aigua Potable al
Municipi
El Ple va aprovar el Projecte del Pla Director de
l'Abastament de l'aigua potable al nostre municipi,
que inclou les despeses que son i seran
necessàries per tenir en condicions les
instal·lacions de l'aigua. Amb aquest Pla Director
disposarem d'una eina que servirà de base per
poder demanar a les diferents institucions les
subvencions per poder executar les propostes de
millores que s'inclouen en aquest Pla.
Sistema ADSL - WIFI
El Ple va aprovar procedir al canvi de sistema de
WIFI que fins ara es venia fent servir per les
connexions ADSL, per passar al sistema WIMAX,

Dipsalut – Adhesió al Catàleg de Serveis
S'ha aprovat l'adhesió al catàleg de serveis que
ofereix Dipsalut, qu es uns ens depenent de la
Diputació de Girona, per tal de rebre suport i
cobertura en les diferents competències
municipals en materia de salut publica i a les
politiques de promoció de la salut destinades a
col.lectius de risc.
Revisió i Modificacio de les Ordenances
Fiscals per l'any 2010
El Ple va aprovar la modificació de les ordenances
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següents per l'any 2.010.
Ordenança fiscal general
S'inclou la possibilitat de fraccionar el pagament
dels diferents rebuts dels impostos i/o taxes.
Ordenança fiscal del servei de recollida
d'escombraries
S'acorda un increment de la taxa en un 5%,
quedant els imports de la següent manera:
1.- Hotels i Restaurants, 82,95€/any
2.- Cafès, bars, tavernes i anàlegs, 55,13€/any
3.- Establiments bancaris, d'espectacles i
similars, 55,13€/any
4.- E l s d e m é s e s t a b l i m e n t s c o m e r c i a l s
professionals i anàlegs, 55,13€/any
Per cada vivenda de caràcter familiar, 55,13€/any
Urbanització Montbó, 75,60€/any
Ordenança de la taxa per expedients de llicències
municipals d'obres:
Queden establertes les tarifes següents:
OBRES MENORS
0,35% del preu d'execució de material, quan es
presenti projecte
0,35% del pressupost total sense IVA quan es
presenti pressupost del total de les obres a
realitzar.
OBRES MAJORS
0,35% del preu d'execució de material que consti
en el projecte presentat.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la
utilització de les instal·lacions municipals
Aquesta ordenança regula els preus per la
utilització del pavelló municipal següents:
1.- Per cada hora d'utilització, 15 €, queden
exemptes d'aquesta taxa les persones
empadronades en el nostre municipi.
2.- Per cada hora d'enllumenat, 3 €
3.- Per utilització dels vestuaris, 5 €
En els casos de ser necessària una neteja extra,
aquesta anirà a càrrec de l'entitat organitzadora.
Revisió de preus del Servei de Recollida
d'Escombraries
Han quedat aprovats els nous preus a facturar en
concepte de recollida d'escombraries que
l'empresa fomento de Construcciones i Contratas
havia demanat.
Mancomunitat de Municipis de la Vall del
Llémena
Han quedat aprovats els Estatuts de la
mancomunitat de municipis de la Vall del Llémena,
la seva constitució i el nomenament de membres
representatius de l'ajuntament, que està formada
pels municipis de Sant Gregori, Canet d'Adri, Sant
Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres.
Instal·lació d'un Mòdul per Ubicació
Provisional del Consultori Mèdic.
A la part del darrere de l'edifici de l'ajuntament, i
mentrestant durin les obres de reforma de l'edifici,
s'ha instal·lat un mòdul per tal de poder seguint
oferint els serveis mèdics corresponents.
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Xarxa Wimax sense fils d'accés a
Internet de Canet d'Adri

Des del passat mes de setembre, el
municipi de Canet d'Adri disposa de la nova
xarxa sense fils per tal que tots els nostres
veïns puguin accedir a Internet a preus de baix
cost i, si ho volen, també al servei de telefonia
a través de la mateixa xarxa. Aquesta xarxa
està creada amb tecnologia Wimax i té com a
característiques principals la seva distància de
cobertura (molt més elevada que amb el Wifi),
la seva capacitat i la seva estabilitat per no
tenir talls. La cobertura del nostre municipi es
fa principalment des d'una estació principal
situada al campanar de Canet. Tot i això, i
gràcies a la cobertura general que l'empresa
encarregada té a la zona, també es dóna
cobertura d'altres repetidors que aquesta té
en funcionament. A més, s'estan preparant
algunes ampliacions a zones del municipi que
no quedarien cobertes.
L’empresa Megatel, ha estat l’empresa
encarregada d’efectuar el canvi de wifi a
wimax i segons les seves dades, la connexió
que es dóna a través d'aquesta xarxa és d'1
simètric (mateixa velocitat per rebre que per
enviar) i el preu mensual és de 15 €+IVA. A
més, a través de la mateixa xarxa sense fils es
pot tenir també servei de telefonia amb un
número fix amb un important estalvi respecte
la línia de telèfon convencional.
Per donar-se d'alta a la xarxa, es necessita
un kit de connexió que s'ofereix com a compra
o com a lloguer, amb un cost mensual que
s'afegeix a la quota mensual.
Des de la seva posada en funcionament, ja
hi més de 40 usuaris connectats a la xarxa i
properament en formaran part diferents
equipaments municipals.
L'empresa que fins ara oferia el servei de
wifi al municipi, l’empresa Aeris Navigo,
disposa també d’aquest servei Wimax.

Prohibit el pas

AT
PAS PRIVA
R
NO PASS

NO
PASSAR

PROHIBIT
EL PAS

Quantes vegades anant d’excursió –tant si és a la costa com a
la muntanya– ens trobem amb el fatídic cartellet que ens diu:
PROHIBIT EL PAS!
És correcte?
És legal?
Quina actitud hem de prendre?
No és facil contestar categòricament a aquesta qüestió. Hi ha
unes normes legals que donen base a prohibicions en uns casos
concrets. Però en la major part dels casos, especialment quan es
tracta de camins rurals o carreteres de servei, que durant anys i anys
han estat pas de vianants i també de carruatges que passen i
travessen camps i boscos, ve un moment que aquella finca es ven,
cambia de domini i el nou propietari, sense pensar-s’ho gens ni mica
ja et posa el seu cartellet de prohibit el pas.
I moltes vegades té raó: pot privar el pas. Però no sempre... Cal
mirar les escriptures de compra-venda, cal consultar als
Ajuntaments. No es poden tancar grans extensions de boscos i
deixar-los sense passos, cal prevenir per la seguretat en cas
d’incendi (rutes de apagafocs) o deixar sense pas a finques que per
arribar-hi cal passar per allà. També són importants els camins
oberts per tal de practicar la cacera, camins que ja són de temps

immemorial. En aquest aspecte
els caçadors en saben molt del
tema
En canvi si comprem una
parcel·la urbanitzable, declarada així en el pla municipal,
tenim tot el dret de tancar-la
com ens plagui
(dins unes
normes ja establertes, també)
però no és el mateix en les
finques rurals, camps de cultiu i
especialment boscos. Per
e xe m p l e , e n c a ra q u e u n
milionari comprés tota la
muntanya de Rocacorba, li seria
molt difícil legalment tancar tota
la muntanya i privar el pas per
anar al Santuari, són cassos
molt complexes.
Fins ara, a Canet d’Adri hi
ha hagut pocs problemes sobre
aquests aspectes, però cal tenir
en compte que com més es va
urbanitzant el terreny més
cassos es podran produir de
tancaments de pas.
Jo
aconsellaria que abans de tancar
un pas, es consultés a
l’organisme competent. És
possible que tinguin tota la raó
però no sempre. I en últim cas,
penseu que tancar un pas és a
vegades un acte poc educat,
molt agrasiu, i poc sociable, tot
plegat per quatre veïns que el
feien servir com a drecera per
anar a buscar espàrrecs o per fer
més via per anar d’un lloc a un
l’altre.
Un amant dels boscos

Vine a la quina de Nadal!
Com és tradicional per aquestes èpoques nadalenques, s'organitzarà una
nova edició del joc de la Quina durant els dies 25, 26 i 27 de desembre
de 2009 i 1, 3 i 6 de gener de 2010. Enguany la Quina de Nadal es
portarà a terme al Pavelló municipal de Canet a partir de les 18 hores. Es
sortejaran paneres, espatlles, pernils, sopars i electrodomèstics. Hi haurà
també servei de bar.
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...i l’última pàgina de 2009

Així va quedar en pocs moments el centre de Canet,
un vegada passada la fortíssima pedregada que va
caure i que va fer força mal als arbres i a l’agricultura.

Eines Curioses
A primera vista molts no endevinaran perquè serveix
aquesta màquina que té molt més d’un segle. És un
bufador, un BUFABOTS, servia per bufar els bots de
transport que es guardaven al magatzem, abans
d’omplir-los de vi.
Col·lecció particular d’un veí de Canet

Aquesta turbina de molí, té més de dos-cents anys.
Era la roda que movia l’eix del Molí d’en Gelador, se
suposa que el més vell de la riera. Té un diàmetre de
quasi dos metres i les pales són de fusta de roure,
fetes a mà. El molí fa més de quaranta anys que va
desaparèixer.

L ’ A ju n t a m e n t d e
Canet desitja a tots
els veïns del municipi
unes bones festes de
Nadal i també un
pròsper Any Nou 2010

