Horari de Serveis

Telèfons d’Interès

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.

Ajuntaments
Ajuntament Canet d’Adri

Horari de Misses
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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

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
GIRONA - SANT GREGORI - SANT ESTEVE DE LLÉMENA - 301

(1) - DE DILLUNS A DISSABTES FEINERS. (2) - DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS.
Serveis a la demanda:
Es posa en coneixement de tots els usuaris de la línia de Canet d’Adri que a partir de dimarts 2 de gener de 2012,
el servei de Girona a Sant Esteve de Llémena de les 07:00 no passarà per la població de Canet d’Adri si no és com a
servei de demanda.
Si algun viatger ha d’utilitzar aquest horari de Canet d’Adri cal que ho comuniqui a l’empresa amb almenys 24 hores
d’antelació, trucant al número de tel. 972 245 012,
o bé per correu electrònic a l’adreça info@hispanohilarienca.com
Els viatgers que vagin i/o vinguin de la població de Granollers de Rocacorba tenen dret a servei de transport a la
demanda en tots els horaris coincidents amb els de la línia regular. Així mateix en la expedició amb sortida de Girona
a St.Esteve de les 07:00 h només es passarà per Canet d'Adri (07:25 hs) en el cas de servei a la demanda. Per
concretar l'hora de recollida, caldrà que es posin en contacte amb l'empresa al Tel. 972 24 50 12 o bé a
info@hispanohilarienca.com amb 24 hores d'antelació a l'horari del servei requerit.
No hi ha servei en diumenge o festiu.
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“Als pobles petits tot se sap”. Aquesta
petita però a la vegada contundent
frase que hem sentit dir centenars de
vegades, és possiblement la definició
que amb menys paraules defineix
millor el concepte de poble. Canet
d'Adri no se'n queda al marge i, a més
a més del vox populi, és a dir, les
notícies i rumors que corren en boca
de tothom, tenim la revista local, que
pretén informar-nos del què succeeix
cada mig any i, mica en mica, fer-nos
conèixer més la història, anècdotes,
vivències, tradicions i el dia a dia del
nostre poble.
Voldríem aprofitar aquestes línies per
agrair i, alhora, felicitar per la tasca
que ha portat a terme en Jordi
Carreras com a principal responsable
dels últims 25 números de la revista
Rocacorba.

Edició juliol 2011

Amb la col·laboració de la

Dipòsit legal: GI-1177-98
Impressió: Impremta Monserrat
Fotografia portada: Jaume Frigolé
Indret de Montcal. Riu Garrep al seu pas
per Can Bosch
Foto cedida per Carla Barti

Com podreu comprovar més
endavant, sense perdre l'essència, la
revista Rocacorba s'ha reestructurat
una mica per tal de millorar-ne l'ordre,
la claredat i fer-la més propera a tots i
cadascun dels canetencs i canetenques. Tots els canvis que es fan al llarg
d'una vida, vénen motivats per la
voluntat de
millorar en determinats
aspectes. La revista, en aquest cas,
tampoc s'ha quedat enrere. A partir
d'aquí, ara ja és cosa del lector valorar
si s'ha assolit l'èxit desitjat.

J.C.P.

3

NOTÍCIES EN PROFUNDITAT

La festa major de Montcal
per als petits participants.
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El 27 de novembre del 2011 és una data
que els montcalencs no oblidarem ja que,
després de quasi mig segle, va revifar la
nostra Festa Major. Fou organitzada per la
recent creada Associació Cultural de
Montcal, formada per joves i grans, tots
carregats d´idees, amb moltes ganes de
treballar i amb un únic objectiu: deixar un
bon record a tots els assistents, des del
més petit al més gran. S'ha format un gran
equip, en el qual cada persona ha fet la
seva tasca el millor possible. La presidenta
és l´Imma de Can Grinyol, la secretària la
Isabel de Can Pau i el logotip l´ha fet la
Carla Barti de Can Carrió.
La festa va començar amb la celebració
d´una missa solemne cantada per la
soprano Núria Fernández a l´església
romànica de Santa Cecília de Montcal,
seguida d´un concert de l´Escola de
Música de Sant Gregori. Al sortir, a la plaça
de l´església, no podia faltar el vermut de
Festa Major per matar una mica el cuc. Va
ser també un bon moment per a
retrobaments i fer petar la xerrada.
Acompanyant tot aquest ambient hi va
haver parades d´artesans, rifes i també
jocs de cucanya per a grans i petits. Els jocs
van ser molt engrescadors i divertits: el de
la patata, rebentar un globus lligat al peu,
la cursa de sacs, el de la cullera portant un
ou, el d'estirar la corda, tot plegat animat
per en Vicenç de Cal Ferrer Pagès. Hi va
haver premis per a tots els guanyadors i

Quan varen acabar les activitats, es va
celebrar un bon dinar de germanor a l´era
del magnífic restaurant Can Toscà, el qual
ens va facilitar al màxim aquesta
celebració. Les taules estaven molt ben
decorades i vam ser unes dues centes
persones. L´àpat el van preparar les
excel·lents cuineres i cuiners del poble
amb la participació conjunta dels
restaurants de tot Canet d´Adri. El menú
va consistir en una sopa de galets amb
pilotes (250 litres de caldo i 400 pilotes),
pollastre de pagès rostit, senglar amb

L’associació vol donar les gràcies a
tothom que ha fet possible que la
nostra Festa Major fos tot un èxit:
l'Ajuntament de Canet d´Adri, els
col .l aboradors comerci al s, el s
restaurants Can Toscà, Ca l´Adroher,
Can Joan d´Adri, Cal Sabater i la Sala,
les cuineres i altres col·laboradores del
veïnat i a tots els assistents.
Moltes gràcies i fins l'any que ve.
Maria Amalrich i Arbat
Membre de l'Associació Cultural de
Montcal

castanyes i senglar amb bolets i de postres una
coca de crema que et llepaves els dits. Tot això
acompanyat de vi de collita pròpia de Can Balló,
cava i cafè. Durant el dinar, es va premiar a la
millor sopera que fou la de la Margarita
Estanyol. També es va envestir amb el mocador
de l'associació a en Siset, el nostre amic i
col·laborador de Cal Cisteller.
La festa no hagués estat completa sense ball,
que va anar a càrrec del duet Boratuna: en
Tomaset i la seva dona. Van tocar una gran
varietat de balls i els balladors, que eren molts,
van quedar encantats. I... sorpresa, sorpresa...
es va fer el concurs del ball de la patata, a ritme
de pas doble i el del fanalet amb un vals. Als
guanyadors se´ls va donar un premi. Es varen
tornar a rifar premis i un sopar per a dues
persones a Can Toscà i es va entregar una
sopera i un mocador de l´associació a en
Miquel, el cuiner de la casa, per la seva
excel·lent col·laboració.
Quan va acabar la festa, tothom va marxar
content i amb ganes de que es torni a celebrar
l´any que ve. Sembla ser, que aquesta llarga
espera ha donat com a resultat un esclat
d´entusiasme, idees i bones emocions tan per
part dels assistents com dels organitzadors.
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La festa major de Canet d’Adri
La Remei Mulleras de Can Roseta de
Cartellà va ser l'encarregada d'encetar la
Festa Major 2011 de Canet d'Adri amb el
seu pregó. Minuts més tard, començava la
tradicional representació de l'obra teatral
“En Narcís s'ha tornat boig” a càrrec de La
Sínia de Canet. A la conclusió hi hagué
coca i cava per a tothom i es va sortejar
una panera. A mitjanit, el grup musical
Low Cost, integrat entre d'altres per la
canetenca Raquel Moreno, va oferir ball
per tots els assistents.
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Com és típic per la festa, el diumenge a mig
matí hi hagué missa solemne i repartiment
de les ofrenes a l'esglèsia parroquial de St.
Vicenç acompanyat per la cada vegada
més reconeguda Orquestra Rosaleda. No
hi van faltar les sardanes que es van ballar
tant a la plaça del poble al matí, com al
pavelló a la tarda. Per la mainada hi va
haver un espectacle infantil que enguany
fou a càrrec de la Cia. ClinClonClown. Es va
fer també una exhibició de patinatge dels
alumnes de la Vall de Llémena. Al vespre es
va oferir l'esperat concert i ball a mans de
l'Orquestra Rosaleda. Durant l'últim dia de
la festa major, va tenir lloc l'esmorzar i
concurs local de botifarra. Més tard es va
fer el dinar popular i el ball fi de festa amb
el grup Si fa sol.

Marxa Popular i Gimcana
Esportiva i Cultural
El dissabte al matí a les 8:30 s'iniciava al
pavelló una marxa popular pels camins del
poble, organitzat per l'Ajuntament i la
Comissió de Festes. El recorregut fou un
únic traçat de dues horetes aproximadament i que transcorria pel camí ral de
Canet, passant per Can Pigem i creuant la
plana de Canet. Els participants vam
passar per Can Rigau, que està en procés
d'obres i un cop travessat la riera de
Pedrola vam trepitjar el pla de Can Sopa on
les marques en guix i la cinta que
esporàdicament apareixia vora camí, ens
van portar fins al veïnat de La Vileta. D'allí
vam seguir el camí que porta fins a Can
Toscà de Montcal. El cel començava a

amenaçar pluja i encara faltava mitja
horeta llarga per arribar a la meta. El tram
final de la ruta passava per la carretera de
Canet a Montcal, que voreja el Puig per la
vessant sud. Un cop arribats altra cop al
pavelló, els allí presents vam poder refernos amb un refrigeri d'embotit, bolleria,
patates i refrescos.
Eren pels volts de les 6 de la tarda del
mateix dissabte i en el Pavelló ja s'hi podia
insinuar un grupet de mainada acompanyats pels seus pares i que esperaven
amb certa impaciència poder participar al
concurs de gimcana que es feia per segon
any consecutiu i que ja havia tingut molt
bona acceptació l'any anterior. Entre els
jocs que van poder disfrutar tots els
concursants, van destacar la cursa amb
saques, competició de saltar a corda, la
gallina cega i el joc de les cadires. Els
primers classificats van poder adquirir un
trofeu de la gimcana i la resta un petit
obsequi.

Sopar de germanor
Aproximadament unes 280 persones es van aplegar el dissabte 24 de setembre al
vespre al pavelló per celebrar el primer sopar de festa major. El menú, que va ser
ofert per un càtering, constava de meló amb pernil i graellada pels adults, i
macarrons i pollastre pels infantils. Després del sopar, hi va haver sessió de ball a
càrrec del conjunt Què tal, que va actuar per primer cop a Canet d'Adri. A mig ball es
va sortejar una panera. L'Ajuntament i la Comissió de Festes van catalogar d'èxit
aquesta primera experiència i de ben segur que esperem que tingui continuïtat i èxit
pels propers anys.

Les noves activitats culturals
El passat mes de setembre, aprofitant
els dies de la Festa Major de Canet
d'Adri, als baixos de l'Ajuntament, es
va celebrar el I Concurs de Fotografia
Canet d'Adri 2011 juntament amb la I
MACA. Aquests dos nous esdeveniments culturals introduïts al programa
de la Festa Major, van ser sens dubte,
els atractius que van despertar més
l'atenció i l'interès de la gent. L'onada
d'aire fresc que està portant el jovent
del nostre poble, fa que l'esperit de
vitalitat de Canet d'Adri continuï més
viu que mai.
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I Concurs de Fotografia
El I Concurs de Fotografia Canet d'Adri
2011 va esdevenir un èxit rotund. A pesar
dels dubtes sobre si hi hauria interès per
una modalitat de concurs que no s'havia fet
mai al nostre poble, tant la participació dels
concursants com, sobretot l'assistència de
públic que hi va haver durant els dos dies
d'obertura (es van comptabilitzar 203
persones en forma de vot), va superar de
llarg les expectatives. La decoració,
ambientació i aprofitament de l'espai
emprat, van ser els factors decisius que
van provocar l'èxit d'aquest primer
concurs. En Joel Casellas i la Marta Oduber,
a més de les diferents persones que hi van
ajudar i col·laborar, van ser els encarregats
de fer-ho possible. Gràcies.
A continuació, es mostren els resultats dels tres primers classificats:
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1r.- “Temps d'Avellanes” – Silvestre (Marta Bossacoma i Bell-Lloch, Canet d'Adri)
2n.- “Rocacorba, Centre de Tot” – Nordsud (Marc Costa i Triadú, Granollers de
Rocacorba)
3r.- “A l'Aguait” – Tarri (Sònia Noguer i Masferrer, Canet d'Adri)

I Mostra d'Artistes de Canet d'Adri (MACA)
Hi ha pobles com Cadaqués, Ceret o Cotlliure que són coneguts no només per la seva
bellesa si no també per la qualitat dels artistes que hi han viscut. Ja no som a temps
perquè ens visitin Picasso, Dalí, Duchamp o Chagall però el que ha quedat demostrat és
que a Canet també hi ha molt de talent. Els dies 24 i 25 de setembre, com a acte inclòs
dins del programa de la Festa Major, es va celebrar als baixos de l'ajuntament la primera
Mostra d'Artistes de Canet d'Adri, la
MACA. Unes tres-centes persones van
poder gaudir d'algunes de les obres
de sis convilatans nostres. Hi havia
l'escultura en fusta d'en Joan
Mirandes, una fotografia i pintures de
la Carla Barti, collage i art povera fet
per la Myriam Cuatrecasas,
escultures en terracota d'en Tompep,
les pintures de la Mercè Soler i
l'escultura en pedra d'en Jordi Puig.
L'exposició va acollir diferents
disciplines artístiques i mostrà com al
nostre poble, a banda de bones
botifarres, bona mel i bona cuina,
també sabem fer bon art. Si voleu
més informació o veure més imatges
podeu visitar a,

www.canetcultura.blogspot.com

NOTÍCIES BREUS
Registre Civil de Canet d’Adri
Secció 1: Naixements
- Aina Garcia i Corominas. Filla de José Manuel Garcia de la Arada i de Sílvia Corominas Bosacoma.
Nascuda el dia 26/12/2010. Domicili: Can Noguer Nou d'Adri.
- Ibai Mitjà i Dorado. Fill de Lluís Mitjà Peña i de Antonia Dorado Caballero. Nascut el dia
21/01/2011. Domicili: c. Sant Dalmau de Montbó, 12.
- Nira Hernández i Armengol. Filla d'Antonio Hernández Maldonado i de Glòria Armengol Sidera.
Nascuda el dia 28/01/2011. Domicili: El Solei del Puig.
- Pau Fonoll i Colomé. Fill de Jordi Fonoll Lluís i d'Isabel Colomé Rius. Nascut el dia 22/06/2011.
Domicili: Can Pau de Montcal.
- Abril Carreras i Curbarsi. Filla de Daniel Carreras Cubarsi i de Lídia Coll Company. Nascuda el
27/07/2011. Domicili: c. Mas Camps, 6.
- Oriol Gubau i Becedas. Fill de Xavier Gubau Puig i de Yolanda Becedas Martos. Nascut el
25/10/2011. Domicili: Can Murtra Nou de Montcal.
- Aran Pujol Cadanet. Filla de Maria del Mar Pujol Garcia Barzanallana i de Sílvia Cadanet Godó.
Nascuda el 08/12/2011. Domicili: c. Mossèn Josep Palou, 6.
- Artús Ballester i Herreros. Fill de Pau Ballester Garcia i de Carme Herreros Fernández. Nascut el
28/12/2011. Domicili: Can Germà de Montcal.
- Mireia Ballester i Herreros. Filla de Pau Ballester Garcia i de Carme Herreros Fernández. Nascuda
el 28/12/2011. Domicili: Can Germà de Montcal.
Secció 2: Matrimonis
- Miquel dels Sants Bertrana Bustos i Anna Camps Farre. Casats el 23/04/2011.
- Daniel Espuche Vilà i Cèlia Viñolas Massegú. Casats el 23/04/2011.
- Francisco Martínez Miranda i Vanessa Tauste Nova. Casats el 23/04/2011.
- Sergi Moreso Estrach i Judith Espuche Vilà. Casats el 15/05/2011.
- Pere Micaló Gironès i Maria Carmen Nebo Muntada. Casats el 21/05/2011.
- Lleïr Borràs Metje i Mireia de Frutos Vilaplana. Casats el 04/06/2011.
- Benet Bosacoma Estruch i Marta Bravo Pérez. Casats el 11/06/2011.
- Antoni Conejero Cárceles i Anna Vidal Nadal. Casats el 06/07/2011.
- Christian Tubau Arjona i Natalia Fernández Pérez. Casats el 09/07/2011.
- David John Mary Cuffe i Maria Martí Dalmàs. Casats el 09/07/2011.
- Tomas José Pons Cortés i Mònica Orpí Roth. Casats el 17/07/2011.
- Francisco Javier Márquez Oviedo i Eva Güibes Estruch. Casats el 27/08/2011.
- Narcís Canadell Blesa i Anna Maria Caballero Cassany. Casats el 27/08/2011.
- Luis Ibanco Millán i Maria Sabina Alvarado Ramírez. Casats el 12/11/2011.
Secció 3. Defuncions
- Marc Noguer Rabert. Va morir el 13/01/2011. Residia a Can Teixidor de Canet.
- Martín Martínez de Llanos. Va morir el 31/01/2011. Residia a Camí Can Llusca Montbó, 1.
- Susana Rigat Rubirola. Va morir el 28/03/2011. Residia al Mas Can Lluís.
- Angelina Callís Capell. Va morir el 14/05/2011. Residia a Can Quelot.
- Francisca Fontanella Coll. Va morir el 09/09/2011. Residia a Can Ribereta de Montcal.
- Carmen Xargay Arbat. Va morir el 11/10/2011. Residia al Mas Ferrer Pagès de Montcal.
- Miquel Bosch Sureda. Va morir el 19/10/2011. Residia a Can Vicenç de Montcal.

Contenidor de poda
Amb la col·laboració del Consell Comarcal del
Gironès, s'ha instal·lat un contenidor de poda a
l'encreuament del carrer Mas Camps amb l'Avinguda
Rocacorba. D'aquesta manera, es dóna un nou
servei als veïns del municipi per dipositar-hi les
restes vegetals.
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Eleccions generals
El passat diumenge 20 de novembre es van
celebrar a tot l'Estat les eleccions generals per
escollir la composició del Congrés dels Diputats
i el Senat. A continuació us detallem els resultats electorals de Canet d'Adri:

Cens municipals d'animals domèstics
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, l' Ajuntament té l'obligació d' incloure en
el registre general els animals de companyia del municipi (gossos, gats i fures).
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Així doncs, per tal de donar compliment a aquesta normativa, tots els propietaris que tinguin en el
seu domicili animals de companyia, cal que es presentin a les oficines municipals per inscriure'ls en
el registre general. Caldrà aportar la documentació referida a l'animal (canet sanitari i
assegurança, si és el cas) i les dades del propietari (DNI). Les persones que en el seu dia ja
haguessin inscrit l'animal al cens, hauran de venir igualment per actualitzar les dades i recollir la
xapa identificativa de l'animal. L'horari d'atenció per a aquest tràmit serà els matins de dilluns a
divendres de 9,00 hores a 13 hores.

Noves bombetes de baix consum
Als fanals de l'enllumenat públic de Canet d'Adri s'han canviat les bombetes existents per unes de
baix consum per tal d'augmentar-ne l'estalvi energètic.

Adquisició desfibril·ladors

Amb la col·laboració de l'organisme autònom
de salut pública de la Diputació de Girona,
DipSalut, l'Ajuntament ja disposa d'un
desfibril·lador, que està instal·lat a la façana del
consistori que dóna al carrer Boratuna.

També s'ha col·locat un altre desfibril·lador a la
Urbanització de Montbó, concretament a la
Plaça de la Comellassa.

Informació als caçadors
SOCIETAT DE CAÇADORS ROCACORBA
Municipi de Canet d’Adri - Temporada 2011-2012
INFORMACIÓ AL SOCI: A partir d’aquesta temporada 2011-2012 s’ha
ampliat el refugi de caça on hi estarà prohibida la cacera. A continuació
us mostrem un esbós de la zona en qüestió:

Control de la qualitat
de l'aigua
Des de Dipsalut, a través del programa
conveniat amb l'Ajuntament sobre la
prestació del servei de suport a la gestió i
control d'instal·lacions d'alt risc de
transmissió de legionel·losi, es duen a
terme periòdicament controls per a la
prevenció de la legionel·losi al pavelló
municipal.
D'altra banda, l'Ajuntament també està
adherit al Catàleg de serveis del Dipsalut
per a l'avaluació i control de qualitat de
l'aigua a l'aixeta del consumidor i
freqüentment es realitzen les analítiques
de l'aigua de l'aixeta. La companyia
d'aigües que opera al nostre poble,
PRODAISA, és l'encarregada també
d'efectuar els treballs d'inspecció de la
qualitat de l'aigua dels pous.

Llibres per a tots
Com sabeu, als baixos de l'ajuntament disposem de dos espais polivalents. Hi ha la sala de la tele i
una altre on actualment hi ha taules, cadires i unes lleixes amb llibres. Tenim pensat renovar-los i
crear una petita biblioteca feta amb donacions de tothom. S'ha fet un llistat dels llibres que hi ha
actualment i se'n farà una selecció. Després, amb l'ajuda de tots, podrem començar a omplir els
espais buits, així dons, si teniu llibres a casa que ja heu llegit i creieu que poden tenir interès per a
altres persones, els podeu dur a l'ajuntament. Què millor que la cultura a l'abast de tothom i de
franc?

Nou asfaltat

S'ha asfaltat el camí que va de can Murtra Nou a
la Torre de Sant Medir. Cal fer esment que fins
al tram de Cal Cuerno, la titularitat és de l'Ajuntament de Canet d'Adri i la resta ja pertany al
poble de Sant Medir (terme de Sant Gregori).
Aquest estiu passat, la Diputació de Girona, per
motius de manteniment, va recobrir amb una
fina capa de quitrà el tram que va des del pal de
Canet fins l'Església de Sant Vicenç. A la
il·lustració s'observa com preparen el quitrà a
la Font del Suro.
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Festa major de Biert
El diumenge 28 d'agost es va celebrar la Festa
Major de Biert. Com cada any, hi va haver ofici
solemne, però en aquesta ocasió, hi va assistir
menys gent del què és habitual degut a la
incompatibilitat horària del mossèn, que va
tenir que avançar la hora de la missa. Acte
seguit, la festa va continuar amb una audició de
sardanes a fora la plaça de l'Església de St.
Martí de Biert. Més tard, es va fer la tradicional
rifa d'un xai i d'una panera. La jornada va
concloure amb el dinar de germanor.

Festa major d’Adri
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El passat 13 i 14 d'agost va tenir lloc la Festa
Major d'Adri. El dissabte de la festa es va
celebrar el XXV Concurs de Botifarra. Dues
hores més tard va tenir lloc un taller de
disfresses. A mitja tarda hi va haver la Cercavila
que sortia de Can Colomer fins a La Vidella. Al
vespre es va celebrar el tradicional sopar de
germanor on els assistents van poder assaborir
els embotits d'Adri acompanyat d'amanida, i
botifarra i xai. Tot seguit, el conjunt Chapó va
oferir la sessió de ball. El diumenge va tenir lloc
la missa solemne a l'esglèsia de St Llorenç amb
la Coral de St Gregori. Més tard, es va fer la rifa
del pastís de festa major. Com a novetat
d'aquest any, a la tarda es va organitzar una
caminada guiada per Cesc Compte, que sortia
de la plaça de Canet (restaurant La Sala) i
travessant el Puig s'arribava a la plaça de la
Vidella. Tot i que el temps no hi va acompanyar
gaire, van ser uns quants els que van decidir fer
aquesta ruta, que oferia meravelloses vistes de
la plana de Canet i Montcal. Al capvespre es va
poder muntar una pantalla gegant per
retransmetre l'anada de la Supercopa
d'Espanya de futbol entre el Real Madrid i el FC
Barcelona, que va acabar amb un empat a dos.

Quina de Nadal
Els proppassat diumenge 18 de
desembre, així com el dia de Nadal, Sant
Esteve, Cap d'Any i Reis es va celebrar
com és tradicional per aquestes dates
una nova edició de la Quina de Nadal
d'enguany. Tots els dies de Quina van
tenir lloc a partir de les 6 de la tarda al
pavelló municipal i acompanyat de servei
de bar. Els premis sortejats han estat
principalment pernils i espatlles, que
tenen molta acceptació per part dels
participants, paneres, sopars per a dues
persones a diferents restaurants del
poble i, com a novetat, hi ha hagut la rifa
d'un mini-portàtil i d'un marc i càmara
digitals, com principals premis especials de la Quina.

QUÈ ES COU A LA CASA DE LA VILA
PRINCIPALS TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS EN ELS
DIFERENTS PLENS MUNICIPALS DURANT EL SEGON SEMESTRE
DE L'ANY 2011
CONVENIS I CONTRACTES
• Contracte servei de neteja
En relació al contracte signat per a la neteja de
l’edifici de l’ajuntament, aquest servei s’ha vist
ampliat i actualment, a més a més de la Casa de
la Vila, també inclou la neteja del pavelló
municipal.
IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS
• Modificacions de les ordenances fiscals
per l'any 2012
- Taxa de recollida d'escombraries
S'ha aprovat per l'any 2012 un augment en la
taxa de la recollida d'escombraries en un 40%.
Aquesta mesura ha estat del tot necessària per
tal d'aconseguir en uns tres anys equiparar els
ingressos i les despeses, Donat que ara els
ingressos recaptat representen un 50% de les
despeses ocasionades per aquest servei.
La resta d'impostos i taxes municipals no
experimentaran cap augment en respecte l'any
2011.
- Taxa abocament de fangs
S'ha aprovat la derogació de la taxa municipal
per l'abocament de fangs de depuració als
camps.
OBRES
• Pla adequació de l'enllumenat públic
S'ha executat el pla per l'adequació de
l'enllumenat públic existent per tal de complir
amb la normativa actual i aconseguir un estalvi
i eficiència energètica.
Les despeses ocasionades han estat
subvencionades en gran part per la Diputació
de Girona i l'Institut Català d'energia de la
Generalitat de Catalunya.
• Acabament del pavelló municipal
Ha quedat aprovat el projecte per l'acabament
del pavelló municipal confeccionat per l'equip
tècnic del Consell comarcal del Gironès, amb un
pressupost total de despesa de 313.884,57 €.
L'execució d'aquest projecte està inclòs en el
Programa d'Obres i Serveis de la Generalitat de
Catalunya de l'any 2012 i compta amb una
subvenció de 251.107,65 €. I serà inclòs en el
pressupost municipal per l'any 2012
En funció de la disponibilitat existent perquè la
subvenció ens sigui lliurada en un temps
prudencial per part de la Generalitat de
Catalunya, l'ajuntament procedirà a la seva
execució.
• Arranjament de camins
S'ha demanat a l'Agència de Residus de
Catalunya subvenció per procedir a

mitjançant la utilització d'àrids reciclats.
Aquesta petició es troba es troba pendent de
resposta.
• Asfaltat carretera
La Diputació de Girona ha procedit al seu càrrec
a un asfaltat de la carretera GI 5313 des de
l'encreuament amb la carretera a Sant Gregori,
fins al seu acabament a Cant d'Adri.
• Noves senyalitzacions
S'ha procedit a canviar els rètols informatius
que estaven col·locats en la carretera. S'han
col·locat uns de nous que compleixen amb la
normativa vigent.
• Projecte enllumenat públic Crta. Vella –
Pla Estanyol
Ha quedat aprovat el projecte de instal.lació
d'enllumenat públic en la Crta. Vella – Pla
Estanyol confeccionat per l'equip tècnic del
Consell comarcal del Gironès amb un
pressupost de despesa total de 68.326,71€. La
seva execució es troba pendent de ser
aprovada per la corporació.
FESTES LOCALS 2012
S'ha aprovat que les dues festes locals pel
proper any 2012 siguin el dia 24 de setembre i
el dia 29 d'octubre.
URBANISME
• Pla Parcial del Pla de l'Estanyol.
L'aprovació provisional per part d'aquesta
corporació es troba pendent, ja que l'actual
consistori ha contractat els serveis d'un
advocat especialista en urbanisme per tal de
rebre assessorament en relació a les
possibilitats de poder introduir modificacions
en l'actual Pla Parcial.
ALTRES
• Control de plagues
En el nucli de Canet es va detectar l'existència
d'una plaga d'escarabats en les conduccions
del clavegueram. Per això, es van contractar
els serveis d'una empresa especialitzada i amb
les actuacions realitzades s'ha pogut controlar i
eradicar aquesta plaga. Els costos que tot això
ha representat en gran part han estat
subvencionat per DIPSALUT.
• Bandera municipal
Es va aprovar l'inici de 'expedient administratiu
per poder gaudir d'una bandera municipal
legalitzada. S'estan fen els tràmits oportuns
amb la Generalitat de Catalunya.

13

Espai dels grups del consistori
Després de les
e l e c c i o n s
municipals
c e l e b ra d e s e l
passat 22 de
maig de 2011, el
nostre grup de
Convergència i Unió,
un cop més, de la mà
d'en Jaume Frigolé hem
tornat a guanyar les eleccions gràcies al
suport i confiança que la gent de Canet
d'Adri ens heu concedit. Moltes Gràcies.

14

Aquest cop però, a diferència de les
legislatures passades, el panorama ha
canviat notablement. Ja no són dues les
formacions polítiques que formen
l'Ajuntament de Canet d'Adri, sinó tres.
A.E. ALARMAT ha entrat a formar part del
consistori i, gràcies al suport que ens van
donar per prendre possessió, avui formem
equip de govern tres regidors de CiU i un d'
A.E. ALARMAT. Tots aquests canvis viscuts

darrerament, han fet que la política del
nostre municipi hagi esdevingut més
oberta i participativa, motivada també, per
l'entrada de regidors molt joves que han
aportat aire fresc al consistori a través
d'idees, propostes i dedicació constant.
Aquests nous temps que està vivint la
política del nostre poble, per part nostre,
volem que passi per una gestió que
consideri que la veu de la oposició sigui la
veu d'un grup polític més, que com
nosaltres, estima el poble, i totes les idees i
propostes que ens fa saber són totalment
vàlides, respectables i, en la mesura que es
pugui, mostrarem tota la voluntat per a
treballar-hi conjuntament.
Ja per acabar, tal i com vam dir en temps de
campanya electoral, ens comprometem a
acabar de portar a bon port el programa
electoral que vam presentar, així com
també a vetllar per les necessitats i serveis
del municipi de Canet d'Adri.

AGRUPACIÓ D'ELECTORS

Arran de les eleccions del passat mes de
maig, l'Agrupació d'Electors ALARMAT vam
aconseguir representació a l'ajuntament.
Després de reunions amb els diferents
grups i d'una assemblea de socis, entre els
quals hi havia gent propera a CiU i IpC, es
va decidir donar suport al grup de
Convergència, tot i que vam deixar clar des
del principi que aquest suport no era
incondicional. Suposàvem que en alguns

casos votaríem a favor de les seves
propostes i d'altres no, i així ha sigut. Hem
treballat per tenir una bona entesa amb els
dos altres grups, cosa que creiem que hem
aconseguit. Nosaltres només tenim un
regidor, així que ens cal el suport d'altres
tres regidors, com a mínim, perquè les
propostes que fem puguin ser tirades
endavant. És evident que les coses a la
casa de la vila han canviat, esperem que
millorin dia a dia i està clar que els tres
grups volem el millor per a tot el municipi.
Per aconseguir-ho cal treballar dur, amb
ganes, intel·ligència i honestedat, perquè
vivim a un poble i al final tot
se sap, fins i tot qui menteix.

FE D'ERRATES: A l'anterior núm. de la revista, s'hi ha detectat una errada tipogràfica
a la pàg. 11 on es comenta la història de Cal Sabater. En compte de Narcís Pérez, és
Narcís “Peres”, tal i com se'l coneixia llavors.

INDEPENDENTS PER
CANET D’ADRI

El grup d'Independents per Canet d'Adri estem
contents perquè en el ple que va tenir lloc el dia
19 de setembre del 2011 vam demanar poder
participar a la revista Rocacorba, obrint-la a
nous col·laboradors i fent-la més participativa i
se'ns va aprovar, així que finalment disposem
d'una pàgina. Moltes gràcies!

Intentarem fer-vos arribar aquelles informacions que considerem importants i útils per a
tothom, i ho farem segons el nostre punt de vista, el qual no és ni millor ni pitjor,
senzillament és diferent.
A tall d'exemple, a l'acta de la sessió ordinària celebrada el 27 de juliol de 2011, hi ha 2
punts que s'aproven per majoria absoluta:
- El cinquè punt de l'ordre del dia: “proposta i aprovació de despeses de representació i
desplaçaments dels càrrecs electes”: les despeses de representació són en dietes: ½
jornada: 30 € i jornada complerta: 60 €. Pel que fa a desplaçaments en vehicle propi: 0,19
€/km i altres segons justificants. Amb 30 € ja es pot fer un bon menú! i cal fer
desplaçaments en vehicle propi disposant del de l'ajuntament?
- I el sisè: ”Proposta i aprovació de dietes per assistència als plens municipals”:
cobrament de 60€ per assistències als plens municipals.
En total estem parlant d'una despesa de 5.040 € anuals. Considerem que en aquest
temps de crisis global és una despesa innecessària i incongruent . Fins aquest any cap
regidor cobrava per assistir als plens, tothom dedicava el seu temps i els seus esforços a
treballar pel poble de forma altruista.
Grup Independents fa constar que el seu grup ha votat en contra de la proposta . En el
programa electoral ja fèiem constar la nostra il·lusió i la intenció de treballar amb i per les
persones de Canet, Adri, Montcal, Biert, Montbó i Rocacorba. Nosaltres no volem fer-ho
cobrant, però es va aprovar per majoria i per això hem demanat a l'ajuntament poder
gestionar els 180 € mensuals dels 3 regidors Independents, són 2160€ anuals que si
volen i ens ho deixen fer , es destinaran per portar a terme actes de caire cultural que
incideixin directament per a la gent del poble.
Si a la propera revista ja tenim l'aprovació, ja us informarem de les activitats a les quals
destinarem les aportacions del Grup Independents, si no... salut tinguem per pagar als
polítics!
Aprofitem per desitjar-vos unes BONES FESTES DE NADAL I UN FELIÇ 2012!

L'Ajuntament de Canet d'Adri
us desitja

Un feliç i pròsper any 2012!
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LA VEU DEL POBLE

Presentació de Canet d’Adri per la
Independència
El passat 16 de setembre, als locals municipals de l'Ajuntament va néixer Canet d'Adri per la
Independència, com a assemblea local del Moviment per la Independència que s'està
organitzant arreu de Catalunya, amb la voluntat d'aplegar tots els canetencs i canetenques
que, d'una manera o altra, vulguin participar-hi per tal d'assolir una majoria social que doni
suport a la constitució d'un Estat lliure i social dins de la Unió Europea.

un objectiu d'una part de la
nostra societat, sinó de tot el
país. Per tant, cal entestar-se
en cercar complicitats transversals amb tota la ciutadania,
tant a nivell polític i associatiu
com veïnal.
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Benvolguts convilatans i convilatanes,
Molts ciutadans d'aquest país (cada cop en
som més) estem alçant la veu per cridar als
quatre vents que ha arribat l'hora de deixar
anar llastos i navegar lliures sota la nostra
senyera, amb un rumb propi, traçat pel
conjunt de la societat catalana.
Davant l'atzucac que representa la via
autonòmica, els catalans tenim
l'oportunitat de decidir el nostre futur i no
ens ha de fer por ni el què, ni el com, ni el
quan. Ara el futur i la supervivència de la
nostra pàtria està en joc. Espanya ni ens
escolta ni ens accepta tal com som. L'estat
de les autonomies no ens surt a compte ni
política ni econòmicament parlant, i
sobretot, no ens surt a compte cultural i
socialment. Davant d'aquesta evidència
l'alternativa només pot ser la proclamació
de la INDEPENDÈNCIA i la constitució
d'un Estat propi. Tanmateix, cal adonar-se
que la independència no pot ser únicament

Després de la gran demostració de força de la manifestació del 10 de juliol de 2010,
malauradament desaprofitada
pels partits polítics, i del ressò
de les consultes celebrades
arreu juntament amb l'èxit de
la consulta feta a Barcelona el
mes d'abril d'enguany, les
organitzacions de la societat
civil catalana que lluiten per la
independència han agafat embranzida i, ja
som molts els que estem treballant per
avançar amb pas ferm cap a la llibertat
nacional.
En aquest context i amb la convicció que
els canvis es produeixen des de la base,
neixen el MOVIMENT PER LA INDEPENDÈNCIA i l' ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA. Tal i com va fer l'Assemblea de
Catalunya liderant la lluita antifranquista
ara fa quaranta anys, la intenció de
l'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA és
portar el país cap a la independència
treballant des de tot el territori i amb el
compromís individual i col·lectiu dels
ciutadans i ciutadanes. Es tracta de
treballar per la consecució d'una àmplia i
sòlida majoria social que doni suport a la
constitució d'un Estat propi.
En aquest sentit, la Comissió Canet d'Adri
Decideix, organitzadora de la consulta per
la independència de Catalunya al nostre

poble, ja us va anunciar llavors que
empreníem un nou camí. El passat 16 de
setembre als locals municipals de
l'ajuntament va néixer Canet d'Adri per
la Independència, com a assemblea local
del Moviment per la Independència
que s'està organitzant arreu de Catalunya,
amb la voluntat d'aplegar tots els
canetencs i canetenques que, d'una
manera o altra, hi vulguin participar. A
hores d'ara, ja hi ha prop d'un centenar de
municipis amb assemblees locals
constituïdes, més de 90 es troben en fase
de constitució i 55 més estan en fase
preliminar. A les comarques gironines les
realitats comencen a superar les
expectatives!
La presentació de Canet d'Adri per la
Independència va comptar amb l'apadrinament d'en Jaume Soler, ex-alcalde
d'Arbúcies i membre del secretariat de
l'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA. L'acte

institucional va culminar amb la conferència AVANTATGES I VIABILITAT DE L'ESTAT
PROPI a càrrec del CERCLE CATALÀ DE
NEGOCIS (empresaris per l'Estat propi),
que sens dubte ens ha proveït de raons de
pes i arguments fonamentats en dades
contrastades per creure que la independència no només és emocionalment
desitjable, sinó econòmicament factible i
favorable.
Al finalitzar l'acte, la comissió local de
Canet d'Adri per la Independència va oferir
als assistents, més de 50 persones, un
pica-pica i un brindis amb cava per donar
suport a la nova iniciativa.
Desprès de les eleccions al Parlament
espanyol del 20-N i amb l'aclaparadora
victòria del Partit Popular i la seva
particular visió d'Espanya i de l'Estat de les
Autonomies, es fa més evident que mai la
necessitat de dotar-nos d'instruments que
ens permetin aglutinar esforços i treballar
plegats.
Des de Canet d'Adri per la Independència us convidem a tots els veïns i veïnes a
sumar-vos-hi i a participar amb força per la
independència del nostre país.
Podeu contactar amb nosaltres a través del
següent correu electrònic:
canetdadri@telefonica.net

Vindran los lleons de Castella i et xuclaran la sang.
Sant Vicent Ferrer (1350 – 1419)
Desperteu-vos, desperteu-vos, catalans adormits... No sepulteu vostra honra, vostres lleis i la llibertat de vostra amada
Pàtria en la negra obscuritat d’una perpètua, deplorable esclavitud.
Despertador de Catalunya, pamflet imprès per la Generalitat, 1713
Som catalans i ens en gloriegem, de la mateixa manera que un francès té l’orgull d’ésser francès, i un anglès no
deixaria d’ésser-ho per res del món; això, en definitiva, és l’amor a la pàtria, virtut de molts quirats i força motriu per a
grans fets.
Joan Cortada (1805 – 1868)
Un idioma no es muda en un altre com qui es treu un mantell fora d’usança; ans bé n’és un vestit tan aco stat a l’ànima
i tan de durada, que sols un poble ensopit i llord consent tacar-se’l i esqueixar-lo.
Marià Aguiló (1825 – 1897)
Solament en la independència pot Catalunya refer-se, restaurar-se, renéixer, tornar a ser allò que fou i pot ser.
Josep Narcís Roca i Ferreras (1830 – 1891)
No es tracta que els polítics de Madrid ens governin bé (cosa, altrament, una mica difícil, avui com avui). Es tracta que
deixin de governar-nos.
Antoni Rovira i Virgili (1882 – 1949)
Els catalans portem tres-cents anys fent l’imbècil; això vol dir que no és que haguem de deixar de ser catalans, el que
hem de fer és deixar de fer l’imbècil.
Joan Sales (1912 – 1983)
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Aquesta secció està reservada a tota aquella gent que vulgui publicar un article o escrit
del tema que vulgui o d'interès general. S'editaran un màxim de dos textos per edició, i,
en cas de rebre'n més, es seleccionaran per ordre cronològic d'entrada. La resta es
guardaran per a futurs números de la revista. Cada text haurà d'anar identificat amb el
nom de l'autor i s'haurà d'enviar per correu electrònic a: ajuntament@canet-adri.cat
Termini de presentació: 31 de maig (edició juny) i 30 de novembre (edició desembre)

Un paratge oblidat i ple d’història:
La font de Can Serrador

18

En ple veïnat de Collsacarrera, a Montcal, i
havent agafat el trencant de cal Xinet,
baixa un camí a mà esquerra que ens porta
a la font de Cal Serrador. Degut a les
nevades del març de l'any 2010, aquest
espai va quedar totalment inaccessible.
Les tasques de neteja del sotabosc i
rodalies de la font i de la riera de Gàrrep,
que es van dur a terme posteriorment per
part de l'Ajuntament de Canet d'Adri, van
permetre tornar a fer accessible aquest
espai.
La font de cal Serrador és avui dia una de
les poques fonts del municipi que hi
continua rajant aigua, tot i no estar
catalogada com a aigua potable. Anys
enrere, tots els veïns de Collsacarrera (des
de Can Vicens fins a Can Joan d'Adri)
freqüentaven molt sovint aquesta font, i
era habitual veure-hi les senyores rentant
la roba en la pica que va construir el pare
d'en Josep Soler, de Cal Serrador.
Antigament la pica feia un metre i mig
d'alçada, la qual permetia rentar la roba en
posició vertical. Actualment, la font ha
quedat sepultada de terra i sediments i en
prou feines l'alçada de la pica aixeca un
pam de terra. Val a dir que temps enrere la
font brollava uns metres més amunt del
lloc on avui dia es troba. Fou el pare d'en

Josep Soler qui la va traslladar a l'actual
ubicació. Al costat del viver hi ha instal·lat
un motor que transportava l'aigua cap a
Cal Serrador. Entre la font i la riera de
Gàrrep, antigament els propietaris
d'aquests terrenys (els de Cal Serrador) hi
conreaven tot tipus d'hortalisses aprofitant
l'aigua canalitzada que en sortia d'aquesta
font. Aquest espai doncs que es troba en
un indret arraconat i enclavat en plena
natura i en una zona tranquil·la, és avui dia
un lloc oblidat per molta gent, fins i tot, de
Canet d'Adri mateix. Però la història de
Montcal ens diu que havia tingut un gran
protagonisme pels nostres avantpassats.
Albert Puig

L’ENTREVISTA
Can Joan d'Adri. Hora de dinar. L'un a la cuina remenant
cassoles i coent el tiberi i l'altra anant amunt i avall per fer
arribar els plats a la clientela. Són l’Anna i en Xevi, els dos
protagonistes de l'entrevista d'enguany, que molt
amablement em van atendre en un tranquil capvespre de
tardor.

es celebren pel municipi i rodalies, a fi de
poder adaptar els plats a la temàtica
vinculada a la fira en qüestió i alhora anar
coordinats amb la resta de restaurants de la
zona i així aconseguir promoure i ser
partíceps de les fires, com la del pa i la
xocolata (celebrada el passat mes de
novembre), la cuina remença, la cuina de les
carboneres, etc.

1.- Quan va néixer Can Joan d'Adri?
L'orígen de Can Joan l'hem de situar pels
volts de l'any 1919, quan ho regentaven en
Joan Gelada Aurich, fill de Cartellà, i la Maria
Duran, filla de Cassà de la Selva. Aleshores
era un hostal i botiga de queviures. D'en Joan
Gelada, que fou qui va obrir l'establiment,
prové el nom del restaurant. A partir de 1960
es va tancar l'activitat a Can Joan i foren en
Xicu Esteba de can Pinganses i la Quimeta de
Cal Adroher, qui van reobrir-lo. Can Joan des
de llavors ha esdevingut un restaurant de
caràcter familiar. Fa vint anys enrere, es va
haver de modernitzar tota la instal·lació
elèctrica i d'abastament d'aigua, que vam
passar de proveir-nos en cisterna a tenir
l'aigua potable.
2.- Per quin tipus de cuina aposteu?
Apostem per la cuina catalana i casolana, la
cuina de sempre. Tal com es diu a pagès, la
cuina de l'àvia. No busquem complexitats en
la nostra oferta, ja que som del parer que els
plats senzills per si mateixos ja són bons.
També hi aportem alguna pinzellada de cuina
de fora. Oferim productes de la nostra terra
com són els bolets i verdures, les coques, la
botifarra dolça, els fessols i mongetes amb
cansalada, l'espatlla de xai, el pollastró amb
prunes i pinyons, l'amenida de formatge de
cabra i membrillo, etc. Cada setmana
canviem els menús en funció del que
demanen els
nostres clients. D'aquesta
forma, sobre la marxa fem un plat o altre.
També tenim en compte les festes i fires que

3.- Quin perfil de clientela teniu?
Podríem establir una diferenciació entre la
clientela que ens arriba durant els dies
feiners i dels que vénen als dies festius. Als
dinars d'entre setmana solen venir sobretot
treballadors de despatx i matrimonis
jubilats. En canvi, les nits de caps de
setmana i vigílies de festius hi són freqüents
les colles de jovent i d'empreses. També hi
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comerciants de la Vall de Llémena i a
l'associació d'hostaleria de Girona. El fet de
formar part d'aquest teixit associatiu dins el
sector de la restauració, ens comporta molts
avantatges, ja sigui a nivell divulgatiu, però
sobretot valorem les boniques relacions
socials i amistats que en sorgeixen. Canet
d'Adri i rodalies compta amb varis
restaurants com La Sala, Cal Adroher, Can
Toscà, Can Xifra, El Racó d'en Pep, etc. i al
estar associats els uns amb els altres fa que
ens ajudem mútuament.
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hem d'afegir la clientela que vénen pels
batejos, comunions, per la revetlla de Sant
Joan, etc. En definitiva, l'ambient és molt
variat i s'hi ha de tenir en compte que, com a
tots els restaurants, comptem amb una
clientela fixa. Fins i tot, hi ha clients dels
anomenats fixos que quan marxen de
vacances ens vénen a fer algun que altre
regal. Això fa que es generi un ambient molt
agradable. A més, al restaurant hi treballen
gent que fa anys que estan aquí i això dóna la
percepció que tots som una gran família.
Al 2005 es va ampliar el restaurant,
instal·lant una carpa exterior, per la manca
d'espai que teníem per ubicar els nostres
clients, especialment per a donar un bon
servei els diumenges.
4.- Considereu que esteu emplaçats a un
lloc estratègic?
Per començar, cal dir que hi ha una molt bona
relació i col·laboració entre els veïns i no
tenim problemes de sorolls. Per tant, podem
titllar de privilegiada la situació veïnal.
Referent a la nostra ubicació geogràfica sí
que la considerem estratègica. Estem dins
d'un oasi de pau i natura i aquest fet per sí sol
ja atrau a la gent de fora, que aprofita per
menjar i alhora desconnectar. També hem de
tenir en compte que no estem lluny de
Girona, estem a quatre passes de Rocacorba
i tenim el Puig d'Adri aquí al costat. Tot això
possibilita que molta gent gaudeixi
del
nostre entorn natural per fer-hi activitats
com anar a caminar, a caçar bolets, a veure
esglèsies, etc. i és llavors quan molts d'ells
aprofiten per venir a dinar o sopar al nostre
restaurant.
5.- Formeu part d'alguna entitat o associació?
El nostre restaurant pertany a l'associació
de restaurants de la Vall de Llémena i es
promociona amb el nom de “Cuina de les
carboneres”. Des de l'associació s'organitzen
sortides guiades tipus passeig per a conèixer
turísticament el nostre territori. Can Joan
també està adherit a l'associació de

6.- Què opineu sobre el turisme rural?
A tall particular, hi ha una molt bona
col·laboració entre les cases de turisme rural
i Can Joan, com són La Cassasa, la Font del
Vidre i Can Rajoler, entre d'altres. Val a dir
que gràcies al turisme rural que durant els
últims anys s'ha anat implantant, ens ha
beneficiat per tota la clientela que hem rebut.
7.- Heu notat els efectes de la crisi?
Sí que es noten. La gent menja plats més
econòmics i cada vegada més es reparteixen
un mateix plat. Tenim pràcticament la mateixa densitat de clients, però degut a la
situació econòmica actual, s'ingressa menys.
Un dels problemes que més ens ha perjudicat
és la prohibició total de fumar en recintes
tancats i també voldríem remarcar el greuge
que se'ns deriva de la presència dels mossos
fent controls d'alcoholèmia durant moltes
nits a la carretera de Sant Gregori. Per culpa
de la crisi econòmica, ja no es fan tants
sopars d'empresa per Nadal.
Reportatge: Albert Puig

QUADERN DEL NATURALISTA

DUC, el rei de la nit
Una de les espècies de rapinyaires nocturnes que més impressiona des del meu punt
de vista és el Duc (Bubo bubo), ja sigui pel
seu tamany, per la seva estructura o pels
seus ulls. A caire personal, crec que és un
au molt elegant. El Duc té una envergadura
alar de 170 cm (la femella), és per tant el
mussol més gran d' Europa.
A les nits d'hivern el mascle reclama a la
femella perquè és l'època en què els Ducs
entren en zel. Puc assegurar per
experiència pròpia que escoltar el cant d'un
mascle en una nit d'hivern serena i tranquil·la és una sensació que no s'oblida mai.
El Duc s'alimenta bàsicament de petits i
mitjans mamífers com poden ser rates,

conills, guineus i altres aus com el colom,
gaig, cornella i garses que atrapa quan
dormen en els seus dormiders, i si pot
alguna gavina també; per tant, és un au
que aprofita molt bé les possibilitats que li
ofereix la natura alhora d'alimentar-se.
La capacitat d'adaptació del Duc per trobar
territori de cria és molt gran però això sí, el
territori triat ha de contenir aliment
suficient i, sinó, marxa.
Anys enrere en els boscos i cingleres de
Canet es podia sentir el cant d'aquesta
espècie tant emblemàtica que espero i
desitjo que torni, perquè les nits d'hivern
sense el cant del Duc s'han quedat orfes.
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Foto 1:
Exemplar adult
mascle
Foto 2:
Exemplar jove,
d’uns 3 mesos
d'edat

Gamarús (Estrix aluco)
En el número 18 de la revista de Canet vaig escriure un article sobre el Gamarús, en les
fotos surt un jove a punt de volar. En aquell moment no vaig poder fer fotos dels polls en el
niu ja que no podia mimetitzar la càmara i vaig decidir no molestar, però aquest any he
pogut fer les fotos de polls de Gamarús en el niu i hi havia tres germanets.

ALARMAT

Com està el tema de la “MAT”?
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Aquesta és una pregunta que molts de vosaltres
sovint ens feu, i que ens agradaria no haver hagut
de respondre mai, perquè dia rere dia estem veient
més i més que la MAT és una imposició de Red
Eléctrica de España amb el permís de l'Estat i la
incompetència de la Generalitat.
Des de principis d'estiu hi ha hagut novetats, com
l'aprovació de l'estudi d'impacte ambiental,
trobades, i reunions amb membres de la
Generalitat. Anem a pams.
El divendres 29 de juliol, a punt de començar les
vacances d'agost i amagat entre l'anunci de la
convocatòria de les eleccions generals, es va
presentar la declaració d'impacte ambiental del
tram Bescanó-Santa Llogaia d'Alguema, el nostre.
A aquest document s'hi recullen algunes
demandes, observacions i preguntes nostres com
ara si aquest projecte és necessari, es demana el
soterrament seguint el traçat del TAV i/o l'AP7, es
questionen els beneficis que ens pot aportar tot
plegat però al final, no hi ha resposta.
Ja a la primera plana del document trobem
afirmacions apocalíptiques com ara "El objetivo
principal es reforzar la alimentación a Girona,
provincia que actualmente no cuenta con
alimentación de 400 kV y que necesita de forma
urgente dicha mejora, alimentar al tren de alta
velocidad que se encuentra ya en construcción y
servir para evacuar la posible generación eólica de
la zona". Només de llegir això ja els hi veiem el
llautó. Potser no se n'han volgut adonar de que el
consum energètic està baixant any rere any i que
els projectes de parcs eòlics a l'Empordà estan
aturats. Ara, el més aberrant és quan al propi estudi
es diu "pese a que en la memoria justificativa REE
afirma que el proyecto es necesario para alimentar
al TAV, no se presenta ningun estudio". Potser a un
país civilitzat es replantejarien les coses però, per
fort que ens pugui semblar, el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino aprovà el projecte.
D'ençà aleshores hem tingut diverses reunions amb
alcaldes, regidors, associacions d'afectats,
membres del CILMA, amb el punt àlgid el passat 22
de novembre.
Aquell dia ens vam reunir a la Delegació de la

Generalitat un grup d'alcaldes i regidors amb el
Director General d'Energia i Mines (Josep Canós), el
subdirector d'Energia (Agustí Andreu), i el Delegat
de la Generalitat a la Província de Girona (Eudald
Casadesús) entre d'altres.Ja de bon principi es van
traure les puces de sobre, remarcant que la MAT no
és competència seva. Que depèn del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino i del
Ministerio de Comercio y Turismo. Ens van dir que
"Si poden fer alguna cosa, la faran" (tot i que va
quedar clar que ens podem anar oblidant del
soterrament total de la MAT o de soterraments
parcials). Se'ns va explicar que un cop presentat el
projecte per part de REE (cosa que està al caure),
els ajuntaments el rebrem i tindrem uns dies per
presentar al·legacions. Generalment són 30 per a
particulars i 30 més per a ajuntaments. La
Generalitat presentarà les propostes a REE i caldrà
esperar. Hi haurà els canvis pertinents i després el
Ministeri aprovarà l'inici de les obres de la línia. Això
se suposa que serà a finals de l'any vinent.
Expropiacions als afectats i a plantar torres.
S'espera que el nostre tram estigui muntat a finals
de 2013. Van remarcar que la Generalitat controlaria que es fes tot bé i es va sentir algun petit riure
irònic, vist el trist resultat de la gestió al tram
Sentmenat-Bescanó.
Després va començar el torn de paraula als alcaldes
i regidors. En general tots els hi vam reclamar el
soterrament i ells van reiterar que no era
competència seva. Se'ls hi va tirar en cara la
diferència de tracte entre el tram transfronterer i el
nostre, la manca de diàleg, de suport, el sentiment
de soledat dels alcaldes i afectats, etc. No van dir
res al respecte. No hi ha cap estudi que demostri la
necessitat de la MAT i en són coneixedors. No van
saber dir quin percentatge de l'electricitat es
quedarà a Girona. Ningú pagarà la pèrdua de valor
d'aquelles cases properes a la línia. Tampoc van fer
cap comentari quan se'ls hi va dir que al propi
estudi d'impacte ambiental aprovat es reconeix que
no hi ha proves de que el TAV necessiti tanta
energia. Es van sentir comentaris per part seva com
ara "Si fóssim al Marroc, no s'hauria parlat res i
s'hauria tirat pel dret". I nosaltres ens preguntem,
per què no ens fixem amb França, d'on sí que forma
part aquesta línia? En resum, de la trobada en vam
sortir decepCiUnats.
Aquell mateix dia hi va haver una concentració en
suport dels alcaldes i del soterrament amb la
participació, tot i la pluja, de membres del nostre
municipi, mitjans de comunicació i el parlamentari
de Solidaritat Catalana per la Independència Toni
Strubell entre d'altres assistents.
Tot i vistes com han anat les coses, nosaltres
seguirem reclamant el que creiem: MAT imposada,
MAT soterrada.

PER REFLEXIONAR UNA MICA

La raó com a fórmula de l’equilibri
“L'ésser humà es diferencia de la resta
d'espècies animals per la seva capacitat de
raonar.” De ben segur que hem sentit dir
aquesta frase infinitat de vegades i, si per
contra no l'hem escoltada mai, és obvi pensar
que hi estarem tots d'acord. Ara bé, caldria
analitzar amb rigorós detall, fins a quin punt és
bo disposar d'aquesta capacitat i, un altre
aspecte de gran importància és, si sabem
utilitzar-la correctament.
Probablement tota persona, des del moment
del seu naixement, està orgullosa del seu sentit
de la raó i creu que n'exerceix un domini total.
Ara bé, des dels inicis de la història
documentada, no hi ha hagut cap home ni dona
capaç d'assolir un domini absolut de la seva
raó, tant sols hi ha hagut qui ha exprimit més o
menys la seva capacitat cerebral i, per tant, ha
disposat d'un ventall més ampli de la seva
pròpia raó. Aquests pocs que ho van
aconseguir, van ser tractats com a malalts i van
acabar apartats i oblidats per la societat o
cremats a la foguera pel sol fet de sobrepassar
els marges de la “normalitat” del moment.
Avui, després de llargs processos d'investigació
científica, podem afirmar que l'ésser humà
utilitza poc més del 30% de la seva capacitat
cerebral. Ai de nosaltres si sabéssim com
servir-nos de la part restant! Personalment, si
des de temps antics l'home hagués estat capaç
d'utilitzar un percentatge més elevat de la seva
capacitat cerebral, probablement avui no
existiríem com a espècie, ja que, com hem anat
demostrant al llarg de la història, estem
conduint el planeta Terra a l'autodestrucció.
Partint del punt d'aquest pèssim aprofitament
del nostre cervell, com a espècie d'esperit
d'ambició que som, volem obtenir sempre el
màxim rendiment de tot allò de què disposem,

encara que sigui quelcom ínfim. Hem arribat a
exprimir la nostra capacitat cerebral fins a tal
punt que, tots ens hem plantejat un dia o altre
la qüestió sobre què més falta per venir i si ja
hem tocat cim o encara no. Com hem anat
veient, any rere any, hi ha hagut avenços tan
notoris que han respòs aquesta qüestió que
ens fem tots. A tall d'exemple, a veure quins
besavis, avis o pares (en funció de l'edat del
lector), s'haurien cregut que avui podem anar
de Girona a París en poc més d'una hora de
temps. Amb tot això, vull arribar a la conclusió
que em temo que molts de nosaltres estem
caient a la temptació de pensar que som
capaços d'exercir un control absolut de la
nostra raó quan no és així.
Sovint pensem que, després d'una dosi intensa
d'estrès i activitat frenètica, ens cal anar a
algun lloc remot per desconnectar i no pensar
en res. Fent al·lusió a les dates on ens trobem,
podem posar el clar exemple de l'activitat
nadalenca amb les corresponents compres,
àpats i activitats vàries continuades. Després
d'aquestes festes de Nadal, ens poden venir
ganes d'anar de viatge a la Lapònia finlandesa,
a les highlands escoceses, a les estepes russes,
a la Font de la Torre o al volcà del Puig d'Adri per
tal d'evadir-nos de tot plegat, però cap
d'aquests llocs serà capaç de deixar-nos la
ment en blanc, el cervell inactiu, sense pensar
en absolutament res durant un cert període de
temps. El relax i la calma que ens poden
aportar tots aquests llocs, ens poden confondre
i fer-nos creure que definitivament hem
aconseguit “desconnectar”, però la ment
humana és totalment incapaç de deixar de
funcionar i buscar pensaments amagats dins
nostre. Fins i tot quan dormim, per tal de no
deixar inactiu el nostre cervell, activem
centenars de somnis que s'encadenen entre
ells en tan sols una sola nit.
És per tot això, que probablement l'aspecte
carregat de més importància no és el fet de
disposar de més o menys raó, sinó el fet de
s a b e r u t i l i t z a r- l a c o r r e c t a m e n t . E n s
confondran els sentiments, les emocions, els
agents externs captats pels diferents sentits,
però si sabem mantenir un compromís entre
raó i valors antropològics, és dir, ens deixem
encisar pels sentits però amb els pensaments i
idees clares i coherents, llavors obtindrem la
fórmula del èxit per aconseguir el ple equilibri
com a éssers humans.

Joel Casellas i Puig
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