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Horari de Serveis
Ajuntament de Canet i Jutjat de Pau:
Oficina municipal: Matí: de dilluns a divendres de 9 a
13 h. Tarda: de dilluns a divendres de 17 a 20 h.
Alcalde: Hores convingudes, a partir de les 19 h.
Secretari: Atenció al públic, dimarts i dijous de 17 a
19 h.
Servei d’Urbanisme (arquitecte tècnic municipal): Dimarts i dijous de 18 a 20 h.
Consultori mèdic
Dra. Laura Guerrero: dimarts de 13 a 14 h.
Infermera, Sònia Riera: dijous de 12 a 13 h.
Assistent social: Remei Fernández: dijous de 9 a 12 h.
Recollida d’escombraries: Dilluns, dimecres i
divendres (temporada d’estiu).
Dilluns i divendres (temporada d’hivern).
Recollida de mobles i trastos vells: El tercer
dimecres de cada mes. Cal avisar a l’Ajuntament si es
vol que passin a recollir-ho a la mateixa casa, sinó
deixar-ho al costat del contenidor més proper el dia
abans al vespre.
Recollida de gossos i animals perduts: Cal trucar
a l’Ajuntament.
Deixalleria comarcal:
Pol. Ind. Joheria Centre, Ctra. de Cartellà-Sant
Gregori. Horari de recollida: Dissabtes de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h.

Horari de Misses
Canet: Diumenge, a 2/4 de 10 menys el cinquè
diumenge.
Adri: Cinquè diumenge del mes a 2/4 de 10.
Montcal: Ocasionalment i en dades assenyalades.
Rocacorba: Primer diumenge de cada mes. Hivern
a les 5 de la tarda. Estiu a les 6 de la tarda.
Despatx parroquial Sant Gregori: (Església
nova). Divendres de 6 a 8 del vespre.
Tels. 972 20 63 09 i 972 42 81 56

RECICLATGE D’OLIS DOMÈSTICS
Darrerament hem detectat un increment d’olis i
de greixos que s’aboquen a la depuradora
municipal, amb el conseqüent perjudici que això
comporta. Us agrairem que feu el màxim esforç
per evitar que aquests olis domèstics, es llencin
pels desaigües i vagin a parar a la depuradora.
Us recordem que a la deixalleria de Sant Gregori
(polígon de la Jueria) s’hi poden dipositar aquests
tipus de residus de difícil eliminació.

Telèfons d’Interès
Ajuntaments
Ajuntament Canet d’Adri

972 42 82 80
Fax: 972 42 95 13
Alcalde (Jaume Frigolé)
972 42 82 81
Ajuntament de Sant Aniol de Finestres 972 44 30 04
Ajuntament de Sant Martí de Llémena 972 44 30 34
Ajuntament de Sant Gregori
972 42 83 00
Emergències
Ambulàncies
061/972 41 00 10
Bombers
085
Emergències
112
Mossos d’Esquadra
088/972 188 800
Policia Nacional
091/972 22 00 25
Assistencial
Dispensari Municipal Canet
972 42 91 66
Dispensari Municipal Sant Gregori
972 42 99 28
Cap Dr. J. Vilaplana-Taialà 972 22 76 35/972 22 76 36
Assistents socials Sant Gregori
972 42 99 28
Hospital de Girona Dr. Josep Trueta
972 94 02 00
Ambulatori Cap Güell
972 21 05 15
Farmàcia Sant Gregori
972 42 82 05
Assistent social Consell Comarcal
972 21 32 62
Serveis
Parròquia de Canet d’Adri (Mn. Enric)
629 22 00 29
Col·legi públic Agustí Xifra (St. Gregori) 972 42 81 82
Llar d’Infants Sant Gregori
972 42 84 34
Espai Jove Cal Bolet (St. Gregori)
972 42 90 72
Biblioteca Miquel Martí i Pol
972 42 90 05
Casal d’avis-Centre Cívic St. Gregori
972 42 86 66
Consel Comarcal del Gironès
972 21 32 62
Correus
902 19 71 97
Estació d’autobusos
972 21 23 19
Renfe
972 20 70 93/902 24 02 02
Taxi-Pilar Martí
972 44 30 35/686 59 02 79
Empreses
OIT Aeroport Girona-Costa Brava
972 18 66 00
Telefònica avaries
1002
Xaloc - recaptació
872 08 17 91
Prodaisa (aigua)
972 20 20 78
Enher - avaries
900 77 00 77
Altres
Creu Roja
972 22 22 22/972 20 04 15

Horari d’autobús públic
CANET D’ADRI - GIRONA
Sortida 8.07 h arribada a Girona 8.45 h (*1)
Sortida 15.52 h arribada a Girona 16.15 h (*1)
Sortida 19.52 h arribada a Girona 20.15 h (*2)
GIRONA - CANET D’ADRI
Sortida 7.00 h arribada a Canet d’Adri 7.23 h (*1)
Sortida 14.30 h arribada a Girona 14.52 h (*1)
Sortida 18.30 h arribada a Girona 18.53 h (*2)
(*1) de dilluns a dissabtes feiners.
(*2) de dilluns a divendres feiners.
PREUS BITLLETS
Canet d’Adri a Llorà ...............................
Canet d’Adri a Pla de Sant Joan ................
Canet d’Adri a Sant Martí de Llémena ........
Canet d’Adri a Sant Esteve de Llémena ......
Girona a Canet d’Adri .............................

Amb la col·laboració de la

Dipòsit legal: GI-1177-98
Impressió i maquetació: Impremta Monserrat
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1,40 €
1,45 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €

Per a qualsevol consulta trucar al tel. 972 24 50 12 o a
la pàgina web de l’empresa Hispano Hilarienca.
NOTA IMPORTANT: Quan s’agafi el bus a Girona és
important que s’indiqui al xòfer que es vol anar a
Canet d’Adri.
La parada per agafar l’autobus a Canet d’Adri és
davant l’Ajuntament i a Plaça del Poble (La Sala) i a
Girona la parada és a l’estació d’autobusos.

Les eleccions municipals 2011
El passat diumenge 22 de maig, es van celebrar les eleccions municipals, a les quals s'hi van
presentar quatre candidatures: CiU (Convergència i Unió); IpC-AM (Independents per Canet d'AdriAcord Municipal); AVICA (Associació Veïnal Independents de Canet d'Adri) i ALARMAT (Afectats del
Llémena Al Revardit per la MAT).
RESULTATS DEL REFERÈNDUM
Vots comptabilitzats:
Abstencions: 99
Vots nuls: 1
Vots en blanc: 4
CANDIDATURA
CiU
IpC-AM
ALARMAT
AVICA

409

REGIDORS
3
3
1
0

Cens d'electors: 508
Participació: 80,51%
Abstenció: 19,49%

VOTS
175
132
55
42

%
42,89
32,35
13,48
10,29

Acte d'investidura de l'alcalde i constitució del nou ajuntament
El dissabte 11 de juny a les 12 h va tenir lloc la constitució del nou ajuntament i l'acte
d'investidura de l'alcalde, després de gairebé tres setmanes de negociacions i possibles pactes a
tres bandes. La sessió plenària es va fer finalment a la sala polivalent ja que a l'acte hi van assistir
una quinzena de persones com a públic.
Les tres candidatures que havien obtingut regidors a les passades eleccions locals del 22 de
maig a Canet d'Adri, Convergència i Unió (3), Independents per Canet d'Adri (3) i l'Agrupació
d'Electors ALARMAT (1), van decidir formar un govern d'entesa per aquesta nova legislatura. El Sr.
Jaume Frigolé i Torrentà, cap de llista per Convergència i Unió, va ser novament investit alcalde
mitjançant els vots a favor de CiU i d'ALARMAT. D'aquesta manera, el Sr. Frigolé encetava la seva
sisena legislatura com alcalde del consistori, però a diferència de les anteriors i com a fruit dels
pactes realitzats, havia de delegar competències tant a IpC-AM com a l'Agrupació d'Electors
ALARMAT per tal de dur a terme una política d'unió i entesa.
Després de les reunions que hi va haver amb els tres grups municipals, Independents per Canet
d'Adri no van estar d'acord amb les dues propostes fetes per CiU i van optar per una oposició
constructiva. D'aquesta manera el pacte d'entesa que s'havia acordat el passat 11 de juny esdevé
un govern format per CiU i Agrupació d'Electors ALARMAT. En la primera sessió extraordinària del
Ple, el passat 5 de juliol, es va establir el nou cartipàs municipal per aquesta legislatura, que és el
següent:
- Jaume Frigolé i Torrentà (CiU)
Alcaldia i Govern Local
Regidories d'Urbanisme i Personal
Representant a la Mancomunitat de la Vall de Llémena
Representant al Consell Comarcal del Gironès
President Comissió Especial de Comptes
President Junta de Portaveus
- Joel Casellas i Puig (CiU)
Primer Tinent d'Alcalde
Regidories de Serveis Públics, Festes, Esports, Salut i Serveis Socials
Representant al Consorci de Salut Pública
Membre Junta de Portaveus
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- Sònia Bosch i Congost (CiU)
Regidories de Hisenda, Ensenyament, Seguretat Ciutadana, Promoció Econòmica
i Igualtat
Vocal Comissió Especial de Comptes
Representant al Consell Escolar de Sant Gregori
- Albert Riera i Fanlo (ALARMAT)
Regidories de Medi Ambient, Cultura, Noves Tecnologies, Participació Ciutadana
i Comunicació
Vocal Comissió Especial de Comptes
Representant a la Mancomunitat de la Vall de Llémena
Representant al CILMA
Representant a l'Agrupació de Defensa Forestal Muntanyes de Llémena (ADF)
- Carles Espígol i Camps (IpC-AM)
Membre Junta de Portaveus
- Jordi Fonoll i Lluís (IpC-AM)
Representant a la Mancomunitat de la Vall de Llémena
- Mercè Vilà i Pujadas (IpC-AM)
Vocal Comissió Especial de Comptes

Foto dels set regidors del consistori. D'esquerra a dreta: Sònia Bosch Congost, Joel Casellas Puig, Jaume Frigolé
Torrentà, Carles Espígol Camps, Albert Riera Fanlo, Jordi Fonoll Lluís i Mercè Vilà Pujadas
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Inauguració, ampliació
i reforma Casa de la Vila

E

l passat 19 de març de 2011
va tenir lloc a l'Ajuntament la
inauguració de les reformes i
ampliació de la Casa de la Vila. Van
ser presents a l'acte inaugural el
delegat territorial del govern de la
Generalitat a Girona, el Sr. Eudald
Casadessús, així com diferents
alcaldes dels ajuntaments de les
nostres contrades. En Joel Casellas,
veí del Pla de l'Estanyol, va explicar
la història d'una placa centenària
col·locada sota el balcó de
l'Ajuntament, on hi havia les
antigues escoles de les nenes.
Després dels parlaments, es van
inaugurar les noves oficines de
l'Ajuntament, les quals van estar
obertes per a tot el públic assistent,
seguit d'un deliciós refrigeri.
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Escrit del delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a
Girona, Sr. Eudald Casadessús i Barceló
És una satisfacció ser avui a Canet d'Adri a la inauguració del nou ajuntament
recuperant alhora un edifici històric i propi del poble. Un edifici que estic segur donarà un
nou servei a tots els nuclis de Canet d'Adri, Biert, Montcal, Rocacorba, Montbó i Adri.
Així mateix vull felicitar a l'Ajuntament perquè ha sabut mantenir les arrels del poble
en aquests anys de gran pressió urbanística. Canet d'Adri ha mantingut la seva
personalitat i la seva identitat.
Per molts anys!
Eudald Casadessús i Barceló
Delegat del Govern de la Generalitat a Girona
19-03-2011
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II FESTA REMENÇA
Canet d’Adri 2011

E

ls dies 12 i 13 de juny es va celebrar a
Canet d'Adri la II Festa Remença
organitzada per la Mancomunitat de
municipis de la Vall de Llémena. D'aquesta
manera, Canet d'Adri prenia el relleu a Sant
Aniol de Finestres, que el 15 de maig de l'any
passat va acollir la primera edició.
Aquest any la festa es va celebrar en
dues jornades. La primera va ser el
diumenge 12 de juny. En primer lloc, es va fer
una taula rodona als baixos de l'Ajuntament,
on els historiadors Lluís To i Joan Llinàs van
parlar de l'origen de la remença, els impostos
dels masos en l'edat mitjana i la revolta
remença a Canet d'Adri. La sala es va
emplenar de gom a gom per escoltar els
ponents. Tot seguit, us fem cinc cèntims
sobre qüestions del fet remença, que va
marcar la història del nostre poble i de la Vall
de Llémena.
Un pagès de remença era un pagès de la
Catalunya medieval que estava lligat,
juntament a la seva família, a un mas o a les
terres del seu senyor, que no podia
abandonar si no era mitjançant el pagament
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d'una remença i sempre que el senyor ho
acceptés. A més de la remença, aquests pagesos
estaven obligats a pagar censos, parts de collites i
moltes altres càrregues i serveis personals, i que
es coneixien amb el nom de mals usos.
A continuació, detallem alguns exemples de
mals usos:
i Arsia: Indemnització que el pagès ha de
pagar al senyor en cas d'incendi fortuït de les
seves terres.
i Ferma d'espoli forçada: Era l'exacció
d'una part dels béns dels pagesos quan
garantien el dot de la muller amb el mas del
seu senyor, arran de l'esponsalici. Hem de
recordar que el pagès tenia el domini útil del
mas i el senyor, el domini directe.
i Remença personal: Els pagesos sotmesos
a la servitud de la gleva no podien abandonar
el mas que treballaven sense haver-se
redimit per part del seu senyor feudal. La
redempció afectava no solament el pagès,
sinó també la muller i, sobretot, els fills i
filles. Els preus de redempció varien molt en
el transcurs del temps i estan en consonància
amb l'avaluació que es fa del mas. Les
donzelles incorruptes es redimien pagant al
seu senyor una quantitat fixa. En la diòcesi
de Girona eren dos sous i vuit diners.
A aquests mals usos principals, encara es poden
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afegir altres costums senyorials, com:
i Farga de destret: El pagès té l'obligació
de comprar i de reparar les eines de treball
a la farga del senyor. Era el monopoli o
destret senyorial de la ferreria o lloçol.
i Molí: Obligació o destret de moldre el blat
al molí senyorial.
i Forn: Obligació o destret de coure el pa al
forn del senyor. Sobretot a les terres amb
un poblament concentrat.
i Jova: És l'obligació del pagès de treballar
amb un jou d'animals les terres del senyor
durant uns dies determinats a l'any.
i Tragí: Obligació de traginar el blat o
qualsevol altre producte del senyor.
Els pagesos de remença també estaven
sotmesos al poder jurisdiccional del senyor del
castell, com a residents dins del seu terme, i
havien d'ocupar-se també de les seves
obligacions amb l'Església. Després de moltes
dècades d'abusos i penúries al camp, a mitjan
segle XV la pagesia catalana va dir prou. Dos
homes de diferent tarannà, Francesc de
Verntallat i Pere Joan Sala, van encapçalar la
primera revolta popular de la nostra història, una
revolució que va fracassar en les formes però no
en el fons. A partir d'aquell moment, les classes
oprimides van saber que unides podien lluitar pels
seus drets i sortir -se'n.

Després de la taula
rodona, tots els assistents
van poder gaudir d'un petit
refrigeri a davant de la
Casa de la Vila. A l'entrada
del consistori es va
instal·lar una exposició
remença.
Al migdia es va fer un
bon dinar al cobert
polivalent de la plaça del
poble per a tots els
treballadors i voluntaris
que formaven part de la
Festa Remença. Hi va
haver una vuitantena de
persones que van gaudir
de xai i botifarra a la brasa,
amanida i meló de postres.
A les 6 de la tarda, es
van encetar els actes
centrals de la jornada amb
el recorregut d'escenes
costumistes de l'època.
Tampoc no hi van faltar les
danses tradicionals i la
presentació del gegant
“Pere Joan Sala” acompanyat dels seus timbalers. L'èxit de participació
va ser fins i tot superior al
de fa un any, doncs, més
de 700 persones van
emplenar l'espai verd de
sota la rectoria de Sant
Vicenç de Canet. Tots van
poder contemplar la representació teatral “Recordau
els Passats”, d'entre els
quals hi havia gent del
grup de teatre La Sínia de
Canet.
Finalment, i completant el recorregut per
“l'espai remença” va tenir
lloc un berenar popular de
clausura de la jornada a davant l'esglèsia de Sant
Vicenç, consistent amb una coca remença, amb
mel de romaní (d'en Miquel de La Torra), beguda i
tastet especial.
La segona i última jornada de la Festa
Remença va tenir lloc el dia següent, dilluns 13 de
juny (dia festiu per ser Pasqua florida). Es va fer
una caminada popular que va sortir del pavelló
municipal de Canet a les 9 del matí, travessant el
pont de l'Estanyol, enfilant cap al veïnat de
Jonquerol direcció Can Costa de Ginestar, creuant
la riera Llémena i empalmant el camí ral de Sant

Martí, acabant a Llorà, on esperava un bon
esmorzar per a les 150 persones que hi van
participar. Cal dir que l'essència d'aquesta
caminada fou l'acompanyament de la forca
remença, símbol de la Festa Remença, on es va
voler simbolitzar el traspàs de la festa del
municipi de Canet d'Adri al de Sant Martí de
Llémena, que l'any que ve acollirà la III Festa
Remença.

Albert Puig
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XXII Trobada de dones del municipi
de Canet d’Adri, Sant Medir i Cartellà

E

l passat 29 d'abril de 2011 es va celebrar la
XXII trobada de dones del municipi de
Canet d'Adri i els pobles de Sant Medir i
Cartellà. L'acte va consistir en un sopar al
restaurant Can Joan d'Adri i va comptar amb
l'assistència de més de 50 dones de totes les
edats i generacions (àvies, mares i filles).
Durant el sopar es va elegir per sorteig
tradicional la DONA DE L'ANY i la sort va recaure
en la Pilar Güell Paredes, del carrer de la Sureda
de Canet. Aquest sorteig consisteix que cada
dona escull un regal que està embolicat, quan
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s'obren n'hi ha un de diferent i aquesta és la
persona escollida. La dona de l'any sortint va ser
la Quimeta de Can Canet que va dirigir unes
paraules d'agraïment a totes les persones
assistents i en especial a la Comissió
organitzadora.
Des d'aquesta pàgina donem l'enhorabona a
la DONA DE L'ANY 2011 i encoratgem a les dones
dels nostres pobles perquè continuïn aquesta
Trobada de Germanor.
Felicitats i endavant!

Cal Sabater
Un establiment per a la
història

C

al Sabater és un establiment amb una
història al darrera. Actualment la bona feina
de l'Angel i companyia contribueix a
“engreixar” el seu currículum, i, tal i com diu ell,
Cal Sabater se'l pot definir com el portal de Canet.
Tothom que entra a Canet, no li passa desapercebut el bar-restaurant Cal Sabater.
L’inici de Cal Sabater va començar a l’actual
Can Panella, que era denominat “Cal Sabater”. Era
un hostal per on passava una carretera que anava
de Girona a Canet d’Adri. El primer “bodeguer”
–com s’anomenava llavors– era en Narcís Pérez
Bosch, besavi d’en Joaquim Pérez Pujolràs.
D’allà varen passar a Can Sabater actual, que
regentaven en Quim i la Pepeta. Utilitzant el
mateix nom que tenien quan estaven a Can
Panella, o sigui “Cal Sabater”.
Els besavis de la Joaquima Bosch Bosch (filla
d'en Joan i la Lluïsa) van estar a Can Joan d'Adri i
llavors van comprar Can Quel de Canet (Cal
Biciclista), que va ser on va començar un negoci
que va durar tres generacions. Es deien Dolors i
Joan. Tenien servei d'hostal, barberia i botiga de
queviures i al mateix temps hi havia una sala de
ball (entrant amb certa competència amb la de la

Sala). Quan en Narcís, el segon fill d'en Joan i la
Dolors, es va casar, van anar a Cal Sabater i van
continuar tenint comestibles i menjars. També
venien tabac, sabates, merceria i tot el que feia
falta en un poble lluny de la ciutat. Van construir
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una sala de ball on hi van tocar importants
orquestres i els músics es quedaven a dormir a
l'hostal. Aquestes sessions de ball les compartien
amb Sant Gregori o feien una setmana de ball un
lloc i una a l'altre. Alhora, en Siset feia de
transportista de llenya amb carros i “matxos”. Tot
això, ho va prosseguir el seu fill gran en Joan, el
qual va continuar amb camions. La seva jove, la
Lluïsa tenia cura de la botiga i els menjars, sent
molt famosa pels arrossos que feia i els
personatges que passaven per Cal Sabater (la Paca
Gavaldón, importants metges, advocats,...). Era
com l'ànima del poble, allà tothom hi passava i
tothom s'assabentava del que hi havia al poble. Al
morir en Joan, la seva esposa i la filla petita, ho van
traspassar a en Lluís de Cal Adroher.
CAL SABATER. NEIX UN NOU BAR-RESTAURANT
L’any 1999 i després d’haver-hi fet reformes a
tot el local, Cal Sabater va obrir les portes al públic
oferint servei de bar i restaurant. Primer fou l’Anna
Noguer de Cal Adroher qui se’n va fer càrrec.
Després l’any 2006 es va fer el traspàs a l’Antonio i
la Catalina de Can Manel i dos anys més tard,
tornaria a ser traspassat als actuals propietaris.

Entrevista amb l'Àngel
de Cal Sabater
Què et va fer decidir d'apostar per Cal
Sabater? Quan fa que ets el màxim responsable?
Vaig apostar per Cal Sabater bàsicament per la
seva privilegiada ubicació. Ara farà gairebé tres
anys que porto aquest negoci, aproximadament
cap a l'agost de 2008 i fins ara el balanç ha estat
bastant bo.
Coneixes la història que atresora aquest
establiment? Què és el que més valores de
Canet d'Adri?
Sí. Conec perfectament la història de Cal Sabater.
De fet, fa uns trenta-tres anys enrere ja ho
coneixia, però llavors com a client. El que més
valoro de Canet d'Adri és la seva gent i el seu
entorn natural.
Quins són els plats típics de la casa?
Són els següents:
- Arròs caldós amb llobregant
- Filet de vedella a la crema de Jabugo
- Cim i tomba de llom de bacallà
- Calçots a la romana
- Calamars de Sant Feliu a la romana
- Cargols pentinats amb sobrassada
- Filet a la crema
- Gelat de llobregant
Quants treballadors té actualment en
plantilla? Teniu clientela fixa? Quin és el
tipus de client que habitualment consumeix a
Cal Sabater?
A l'actualitat tinc en nòmina 4 treballadors. Tenim
clientela fixa, tant de bar com de carta i durant tots
els dies. Al tenir gran flexibilitat i gran varietat de
productes, ens venen tot tipus de clients.
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Cal Sabater mai no està tancat per festa
setmanal ni per vacances. Com valores
aquest fet? Quin dia i/o franja horària de la
setmana teniu més volum de feina?
El fet de no tancar cap dia pretenc donar un servei
de bar i de restaurant complet a tota la clientela. La
franja horària amb més volum de feina és
principalment els diumenges i festius, i cada
vegada tenim més clientela als esmorzars de
forquilla i ganivet i als dinars de menú entre
setmana. Destacaria també, que quan fa bon
temps, sobretot als estius, es freqüenta molt la
terrassa exterior. La terrassa exterior ofereix
moltes possibilitats al client, com per exemple
l'autoservei, la barbacoa, servei de bar, carta i
menú. La gent que consumeixi a la terrassa, no hi
passa fred i, a més, hi impera la tranquil·litat.
Tanmateix, davant la prohibició de fumar dins els
establiments públics, la nostra terrassa ofereix
l'espai per a fumadors.
Teniu previst ampliar el servei a curt termini?
Quins aspectes creus que es poden potenciar?
Sí. A la part de darrere tenim previst ampliar el
menjador-snack. Un dels aspectes que crec oportú
potenciar és fer augmentar la capacitat de
l'establiment i alhora oferir més tranquil·litat al
client.
Com ha afectat al teu negoci la crisi
econòmica?
La crisi econòmica podria dir que ens ha afectat de
forma relativa, doncs, el sector de la restauració
no ha quedat tan perjudicat com altres.

Cal Sabater passat i present
Repertori de fotos antigues i actuals
Reportatge: Albert Puig
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QUADERN
del naturalista
per Carles Colodro

L

'anellament científic d'ocells és un
mètode d'estudi basat en el marcatge
individual de les aus. Qualsevol
registre d'un ocell anellat, ja sigui a través
de la seva recaptura i posterior alliberament, o bé per a la seva recuperació final,
un cop mort, ens oferirà una gran quantitat
de informació sobre la seva biologia,
especialment pel que fa als seus
desplaçaments.
Amb aquest sistema és possible definir
les rutes migratòries de les diferents
espècies d'ocells, així com les seves àrees
de descans, oferint-nos una informació
molt valuosa per a la planificació de
sistemes d'espais protegits per a les aus.
Una altra informació derivada de
l'anellament són els paràmetres poblacionals (taxa de supervivència, èxit
reproductor, etc.) que poden resultar essencials per entendre determinats canvis
en les poblacions dels ocells.
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L'anellament científic d'ocells,
és una activitat d'estudi de les
aus desconeguda per molta
gent

L'anellament d'ocells implica la col·locació
d'anelles metàl·liques a les potes del ocells
salvatges. Aquesta col·locació de l'anella és
totalment inofensiva per a l'ocell i li permet fer una
vida totalment normal, el més important, sempre
és l'ocell, davant de tot.
Hi ha hagut localitzacions d'ocells amb anelles
col·locades a 10000 km de distància, per exemple
de Sibèria a Àfrica.
A tot el món hi ha uns codis amb els quals tots
els ornitòlegs estan connectats, per poder rebre
informació sobre els anellaments; d'aquesta
manera es pot obtenir molta informació sobre la
migració d'un ocell concret.
No deixa d'ésser impressionant que un ocell
del tamany d'un pardal pugui arribar a fer milers
de quilòmetres durant la seva migració. Per
exemple, el rossinyol d'aquí Canet ens arriba a
l'abril des d'Àfrica per criar, i al setembre s'entorna
una altra vegada per passar l'hivern a zones més
càlides.
Els ocells s'agafen amb xarxes japoneses.
Aquest sistema és el més segur i inofensiu pels
ocells.
Per poder dur a terme aquesta activitat cal ser
anellador expert, tenir el carnet i els permisos
especials. L'Institut Ornitològic de Catalunya és la
institució que coordina l'anellament científic a
Catalunya.
A les fotos es veu el procés d'anellament amb
la extracció dels ocells de la xarxa i anellaments de
diferents espècies, prenent totes les dades de
mesura i estat del ocell, amb el posterior
alliberament.
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JUNCAROL

un barri
desconegut
de Canet d’Adri

Q

uan preguntes a algú de Canet pel
“Juncarol” et miren sorpresos i al cap d'una
estona et diuen... no, jo no ho conec gaire,
no en sé res. I molts ni tan sols hi han estat, si no
són caçadors o bons buscadors de bolets...
Travessem el Pont de l'Estanyol i ens enfilem
cap al cim de la muntanya de Balès. Després de
deixar els 4 camins a l'esquerra, seguim fins que
trobem un encreuament. Baixem un petit tros,
anem seguint... allà comença Juncarol.
Can Barneda, Can Torra, can Xil, Can Costa,
Can Bosch, Cal Esquerra, Cal Tacó, Replans,
Pallarols, Cal Nando, Juncarol, Can Maties, o Can
Coromines, Mas Ventòs, Boratuna... noms
d'algunes de les cases i llocs que un dia no massa
llunyà formaven part d'aquesta barriada, ara
pràcticament deserta, abandonada enmig d'uns
boscos feréstecs, quasi impenetrables per la
malesa i les destrosses de les tempestats. Can

16

Maties i Cal Nando són les úniques habitables. I
aquesta darrera, fa unes setmanes el propietari
crec que l’ha abandonat.
La subsistència seria difícil, suposo. No hi
ha camps, tot és bosc, i la gent llavors vivia de
fer carbó, tallar llenya i engreixar algun vedell i
criar unes gallines. Els camins són dolents,
impracticables a l'hivern, sense aigua potable ni
llum, i tot això obliga als seus habitants a
marxar d’aquestes terres.
Les cases han anat caient per si mateixes i
la vegetació cobreix els murs. Fa poc varen
trobar dins una casa tota una camada de cries
de senglars servint de llit un abeurador de
pedra. O una altra casa que té tot un pati i les
sales a cel obert plenes de canya americana.
Però, pels murs, per la seva construcció,
tota de pedra de l'entorn, eren cases ben fetes,
amb llindes de pedra, alguna amb pis i tot, ara
cobertes d’heures i plançons.
Recentment, Can Coromines es comunica
amb la carretera de Llorà i també rep d’allà llum
elèctrica.
Dalt del cim hi ha Cal Nando (anomenat
també Mas Ventòs) amb una vista magnífica tot
voltant, habitada durant molts anys per en
Nandu i la seva esposa, la “santa Mercè”, una
parella molt curiosa i típica de bosquetans.

4
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He sentit explicar moltes històries sobre el Juncarol
i els seus entorns i algunes ben inquietants o
misterioses.... Però com que no les puc comprovar,
prefereixo deixar-les de banda i guardar-les per un
altre dia.
Les fotografies que il·lustren aquest reportatge us
serviran perquè aneu pensant com vivien aquella gent,
que eren veïns de Canet, unes cases que havien estat
un barri ben viu i actiu, unes famílies amb els seus
problemes, les seves necessitats i també les seves
alegries dins aquella gran extensió de silenci.

Trobada de delegats
Gironès – Pla de
l'Estany

Equip de recerca i fotografia:
Jordi Clapès
Pau Clapès
Carreras/Furest

Fa uns dies es va celebrar a Sant Gregori la
Trobada Anual de Delegats del Gironès
d’aquesta Associació, que presidida pel seu
director Marc Ibars va reunir unes 80 persones i
en la qual també hi era present l’acalde de
Canet d’Adri, en Jaume Frigolé i la delegada de
Canet la Marta Renart.
La donació de sang que es farà tres vegades
l’any tindrà lloc fins nou avís al poble veí de Sant
Gregori.
Esperem en aquestes donacions una
important aportació per part dels veïns de
Canet.
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Principals temes tractats i acords
adoptats en els diferents plens
municipals durant el primer semestre
de l’any 2011
CONVENIS I CONTRACTES
* S'ha signat el contracte de la neteja de l'edifici de
l'ajuntament amb l'empresa M.Plus Serveis
Integrals de Neteja SL, i s'està en converses per
incloure també la neteja del pavelló.
* S'ha establert amb DIPSALUT els programes
següents:
- Programa del pla d'autocontrol per la prevenció i
control de la legionel·losi.
- Programa de territori cardioprotegit, amb la
instal.lació d'un desfibril·lador davant l'edifici de
l'ajuntament, i en la Plaça Camallasa de Montbó.
- Programa de control de qualitat de l'aigua de
l'aixeta del consumidor.
* S'ha aprovat l'adhesió del nostre ajuntament al
conveni marc de col·laboració entre el
Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya, el
Consorci Localret, l'ajuntament de Barcelona i el
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya per
a l'impuls i el desenvolupament de la
interoperabilitat dels sistemes d'informació de les
administracions catalanes. Que ens permetrà
accedir a les prestacions del programa Via Oberta”
per consultar de forma telemàtica dades i
documentació d'altres administracions substituint
d'aquesta manera l'aportació de certificats i altre
documentació en paper per part de les persones
interessades.
* S'ha aprovat la signatura del conveni amb el
Consorci de Benestar Social del Gironès – Salt, de
delegació de competències i encàrrec de gestió per
a la prestació dels serveis socials bàsics i
especialitzats.

OBRES

* Portada de gas i soterrament de serveis en
l'avgda Rocacorba.
* Reforma i ampliació de l'edifici de l'ajuntament
2a. Fase
* S'ha procedit a l'arranjament de la Font del
Serrador que va resultar bastant danyada en les
passades nevades.
* S'ha col·locat un reductor de velocitat en la zona
de La Granja per evitar les velocitats
desmesurades i evitar possibles accidents.
* Modificacions de les línies elèctriques en l'avgda
de Rocacorba.
* S'ha procedit als treballs d'aïllament i de pintura
en el pavelló esportiu, en previsió de que quan entri
en funcionament la calefacció ho faci sense
pèrdues de temperatures.
* S'ha procedit al soterrament de les línies
telefòniques en una part de l'avgda de Rocacorba.
* S'ha executat una segona fase de l'obra de
millora de la xarxa de pluvials i adequació de
voreres en l'avgda Rocacorba, ampliat la seva
longitud total i adequant els encreuaments en el
carrers.
OBRES EN EXECUCIÓ
* No esta acabada l'obra de posada en
funcionament de la instal.lació de la calefacció en el
pavelló, esperem que la calefacció entrarà en
funcionament en la propera tardor.

SUBVENCIONS
Diputació de Girona

OBRES ACABADES
* Millora de la xarxa de pluvials i adequació de
voreres en l'avgda Rocacorba.

* S'ha demanat subvenció per a la realització
d'actuacions en matèria forestal per al
desbrossament dels camins públics del municipi.
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* S'ha demanat subvenció per l'execució del
projecte de l'adequació de l'enllumenat públic,
perquè compleixi la normativa vigent en la
contaminació lluminosa.

informació turística per Internet, per mitjans de
senyalitzacions turístiques i promocions
mitjançant edicions de materials turístics.

* S'ha demanat subvenció al Fons de Subvencions
per l'any 2011.

COMPTES MUNICIPALS

* S'ha demanat subvenció al Departament de
Noves Tecnologies per les despeses ocasionades
per les instal·lacions realitzades en el nou edifici de
l'ajuntament.
Consell Comarcal del Gironès
* S'ha demanat subvenció per les despeses
ocasionades pel servei d'ajudes a domicili durant
l'any 2010.

* S'ha aprovat el pressupost municipal per l'any
2011, amb un total de 533.920,00€ tant per
ingressos com per a despeses, resultant un
pressupost anivellat.
* S'ha aprovat la liquidació del pressupost
municipal de l'any 2010, amb un resultat de
241.946,70€ de romanent de tresoreria per a
despeses generals.

ALTRES
* S'ha demanat subvenció pels treballs tècnics de
redacció de diferents projectes d'obres municipals.
Mancomunitat Vall Llémena
* S'ha procedit a demanar subvenció al Servei
d'Ocupació de Catalunya per realitzar accions
integrades per a l'ocupació d¡accions de foment
del desenvolupament local i territorial, per

* Ha quedat instal·lat i en funcionament un nou
punt d'observació meteorològica en el C/
Jonquerol, 10, aquest punt que recull dades de
temperatures, pluviometria i fenòmens
atmosfèrics es pot consultar en la pàgina web
municipal.

.

Hem rebut la informació que properament ens serà entregat el vehicle Pick Up, que ens ha
estat subvencionat per la Generalitat de Catalunya.
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ADRI, present
a Amèrica

RECIFE, ciutat d'un milió i mig d'habitants... al Brasil. En Mateu i la Quima, de Cal
Tet, que varen anar a veure la seva néta Bruna,
que viu allà, es varen trobar amb la sorpresa,
visitant un mercat, que una paradeta del
mercat duia el nom d'Adri.
Sembla que els propietaris eren oriünds
d'aquí, però no ho varen poder comprovar
perquè aquell dia tenien tancat... tindrien
embotits d'Adri, també?

Estrena de la
nova televisió
a l'Ajuntament

El dissabte 9 d'abril de 2011 va ser el
primer dia que els veïns de Canet van poder
gaudir de l'estrena de la nova televisió
adquirida per l'Ajuntament per donar un nou
servei al poble. Van ser uns quants veïns del
municipi que van poder veure a través del
Canal+Liga la retransmissió en directe del
partit que el Barça va jugar i guanyar (3 a 1)
contra l'Almeria. Tots els assistents van poder
gaudir durant el partit d'un petit refrigeri. Dies
més tard, també es va poder veure la final de la
Copa del Rei entre el Barça i el Real Madrid, així
com la final de la Champions League que va
enfrontar el Barça i el Manchester United.
A partir de setembre, el local polivalent
s’obrirà als canatencs i canatenques per fer-hi
xerrades, concerts i exposicions d’art.

Contra els focs... netejar els boscos
Ja tenim l'estiu a sobre. Calor, vents..., tot el que fa falta per provocar incendis i cal vigilar i cal
estar atents. L'insuficient desbrossament dels boscos del nostre entorn, tot i que s'ha fet el que era
més urgent, serà sempre el problema pendent de resoldre si volem estar tranquils i prevenir aquest
fenòmen, que tantes hectàrees destrueix cada any al nostre país.
Aquí a Canet tenim uns boscos immensos, que ens donen l'oxigen bo que respirem i ens podem
considerar afortunats.
Per això, una vegada més, demanem als propietaris i veïns d'aquests boscos, que vigilin, i
estiguin atents a qualsevol anomalia que observin i avisin a l’organisme que faci falta, perquè
ràpidament activin els medis necessaris de què disposen i evitar mals majors.

21

Som ciutadans de
primera?

E

l passat 31 de maig Artur Mas va
inaugurar la subestació de Vilanna i la
va definir com “una infraestructura del
segle XXI”. De la resta de la línia no en
parlem... A uns ja els hi han encolomat de la
manera més barata per a Red Eléctrica de
España, l'opció aèria, la que passa pel
Montseny amb el mínim impacte pel medi
ambient segons ells mateixos. Bé, només
l'impacte que poden causar torres de 60
metres o més i un cablejat que sembla un
estenedor per a gegants. A d'altres zones,
amb l'ajuda de Mario Monti, mediador
europeu de la interconnexió elèctrica, els hi
faran soterrada, gràcies també al rebuig de la
ciutadania, dels alcaldes i als 225 milions
d'Euros que la Comunitat Econòmica Europea
ha desembutxacat per facilitar la interconnexió i perque les empreses elèctriques
segueixin guanyant diners a costa nostra. Del
tros que va de Bescanó a Santa Llogaia
d'Àlgema de moment no se'n parla,però
segur que aviat es començarà a moure la
cosa. Cal estar a l'agüait.
El soterrament de la MAT és tecnològicament possible i econòmicament viable.
Fer-ho al segon tram, segons l'estudi del
CILMA (Consell d'Iniciatives Locals per al Medi
Ambient) els costos directes serien d'una
quarta part del que costa el tercer, el tram
transfronterer. També, si es tenen en compte
els costos indirectes com el manteniment o
les pèrdues energètiques, el soterrament
només costaria el doble de l'opció aèria. Tot
porta a pensar que per fer el que costa més
diners sí que n'hi ha però per a la resta no.
Una altra cosa que crida l'atenció és que
el benefici de Red Eléctrica fou de 330 milions
d'euros al 2009 i al 2010 van ser 390. La
inversió en línies elèctriques de transport va
passar dels 735 milions d'euros l'any 2009 als
865 l'any 2010. És curiós que el percentatge
d'augment de la inversió, un 18%, coincideix
amb l'augment de benefici. Sembla que
sàpiguen que cada cèntim que inverteixin el
recuperaran.
No estem demanant res molt rar. Si hem
d'empassar-nos una línia elèctrica imposada,
que és per fer negoci venent energia nuclear
que sobra a França, almenys que també que
sigui del segle XXI, soterrada, sense afecta-

22

cions de les inclemències del temps i amb el mínim
impacte ambiental, aprofitant les zones que ja
tenen infraestructures, seguint el corredor que
suposa l'autopista i el traçat del tren d'alta
velocitat, com ja es vol fer al tercer tram, el tram
dels europeus de primera classe dels quals en
volem formar part.
ALARMAT

otíciesgràfiquesNotíciesgràfiquesNotíciesgràfiquesNotícíciesgràfiquesNotície
er ordre cronològic per ordre cronològic per ordre cronològic per ordre cronol
Neteja arbòria al campanar de l'esglèsia
de Sant Vicenç
Aprofitant els actes de la II Festa Remença a Canet d'Adri, l'Albert Riera,
nou regidor de l'Ajuntament de Canet d'Adri i representant d'ALARMAT, amb
l'ajuda d'altres veïns, van decidir treure les espècies arbòries que hi havia, des
de ja fa un temps, a les voltes del campanar de l'esglèsia de Sant Vicenç. Es va
tallar de socarrel la figuera que donava per la part septentrional i el lledoner
que creixia desmesuradament per l'oest. També es va aprofitar per treure les
males herbes que havien nascut entre les teules.

Diada de Rocacorba
El dia 25 d'abril, com és tradicional pel dilluns de Pasqua, es va celebrar
una missa solemne a l'ermita de la Mare de Déu de Rocacorba a les 11.30 h.
Tot i la minsa pluja i el temps ennuvolat, l'ermita estava plena de gom a gom.
Més d'una colla es va animar a pujar a Rocacorba a peu i alguns, fins i tot, ja hi
havien fet estada la nit anterior. A les 14 h al pavelló
municipal de Canet, la Comissió de Festes va
organitzar el tradicional dinar popular, el qual hi van
assistir unes 180 persones. Aquesta vegada el menú
fou una arrossada i pollastre. Amb una bona sessió
de ball es va posar punt i final a la diada de
Rocacorba.
Com a preparació de la Setmana Santa, que
sempre es celebra amb bon recull i devoció a la
nostra parròquia, la benedicció dels palmons, rams
d’olivera, llor, pi, etc, té lloc a l’entrada de la església
de Sant Vicenç. Tot i que feia un fred que pelava, no
ens va entorpir assistir a la festa .

La quina de Nadal
Com és tradicional per les festes nadalenques es
va celebrar la Quina de Nadal, que enguany arribava
a la seva novena edició i per segon any consecutiu es
realitzava al pavelló municipal. Els dies que es va
celebrar la Quina foren el 19, 25 i 26 de desembre i
els dies 1, 2 i 6 de gener d'aquest any. Els més
concorreguts foren els dies de Nadal, Sant Esteve,
Cap d'Any i Reis. Una de les anèctodes que ens va
deixar la Quina va ser que en Narcís Vila, del carrer
La Roureda li va tocar en dies diferents el mateix
premi especial, que es tractava d'una cafetera i en
l'última entrega va dubtar si quedar-se-la o canviarla per un altre premi i al final va decidir quedar-se-la.
Es sortejaven pernils, espatlles, dinars i/o sopars als
restaurants de la zona, televisió i càmera digital,
varis electrodomèstics i els tradicionals lots de
productes.
La gent que hi va participar, de totes les edats, va
disfrutar tant per l'ambient que hi havia com pels
premis que els hi tocaven.
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LA FESTA
DELS REMENCES
A CANET D’ADRI

