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                        Entrevista
Can  Caponet  és  una  casa  rural  amb  molt  encant 
situada  al  nostre  municipi.  Avui  parlarem  amb  la 
Maria  que  es  la  seva  mestressa,  aprofitant  que 
aquest hivern els han donat la quarta espiga.

Piscina exterior

Hola  María,  sé  que  aquesta  casa  és  un  
projecte familiar, com us va sorgir la idea de  
dedicar-vos al turisme?

La idea va sorgir  perquè  vaig estudiar  turisme, i 
amb la meva mare volíem aprofitar les instal·lacions 
d’aquesta  casa  per  fer  un negoci  i  per  no  haver 
d’anar a treballar fora de casa, a hotels etc. Així vam 
pensar que podíem potenciar la masia com a casa 
rural. I va ser així, la meva mare i jo vam decidir fer 
un negoci a casa nostra per poder compartir-lo amb 
tothom.

Quant temps fa que teniu la casa rural?

Ara em sembla que fa sis anys que tenim oberta la 
masia  com turisme rural,  però fa trenta anys que 
nosaltres hi vivim.

De quantes habitacions disposa la casa?

La casa disposa de quatre habitacions dobles amb 
banys privats i de les quatre habitacions dobles tres 
poden ser triples o quàdruples, poden haver-hi nens, 
perquè sòn bastant grans.

Per què es diu Can Caponet?

Realment, Can Caponet no té cap secret, és el nom 
que ja hi havia a la casa quan vam arribar. No ho 
sé, però diuen que Caponet és un gall capat petit.

Cada habitació té una decoració exquisida, qui  
us ha ajudat a remodelar -la?

Nosaltres mateixos, ens agrada molt la decoració i 
com hem fet molts viatges, anem comprant cosetes 
i agafant idees de diferents parts del món.

Els turistes només vénen el cap de setmana?

Durant tot l’any, normalment sí que vénen només 
els caps de setmana però a l’estiu i setmana santa, 
tot el que són festius vénen més temps, fins i tot hi 
ha estrangers que s'hi estan més d’un mes. Però el 
normal  sí  que  és  un cap  de  setmana,  amb  pacs 
romàntics, excursions a cavall…

El turisme rural és car?

-Home, pel que oferim, jo personalment, crec que 
no, però sempre hi  ha cases i  cases.   Depèn del 
tipus d’aquestes i el què ofereixin als seus clients, 
depèn també de les espigues que tinguin, les d'una 
espiga són mes barates, però també hi ha les de 4 o 
5  espigues  que  són  més  cares.  Nosaltres  tenim 
quatre  espigues,  però  pel  que  oferim,  com  per 
exemple  massatges,  jacuzzi  exterior,  sauna, 
excursions  a  cavall,  una  piscina  acabada 
d'inaugurar… Depèn.

En el temps de crisi que estem passant, seguiu  
pensant que és rentable tenir una casa rural?

Actualment  creiem que és un dels  negocis  que sí 
que té futur, pel fet que hi ha poques cases rurals i 
tenen poques habitacions.  No són com els hotels 
que tenen moltes habitacions i hi ha milers d’hotels , 
nosaltres oferim un tracte més familiar, s’està més a 
gust,  el  menjar  sol  ser  de  més  qualitat,  hi  ha 
animals domèstics, ...

Que estigueu tant a prop de Barcelona és un  
avantatge o un desavantatge?

Per mi és un avantatge total, perquè la majoria de 
gent  que  ve  a  fer  el  cap  de  setmana  és  de 
Barcelona,  i  acostumem  a  no  voler  fer  gaires 
quilòmetres  amb  el  cotxe,  i  volen   ser  a  prop. 
També hi ha famílies que vénen amb nens petits i 
no volen anar molt lluny.

Quins  atractius  ofereix  Lliçà  d’Amunt  als  
vostres clients?

Sobretot el diumenge passen pel mercat setmanal, 
també  hi  ha  molts  que  fan  la  ruta  a  peu  fins  a 
l’ermita de can Julià, voregen el Tenes, ... També 
aprofiten per anar al algun restaurant d’aquí, penseu 
que en tenim de bons!

Moltes gràcies Maria per dedicar-nos aquesta estona 
a  la  revista  de  l’escola  i  als  nostres  lectors 
aprofitarem  per  recomanar-los  que  visitin  aquesta 
casa  del  nostre  municipi  on  podran  gaudir  d’una 
agradable estada en un entorn ple de natura. 


