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Ajuntament de

Canet de Mar

Les botigues van tornar
al carrer el passat 9
d’agost
El passat dissabte, 9 d’agost, va tornar una nova
edició de la Fira Fora Stocks. En aquesta ocasió, i
gràcies a la bona acollida que va tenir la combinació
de comerç i tapes del mes de juliol, també s’hi van
afegir establiments de restauració.
Des de les set de la tarda i fins al voltant de la mitjanit, hi va haver parades de comerç i tapes al llarg de
tot el carrer Ample.
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Per setè any consecutiu Canet de Mar farà mer dia de Fira. Dissabte i diumenge hi haurà
un viatge en el temps aquest setembre. La activitat tot el dia. Les parades d’artesania i
7a Fira Mercat Modernista es farà aquest els tallers d’oficis s’estendran pels carrers del
2014 els dies 12, 13 i 14 de setembre. Amb centre. Botiguers i comerciants també sortiran
la mateixa filosofia i objectius de cada edició, al carrer. La Plaça Mercat acollirà per segon
guarnirem el municipi com a
any l’espai-tast de cerveses
les millors èpoques de finals La Fira tindrà lloc artesanes de Canet de Mar i
del segle XIX i principis del els dies 12, 13 i 14 es repetiran les rutes i visites
segle XX.
guiades, inclosa la del carrilet
de setembre
que ens porta fins al Castell
L’esperit del Modernisme
de Santa Florentina.
impregnarà carrers, places i edificis perquè
els visitants us sentiu com ho fem nosaltres, Els espais ambientats es repartiran sobretot
és a dir, immersos de ple en l’esperit cultural, pel centre, però també en altres punts del posocial, històric i paisatgístic del Canet mo- ble, com ara Vil·la Flora. Les cercaviles, desdernista i noucentista.
filades i els espectacles itinerants els anirem
trobant durant tot el cap de setmana.
Divendres 12, l’activitat començarà a la tarda. La inauguració aquest any comptarà amb L’Ajuntament habilitarà els estacionaments
la presentació d’una nova proposta turística habituals de la carretera N-II al solar de Diad’oci i familiar, El Griu de Canet. Xarop de gonal, que s’afegeixen als que ja tenim opeCanya és el grup encarregat de l’animació ratius, com són el solar de l’antiga caserd’aquest dia i de tota la Fira. El sopar moder- na de la Guàrdia Civil, la Carbonella i també
nista i el ball vuitcentista posen la guinda al pri- l’aparcament públic de la riera Gavarra.
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Acords de Ple

Editorial
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Jesús Marín i Hernàndez,
Alcalde i Regidor d’Educació i Comunicació.

El Ple és el màxim òrgan de govern i administració municipal. Està format per tots els regidors i les regidores del consistori, que a Canet
de Mar són 17, i és presidit per l’alcalde. Aquests són els principals acords que s’han pres a les darreres sessions plenàries d’aquest
Ajuntament.

Diada
Nacional de
Catalunya

Gràcies Canet Rock #014
El passat 5 de Juliol d’enguany, a Canet vam
fer història. El Canet Rock*014 va portar a la
nostra vila més de 27.000 persones. Va ser
un repte d’organització de grans dimensions
pel Consistori i pel poble.
Canet va estar a l’alçada i l’èxit rotund va ser
el resultat de mesos i mesos de feina intensa
per part d’un poble dedicat des del primer
moment a l’esdeveniment. El festival ha estat
un esdeveniment de gran format absolutament profitós per al municipi. A nivell econòmic, el festival ha generat a Canet un impacte total de gairebé 600.000 euros, provinents
de la despesa feta pels assistents en allotjament i fora del recinte del festival i l’efectuada
per l’Ajuntament per contribuir a la seva organització. La despesa mitjana per assistent
va ser de 31 euros. A nivell comercial, dues
terceres parts dels comercos canetencs van
veure créixer la seva xifra de negoci el cap de
setmana del festival. L’objectiu també va ser
donar a conèixer el municipi com a destinació turística de proximitat, amb un especial
interés per donar conèixer Canet com a vila
modernista.

Amb l’assistència de la corporació municipal i
els presidents d’entitats locals.

Ple ordinari
31/07/14
1)    Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària de data 29.05.14 i la de la sessió extraordinària i urgent de data 12.06.14
2)    Ratificació Decret 566/2014, de 29
d’abril, d’aprovació de la pròrroga del Pla
Local de Joventut
3)    Donació compte informe acompliment
terminis pagament obligació Ajuntament Canet de Mar i ràdio Canet quart trimestre 2013
i primer i segon trimestre 2014, com de la
Fundació Els Garrofers quart trimestre 2013
4)    Donació compte comptes anuals de
la Fundació els Garrofers corresponents a
l’exercici 2013
5)    Reconeixement extrajudicial de crèdits
6)    Aprovació inicial projecte revisat escola
de música
7)    Aprovació modificació de crèdit número
22/2014
8)    Aprovació regularització import complement específic personal Ajuntament
9)    Aprovació autorització compatibilitat
senyor alcalde
10) Resolució recurs de reposició interposat
contra l’acord del Ple municipal de data 29
de maig de designació de jutge de pau substitut
11) Inici expedient de resolució del contracte
de concessió d’obra pública de l’aparcament
de la riera Gavarra, 4-14

12) Aprovació inicial projecte de recuperació
de l’Odèon i el seu entorn com a recurs turístic
13) Aprovació declaració d’especial interès o
utilitat municipal obres de reforma planta sisena de la residència geriàtrica Guillem Mas,
ubicada a la Costa de l’Hospital, 4
14) Aprovació inicial Reglament cementiri
municipal
15) Aprovació designació d’instructor i secretari i creació de la comissió de seguiment
de l’expedient per a l’atorgament de medalles d’or
16) Determinació festes locals any 2015

A les 10 del matí, davant l’Ajuntament Hissada
de la senyera a càrrec del pubillatge local i interpretació del CANT DE LA SENYERA a càrrec
de l’Orfeó Misericòrdia i el Cor Assai.
Parlaments a càrrec d’Irina Tàsias Compte,
periodista i llicenciada en ciències polítiques i de
l’alcalde Jesús Marín i Hernàndez.
Seguidament l’Orfeó Misericòrdia i el Cor Assai interpretaran el CANT DELS SEGADORS,
HIMNE NACIONAL DE CATALUNYA
Acte transmès en directe per Ràdio Canet
OFRENA FLORAL de la corporació municipal i
les entitats locals
A les 11 del matí, a la plaça 11 de Setembre

L’ofrena floral anirà acompanyada del PERCUGRALLA, actuació al so dels grallers

Ple
crèdits
Extraordinari 04/09/14
ordre del dia
1)    Atorgament de medalles d’or d’acord
amb el Reglament municipal d’honors i distincions de Canet de Mar
2)    Designació d’instructor i secretari i
creació de la comissió de seguiment de
l’expedient per a l’atorgament de medalles
d’honor al mèrit en categoria de plata i de
bronze

La despesa municipal va ser de 24.934 euros, repartida entre les àrees de Joventut,
Seguretat Ciutadana, Brigada, Promoció
Econòmica, Medi Ambient i Costos de personal entre d´altres.

Interpretació del CANT DELS SEGADORS,
a càrrec de l’Orfeó Misericòrdia i el Cor Assai

Edició: Ajuntament de Canet de Mar
(carrer Ample,11. 09360 Canet de Mar)
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Fotografia: Àrea de comunicació i Moixons
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Impressio: Imprintsa
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L’èxit de l’esdeveniment no hagués estat
possible si els quatre actors principals no haguessin interactuat. En primer lloc el civisme i
el “bon rotllo” dels assistents que no van generar CAP problema de seguretat. En segon
lloc, agrair a l’organització de l’esdeveniment
per apostar per Canet despres de tres dècades. En tercer lloc, agrair infinitament a tots
els treballadors municipals implicats des del
primer moment, tota la plantilla de la Policia
Local, els Mossos d’Esquadra, l’Ajuntament
d’Arenys de Mar i tots els voluntaris de Protecció Civil i Agents Cívics.
I agraïment especial als vilatans del nostre
estimat poble que van oferir el millor de si
mateixos perquè Canet estigués a l’alçada.
L any vinent, més i millor.
I aquest setembre, com cada any i ja en van
set, celebrarem la 7a Fira Mercat Modernista. Hi haurà activitats per a tots els gustos i
totes les edats. Activitats culturals, lúdiques
i gastronòmiques que ens endinsaran a
l’època del Modernisme. Fira ja consolidada com a referent cultural i econòmic de la
comarca.
Orgullosos de ser de Canet!

Telèfons d’interès
Ajuntament – Edifici central
Telèfon:937943940 | Fax:937941231

Escola Bressol El Palauet
Telèfon:937943770

Vil·la Flora i Monsoveria
Telèfon:937954625 | Fax:937943198

Plaça Mercat
Telèfon:937940292

Serveis social
Telèfon: 937954679 | Fax: 937954126

Ràdio Canet
Telèfon:937942002 | Fax:937941303

Policia local
Telèfon:937940088 | Fax:937940744

Hospital Residència Guillem Mas
Telèfon:937940393

Biblioteca P.Gual i Pujadas
Telèfon:937956037 | Fax:937943154

Centre Residencial Els Garrofers
Telèfon:937956308

Oficina de Turisme
Telèfon:937940898

Creu Roja de Canet
Telèfon: 937954444

Casa Museu Domènech i Montaner
Telèfon:937954615 | Fax:937943090

Pavelló d’esports
Telèfon:937940962

Piscina Municipal
Telèfon:937943966
Bústia oberta a l’Ajuntament:
canetdemar@canetdemar.cat

Xarxes
twitter: @ajcanetdemar
facebook: ajcanetdemar
You tube: ajcanetdemar
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Nou Reglament d’honors i Primers
distincions de Canet de Mar homenatjats
amb la
Medalla d’Or

5

Els Garrofers inicien una campanya
per recollir fons per una pèrgola

perquè la seva tasca exemplar perduri en la
memòria col·lectiva dels canetencs i les canetenques i perquè les generacions futures
continuïn aquesta obra, treballant per la població i perquè aquesta societat esdevingui
més solidària, justa i, en definitiva, millor.

Aquest és el text que figura al preàmbul del
Reglament i que resumeix el principal objectiu que s’ha tingut en compte a l’hora de tirar
endavant aquesta iniciativa institucional. El
Reglament que era vigent fins ara, era de fa
més de deu anys i els canvis demogràfics,
històrics i socials que ha patit Canet aconsellaven l’elaboració d’un nou text.

Es crea una comissió que serà
l’encarregada de proposar persones i organitzacions mereixedores de reconeixement públic i
agraïment de la vila de Canet de
Mar per la seva trajectòria, tasca
o mèrits rellevants en benefici de
la societat
Aquest juliol ha quedat aprovat el Reglament
d’Honors i distincions de l’Ajuntament de
Canet de Mar. A la sessió plenària del mes
de maig se’n va fer l’aprovació incial i després de no haver-hi al·legacions, amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província, ha
quedat aprovat definitivament.
El Reglament ha estat elaborat per una comissió d’estudi formada per representants
de les formacions polítiques i tècnics de
l’Ajuntament, sota la Presidència del regidor
delegat de Cultura, Pere Xirau. És un Reglament que neix amb la voluntat de l’Ajuntament
de ser agraït amb aquelles persones i institucions que presten serveis al poble i l’ajuden
a enriquir-lo. Es tracta d’un reconeixement
que vol premiar persones i organitzacions

Els honors i les distincions que queden regulats en aquest Reglament són:
• Medalla d’or de la població de Canet de
Mar
• Títol de fill o filla predilecte/a de Canet de
Mar
• Títol de fill o filla adoptiu/iva de Canet de
Mar
• Diploma al mèrit associatiu
El reconeixement es materialitzarà amb medalles, diplomes i botons de solapa, el disseny dels quals ha recaigut en artistes i artesans del municipi.
Actualment s’ha constituït una nova comissió, en aquesta ocasió de seguiment
d’atorgament de les distincions, formada
per un representant de cada formació política i sota la Presidència de l’alcalde Jesús
Marín. La comissió ja s’ha reunit en diverses
ocasions i estan treballant per atorgar dins
d’aquest any els primers premis i reconeixements a personatges rellevants del municipi.
Llegiu el text sencer del Reglament en aquest
enllaç: Reglament honors i distincions

Diumenge 7 de setembre, com a acte previ a
la celebració de la Diada de la Mare de Déu
de la Misericòrdia, l’Ajuntament de Canet de
Mar es va guarnir de gala per homenatjar tres
canetencs il·lustres. Un reconeixement públic per lloar la trajectòria professional i personal de la pintora Conxa Ibáñez, la professora
de cant Maria Pujadas i el primer alcalde canetenc de la democràcia, Antoni Cruanyes.
Després de l’aprovació del Reglament
d’honors i distincions de Canet de Mar,
aquest ha estat el primer acte públic de lliurament de medalles a ciutadans canetencs.
En aquesta ocasió, als tres homenatjats se’ls
ha donat la Medalla d’Or de la Vila de Canet
de Mar.
Els regidors i les regidores del consistori, encapçalats per l’alcalde Jesús Marín, han felicitat els tres ciutadans a l’acte públic que s’ha
celebrat a la Sala de plens de l’Ajuntament.
Un acte molt emotiu i entranyable que ha
comptat amb la presència de familiars i amics
de tots tres.

Nou aparcament a la zona
del complex esportiu
municipal
Aquest estiu ha entrat en funcionament el nou
aparcament construït als terrenys del costat
del complex esportiu i la piscina municipal.
Es tracta d’un solar de 1.760 m2 i amb capacitat per a 75 vehicles. L’espai està obert
durant l’horari d’obertura del complex i és
gratuït. L’aparcament està situat a la banda

nord del complex H20. L’accés és a través
d’una rampa des del rial de Mas Figuerola.
El cost de l’obra, que també ha inclòs fer un
pendent d’1% per evacuar les aigües pluvials
de forma superficial i evitar així l’acumulació
d’aigua ha estat de 34.275 euros a càrrec de
l’empresa concessionària.

El Centre Residencial Els Garrofers ha
aconseguit bona part del seu equipament
gràcies a petites col·laboracions i aportacions econòmiques de persones que, de
forma individual han anat contribuint a dotar-lo de millores per als usuaris i residents.
Ara arriba una nova campanya, que aprofi-

ta la modalitat crowdfunding o micromecenatge per recollir diners per poder comprar
una pèrgola que doni ombra a l’extens pati
de la part superior del recinte.

d’any entrant al web www.migranodearena.com Com diu el títol de la pàgina, és
granet a granet que es pot construir una
muntanya.

La pèrgola té un cost de 10.000 euros i
de moment s’han superat els 1.200 euros
recollits. Hi podeu participar fins a finals

Des de la Fundació Els Garrofers agraeixen a tothom les aportacions i l’esforç per
col·laborar amb el centre.

L’Art a les hamaques, exposició a favor de
la Fundació Els Garrofers
El 29 d’agost es va inaugurar l’exposició,
l’Art a les hamaques. De Sitges a Canet, a
favor de la Fundació Els Garrofers a la Sala
Municipal Ramon de Capmany.

Els artistes Salvador Castellà, Claudi Puchades, Art Grup dels Vents, Concha Ibáñez i Joan Pere Viladecans han rebut cinc
hamaques que encara quedaven per pintar
i participen desinteressadament amb una
d’aquestes obres.

El títol Art a les hamaques prové de la idea
de l’artista Lluís Barbadillo quan a Sitges es
vas canviar totes les hamaques de la platja.
L’objectiu és fer una subhasta de les peces
En comptes de llençar-les, es van donar a un
a l’americana. Aquest tipus de subhasta es
col·lectiu d’artistes per a què
basa en la sortida de les
les utilitzessin com a base
peces a un preu i a partir
Per a més
per a les seves obres. Amb
d’aquí les persones interesinformació
elles es va fer una subhasta
sades fan la puja durant tota
a favor de la Fundació Ave
l’exposició. Tots els diners
Maria a Sitges.
recollits aniran destinats íntegrament a la Fundació Els
Recollint aquesta idea, amb
Garrofers.
la cessió de part de les obres
de la Fundació Ave Maria de
Enllaç al blog del ClauSitges i amb la col·laboració
di Puchades, periodisd’artistes canetencs, s’ha
ta i crític d’art, sobre la
pogut organitzar aquesta
exposició:http://claudipuexposició.
chades.blogspot.com.es/
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Festa Major 2014

Aparador espectacles

Comerç al carrer

Concert

Gossos policia

Havaneres

Musclada

Festa 80

Cercavila

Cercavila

Nit magica

Nit magica

Pregó

Focs aritificials

Gegants

Gegants

Premi Bonal

Sardanes

Nocturna de Canet
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Les Empremtes de Domènech Dissabte de
se’n van a Comillas
sardanes,
concerts
i cursa
nocturna per
l’entorn de
Canet

La Casa museu ha cedit l’exposició Empremtes de Lluís Domènech i Montaner al Centro Cultural del Espolón de Comillas. Fa uns
mesos, regidors d›aquest municipi càntabre
van desplaçar-se fins a Canet per visitar la
Casa museu i l›exposició que teníem allotjada a la Sala jardí de l›equipament cultural. El regidor de Cultura Pere Xirau va ser
l›encarregat de mostrar-los el detall de
l›exposició que aquest juliol es v traslladar
fins a Comillas i que ha estat obert al públic
tot el mes d›agost. L’exposició es va com-

viurecanet45

7a Fira Mercat Modernista

pletar amb la cessió temporal de dos guixos
de la Casa museu que ens retornaran restaurats.
A la inauguració, feta aquest passat juliol, hi
va assistir en representació de l›Ajuntament
el regidor Pere Xirau. D›altra banda, quan
se›ns retorni l›exposició Empremtes, cedirem
les reproduccions de les plaques de vidre de
les Flors Domenequianes per què formin part
de l›exposició Naturaleses de l›Art Nouveau
que ha comissariat Teresa Sala i que es farà
al DHUB, el Museu del Disseny.

El passat dissabte, 26 de juliol, se celebrarà
la Nit de la sardana. L’acte va tenir lloc a
la riera Sant Domènec a partir d’un quart
d’onze de la nit amb les cobles Ciutat de Sabadell i Marinada. Prèviament, a les 21.00 Música
hores, l’Associació de i esport
Veïns del Casc Antic
protagonistes
va organitzar un Homenatge a la sardana de les nits
i al Grup Pedracastell, d’estiu de
els canetencs i canetenques que fa més Canet de Mar
de 70 anys, van fundar
el grup i posteriorment van portar la cultura catalana a tot arreu, així com el nom de
Canet.
Aquella mateixa nit de dissabte també es va
portar a terme la primera cursa nocturna de
Canet, que ja s’havia hagut de suspendre a
causa del perill de tempesta elèctrica que hi
va haver al juny. La sortida es va fer des de la
plaça Macià a les 21.30 hores. Hi van haver
dues modalitats de cursa: corrents o caminant. La cursa es va poder fer de 8 ó 13 km
per camins i corriols de muntanya per arribar
a la Creu Pedracastell i el seu entorn.

Un dibuix de Domènech
i Montaner s’ha exposat
durant l’agost a Calella
Un dibuix de Domènch i Montaner forma part
de l’exposició Cal·ligrafies, una mostra inèdita formada per una selecció de les peces
més importants de col·leccionistes privats i
d’institucions, que es fa a la ciutat de Calella.
Es tracta d’un document original, cedit per
l’Ajuntament de Canet de Mar, a través de
l’Arxiu Municipal i la Casa museu Domènech
i Montaner.
Cal·ligrafies es va poder veure a l›Ajuntament

Vell de Calella fins al 31 d›agost. La línia argumental de la mostra van ser els manuscrits,
entre ells una carta executòria de 1605, una
missiva de Joan Miró, un tractat de rellotgeria del 1700 o un poema de J.V. Foix.
El document de Domènech és un croquis
per a un esgrafiat de l’Ateneu de Canet. Representa Hèrcules matant el drac per fer-se
amb les taronges de les Hespèrides que es
va estucar a la façana de l’edifici de l’Ateneu.
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Programa d’activitats

7a Fira Mercat
Modernista
CANET DE MAR
12, 13 i 14 de setembre
Divendres 12 de
setembre
18 - 21 h
Fira Mercat Modernista. Ciutats Modernistes
Mercat d’artesans a la riera Sant
Domènec, el carrer Ample, el carrer
Castanyer, la riera Buscarons i la
riera Gavarra.
Ciutats modernistes a la plaça
Universitat
HORARI:

18 h
Conferència Lluís Domènech
i Montaner i el modernisme a
Tarragona
Ponent: Josep Maria Buqueras és
arquitecte tècnic, president executiu del Consell de Modernisme de
Tarragona, president de la “Fundació Trencadís, modernisme i cultura”
i delegat del Centre d’Estudis Lluís
Domènech i Montaner a Tarragona.
A la sala Jardí de la Casa museu.
Organitza: Centre d’Estudis Lluís
Domènech i Montaner - CEDIM
Durada: 40 minuts | HORA: 19 h
HORA:

Festa d’inauguració de la 7a
Fira Mercat Modernista de
Canet de Mar a càrrec del grup
Xarop de Canya. Carrer Ample,
11- Ajuntament de Canet de Mar.
Es convida a tots els ciutadans vestits d’època a assistir a l’acte al Saló
de Plens de l’Ajuntament.
19.45 h – 20.30 h
Espectacle inaugural “El Griu
de Canet” nova proposta turística d’oci familiar.
A càrrec del grup Xarop de Canya
i amb la col·laboració d’Empendre.
Plaça Universitat (en cas de pluja
es farà a l’envelat de Vil·la Flora).
HORA:

Retransmès en directe per Ràdio
Canet 107.6 FM.
Tot seguit, Sopar popular modernista a la pista esportiva de la
Plaça Universitat (en cas de pluja es
farà a l’envelat de Vil·la Flora). Ofert
pels restaurants associats a “Canet
a l’Olla” i pastissers de Canet. Per a
la venda anticipada de tiquets i més
informació vegeu cartells a part.
HORA: 22.30h. Ball

Vuitcentista.
A càrrec del grup Xarop de Canya.
Plaça Universitat (en cas de pluja es
farà a l’envelat de Vil·la Flora)

Dissabte 13
i diumenge 14
Ciutats modernistes
L’Oficina de Promoció Turística
de la Diputació de Barcelona donarà a conèixer l’oferta turística del
modernisme a prop de Barcelona.
La població veïna d’Arenys de
Mar ens oferirà una demostració de l’Associació Puntaires Flor
d’Alba.
Argentona ens mostrarà el seu
patrimoni i ruta modernista.
Barcelona, a través de l’Institut
Municipal del Paisatge Urbà.
Canet de Mar, promoció cultural,
turística i comercial del municipi.
Coneixeu la nova proposta turística
d’oci familiar, un joc per a petits i
grans que ens permetrà conèixer el
nostre poble.
L’ajuntament de Cardedeu, juntament amb el Museu Arxiu Tomàs
Balvey de Cardedeu promociona el
modernisme d’estiueig i ens oferiran
un tastet de ratafia i borregos.
La Garriga ens apropa al seu pa-

trimoni modernista d’estiueig i ens
proposa fotografiar-nos al panell
modernista de la ruta Raspall.
L’Ajuntament de Mataró promocionarà la ruta Puig i Cadafalch. Mataró-Argentona, el Triangle modernista
al Maresme, així com l’oferta gastronòmica, comercial, d’allotjament,
d’oci i de lleure de la ciutat.
Terrassa promocionarà el Joc de la
ciutat, un “memory” amb imatges de
Terrassa.
A la Plaça Universitat
Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 21 h
Mercat d’artesans
A la riera Sant Domènec, el carrer
Ample, el carrer Castanyer, la riera
Buscarons i la riera. Horari: d’11
a 14.30 h i de 17 a 21 h
Tallers d’oficis
A la pl. Macià i el carrer de la Font
Horari: d’11 a 14.30 h i de 17 a
21 h | Organitza ARTENAC
Fira de Dibuix i Pintura
Al carrer de la Font
Horari: d’11 a 14.30 h i de 17 a
21 h | Organitza ARTENAC
Comerç al carrer
Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 21 h |
Organitza UBC - Unió de Botiguers

i Comerciants de Canet de Mar
Espai-Tast de Cerveses Artesanes de Canet de Mar
A la Plaça Mercat – riera Buscarons
Horari: dissabte de 18 a 01 h i
diumenge de 11 a 14.30 h
Organitza
Artús
Brewery.
Col·labora: Masmalta.com
I Fira d’Antiguitats i Brocanters als Jardins de Vil·la Flora.

dissabte de 10 a 20 h i
diumenge de 10 a 14 h
Organitza Esdeveniments SL
Horari:

Menús i plats modernistes
A diferents restaurants i bars del
municipi. Durant tota la Fira
Punt d’informació de la Fira
Modernista a la Plaça de la Llenya

Exposicions
Exposició i audició d’un dels
manuscrits de l’Arxiu Parroquial de Canet de Mar. Fons
Capella de Música: Au-578.
“Tono Solo Con Violines/ a la Virgen SSma. / Candida Hermosa
Azucena/ Milans” Segon quart del
segle XVIII, Paper, 1 foli i 10 bifolis
apaïsats
Durada: fins el 14 de setembre de
2014
Sala d’història de Canet. Casa museu Ll. Domènech i Montaner
Xamfrà rieres Gavarra i Buscarons
Horari: 10 a 14 h i de 16 a 20 h
(durant la Fira Modernista)
Organitza Àrea de Cultura –
Ajuntament de Canet de Mar. Casa
museu Ll. Domènech i Montaner
MANUEL PARATJE, RETRATISTA. Pioner de la fotografia professional a Canet.
Durada: fins el 14 de setembre de
2014
LLOC: Sala Jardí de la Casa museu
Ll. Domènech i Montaner
Xamfrà rieres Gavarra i Buscarons
Horari: 10 a 14 h i de 16 a 20 h
(durant la Fira Modernista)
Coordinació: Àrea de Cultura –
Ajuntament de Canet de Mar. Casa
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museu Ll. Domènech i Montaner, comissariat Oriol Arnau i col·laboració
tècnica: Arxiu municipal, Josep de
C. Viñolas i Jordi Dulsat
Exposició Art a les Hamaques
Dies: 12, 13 i 14 de setembre
Sala Cultural Ramon de Capmany
LLOC: Plaça dels Americanos, s/n
Horari: divendres de 18 a 20.30 h
i dissabte i diumenge d’11 a 14 h i
de 16 a 20.30 h
Organitza: Àrea de Cultura - Ajuntament de Canet de Mar i Fundació
Els Garrofers.

Rutes i visites
guiades
Ruta Modernista al centre
històric
Dates: dissabte 13 de setembre i
diumenge 14 de setembre
Horari: matí 12 i tarda 18 h
Punt d’inici de la ruta: Punt
d’Informació de la Fira - Plaça de
la Llenya
Durada: 60 minuts
Preus: 5 € adults / 3 € nens de 6 a
14 anys, estudiants i jubilats
Ruta dels Indians
Dates: dissabte 13 de setembre i
diumenge 14 de setembre
Horari: matí 11 h i tarda 17 h
Punt d’inici de la ruta: Punt
d’Informació de la Fira - Plaça de
la Llenya
Durada: 2h 30min.
Preus: 5 € adults / 3 € nens de 6 a
14 anys, estudiants i jubilats
L’escenificació a Vil·la Flora va a càrrec del grup d’actors canetencs,
dirigits per Pep Isern.
Ruta Modernista del carrilet
al Castell de Santa Florentina
Dates: dissabte 13 de setembre i
diumenge 14 de setembre.
Horari: matí 10.00h, 11.00h,
12.00h, 13.00h i 14.00h
tarda 16.00h, 17.00h i 18.00h
Punt de sortida carrilet: riera Gavarra (alçada C/ Barcelona)
Punt d’arribada: riera Gavarra.
Durada: 90 minuts
Preus: 10 € adults, 6 € nens fins
a 14 anys, estudiants i jubilats. Els
menors sense ocupació de plaça,
gratuït.
Passejada fotogràfica pels
petits detalls i els colors de
Canet
Horari: dissabte 13 de setembre a
les 18.00h, diumenge 14 de setembre a les 12.00h
Punt d’inici: davant l’Ajuntament
de Canet, C/ Ample, 11
Grups màxim de 15 persones
Durada: 1h 30min.
Preu: 5€
Venda de tiquets i reserves an-
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ticipades de les rutes a:

Oficina de Turisme - Casa museu
Lluís Domènech i Montaner, xamfrà
rieres Gavarra i Buscarons. Tel. 93
794 08 98.
De l’1 al 12 de setembre, de 9.00h
a 14.00h
Es mantindrà la reserva anticipada,
com a màxim, fins a una hora abans
de l’inici de la ruta, moment en què
es posaran a la venda si no han estat retirades. Caldrà fer el pagament
i recollir el tiquet a l’estand del Punt
d’Informació de la Fira – Plaça de la
Llenya. La venda de tiquets durant
els dies de la Fira Modernista (12
tarda, 13 i 14 de setembre) es farà
a l’estand del Punt d’Informació de
la Fira – Pl. de la Llenya.
Visita a la Casa museu Ll.
Domènech i Montaner
Dates: divendres 12, dissabte 13 i
diumenge 14 de setembre.
Horari: matí de 10.00h a 14.00h
tarda de 16.00h a 20.00h (durant la
Fira Modernista)
Preu entrada: 3€ adults, 2€ jubilats i gratuït pels menors de 12 anys
acompanyats.
(presentant el tiquet del carrilet 2 €
adults, 1,5 € jubilats)
Visita als panteons modernistes del cementiri municipal
Panteó Busquets; panteó Domènech i Montaner (1910); panteó
Font Montaner... Carrer Sant Marc
Horari: de 10.00h a 20.00h

Espais ambientats
Ca l’Yglesias
A la plaça universitat, al costat del
carrousel
Horari: d’11.00h a 14.30h i de
17.00h a 21.00h
Organitza: alumnes, pares i mares
de 4t d’ESO del Col·legi Yglesias
Carrusel infantil The Fabula
Mobile
A la Plaça Universitat
El Cosidor
A la Plaça Macià
Horari: d’11.00h a 14.30h i de
17.00h a 21.00h
Organitza: Residència Guillem
Mas
Els 4 Gats
Plaça de la Papallona – riera Buscarons
Escenari Cafè Teatre
Plaça Universitat
Espai La Moderna
Carrer Ample, 25
Organitza: Amics i amigues de La
Moderna
Espai lúdic infantil – Jocs

Ambulants
Plaça de l’Església
Horari: d’11 a 14 h i de 17 a 21 h
Fotògrafs Tiempo y luz
Els trobarem a diferents punts de la
fira.
L’Home Orquestra
Diverses actuacions repartint la seva
música per tot el recinte de la fira.
L’Orient i el Modernisme
Comerciants que porten articles
de l’Índia i la Xina fent la ruta de la
seda. Carrer de la Font
Organitza: GEA XXI
La Tómbola de les Flors
Recreació d’una tómbola de
l’època. Venda de plantes i flors ornamentals
Al carrer Ample, a l’espai La Moderna
Horari: d’11 a 14.30 h i de 17 a
21 h
Organitza: K80net
Motos clàssiques 1900-1950
Espai d’exposició de motos dels
anys 1900 al 1950
Riera Sant Domènec
Organitza: Motos Clàssiques Canet de Mar
Passejada en poni
Per a nens i nenes
a la Plaça de l’Església
Horari: d’11.00h a 14.30h i de
17.00h a 21.00h
Plaça Mercat
Exposició fotogràfica en commemoració del 80è aniversari de la
inauguració de l’edifici. Dissabte al
matí visita la Plaça Mercat amb animació i ambientació modernista.
Organitza: Associació de Venedors Plaça Mercat
Taverna de Cal Marsenc - especialitat botifarra esparracadaTapes, refrescos i aperitius durant
tot el cap de setmana.
Plaça de l’Església
Horari: a partir de les 10.00h
Organitza: Soroll.som
Taverna dels Moixons
al carrer de la Font
Organitza: Moixons Llepafils
Vehicle d’època
Exposició
d’una
locomotora
d’època per fotografiar-se
Riera Sant Domènec
Col·labora: Jordi Puigvert

Dissabte 13 de
setembre
10.45 h
Cercavila Inaugural. A càrrec
del grup Xarop de Canya.
Itinerari: plaça Universitat, riera
Gavarra, plaça de la Llenya, riera
Buscarons fins a la Plaça Mercat
tornant cap al carrer de la Font i
la plaça Macià, seguint pel carrer
Castanyer, carrer Ample, riera Sant
Domènec i acabant a la plaça Universitat.
HORA:

10.45 h
Escenes d’estiueig. A càrrec
del grup Artescena de Cardedeu
A l’espai dels 4 Gats. Plaça de la
Papallona. Riera Buscarons.
Col·labora: Museu Arxiu Tomàs
Balvey. Ajuntament de Cardedeu.
HORA:

Punt d’inici de la ruta: Plaça
la Llenya. Durada: 2h 30min.

de

Grup amb reserva prèvia
11 h
Espectacle itinerant
Pete&Pat at Piano Pupp
de la companyia Bigolis Teatre.
Parada davant la Plaça Mercat

HORA:

11 h
L’hora del conte...
Escenari Plaça Universitat (sota les
pèrgoles). Organitza: Biblioteca P.
Gual i Pujadas. Durada: 1h.

HORA:

12 h
Gimcana i joc familiar El
Griu de Canet
Inici: a la Plaça Universitat
Durada: 1h i 30 min.
Col·labora: EMPENDRE
HORA:

12 h
Animació de carrer
Cercavila Quin sarau
A càrrec del grup Xarop de Canya
Itinerari: plaça Universitat, riera
Gavarra, plaça de la Llenya, carrer
Ample, carrer Castanyer, plaça
Macià, carrer de la Font, riera
Buscarons, acabant a la plaça
Universitat.
HORA:

12 h
Ruta Modernista al centre
històric
Punt d’inici: Plaça de la Llenya
Durada: 60 min.
Grup amb reserva prèvia
HORA:

12 h
Conferència La Llengua Catalana en el modernisme
Conferenciant: David Paloma,
del Grup Estàndard Oral. Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de
HORA:

Barcelona. A la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Canet de Mar. c/
Ample, 11. Entrada lliure, aforament limitat. Durada 1h.
12.30 h
Escenificació
teatral
Un
dia d’estiu a Vil·la Flora
“L’homenatge”
A càrrec d’un grup d’actors canetencs, dirigits per Pep Isern. Obert
a tothom. Jardins de Vil·la Flora
HORA:

12.45 h
Espectacle de dansa Bénédictine – Antic Cafè Modernista a càrrec de la companyia de dansa Sisè Sentit
Producció: Sisè Sentit amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Canet de Mar. A la riera Sant Domènec. Durada: 25 min.
HORA:

13 h
Espectacle itinerant
Pete&Pat at Piano Pupp
de la companyia Bigolis Teatre.
Parada al carrer Ample, davant Espai La Moderna

18 h
Ruta Modernista al centre
històric
Visita guiada pel centre històric de
Canet.Punt d’inici: Plaça de la
Llenya. Durada: 60 min.
Grup amb reserva prèvia
HORA:

18 h
Obertura portes de l’EspaiTast de Cerveses Artesanes
de Canet de Mar
A la Plaça Mercat – Riera Buscarons,
101. Organitza: Artús Brewery.
Col·labora: Masmalta.com
HORA:

13.15h
Teatre Les Feministes
A l’espai Els 4 Gats – Plaça de la
Papallona. Riera Buscarons.
Organitza: Grup de Teatre del
Centre de Parroquial
HORA:

17 h
Ruta dels Indians
Punt d’inici de la ruta: Plaça de la
Llenya. Durada: 2h 30min.
Grup amb reserva prèvia

18 h Action!
A càrrec de la companyia Clownx
Teatre. Espectacle obert a tothom

HORA:

18.30 h
Inici recorregut a Vil·la Flora,
riera Gavarra i plaça de la Llenya.

HORA:

18 h
Espectacle
itinerant
Pete&Pat at Piano Pupp
de la companyia Bigolis Teatre
Parada a la Plaça Macià

17 h
Cercavila d’animació Habemus mercatum
A càrrec del grup Xarop de Canya
Itinerari: plaça Universitat, riera
Gavarra, plaça de la Llenya, carrer
Ample, carrer Castanyer, plaça Macià, carrer de la Font, riera Buscarons, Plaça Mercat i tornant cap a
la plaça Universitat.
17.30 h
Espectacle de Titelles. El retorn dels Putxinel·lis Modernistes
amb la Cia. Sebastià Vergés - Titelles. Durada: 50 minuts

HORA:

18.30 h
Escenificació
teatral
Un
dia d’estiu a Vil·la Flora
“L’homenatge” a càrrec grup
d’actors canetencs, dirigits per Pep
Isern. Obert a tothom. Jardins de
Vil·la Flora
18.30 h
“Kitchen Beer“
A càrrec del mestre cerveser Pablo
Vijande. A la Plaça Mercat – Riera
Buscarons, 101

HORA:

18.30 h
Espectacle de dansa Bénédictine – Antic Cafè Modernista a càrrec de la companyia de dansa Sisè Sentit amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Canet de Mar. Al carrer Ample cantonada carrer Castanyer
Durada: 25 min.
HORA:

19.15 h
Teatre Les Feministes
Escenificació teatral de 20 minuts
de durada que reflecteix el moment
de l’època.
A l’espai Els 4 Gats – Plaça de la
Papallona. Riera Buscarons.
Organitza: Grup de Teatre del Centre de Parroquial

19 h
Conferència La Llengua Catalana en el modernisme
Conferenciant: David Paloma,
del Grup Estàndard Oral. Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de

21.30 h
Grup dixieland Hat Hausen
Elàstic Band a la Plaça Mercat Riera Buscarons, 101
Col·labora: Àrea de Festes
HORA:

19.30 h
Presentació i tast de la cervesa artesana Cannetum a càrrec del seu creador Artús Brewery.
Plaça Mercat-Riera Buscarons, 101

01 h
Tancament de l’Espai-Tast
de cerveses artesanes
Plaça Mercat-Riera Buscarons, 101
Organitza:
Artús
Brewery.
Col·labora: Masmalta.com
HORA:

Diumenge 14 de
setembre
10 a 14 h
Modernistes solidaris: donació de sang
Organitza: Banc de Sang i Teixits
de Catalunya
Al CAP, Centre d’Assistència Primària
Plaça Universitat
HORA:

HORA:

HORA:

19.30 h Action!
A càrrec de la companyia Clownx
Teatre. Plaça Macià

HORA:

HORA:

HORA: 19.30h Actuació

musical
del Grup de Metalls de l’Escola
de Música. Punts d’actuació:
Casa museu, Plaça de la Biblioteca, Ajuntament i Plaça Macià
20 h Action!
A càrrec de la companyia Clownx
Teatre. Plaça de la Papallona-Espai
Els 4 Gats. Riera Buscarons

HORA:

20 h
Espectacle itinerant
Pete&Pat at Piano Pupp
de la companyia Bigolis Teatre
Al capdavall de la Riera Sant Domènec

HORA:

20.30 h
Cercavila musical i desfilada
popular. Animació per part de Xarop de Canya. Punt de concentració: Plaça Universitat – Escenari Cafè Teatre. Itinerari: Plaça
Universitat, riera Gavarra, plaça de
la Llenya, carrer Ample, carrer Castanyer, plaça Macià, carrer de la
Font, riera Buscarons, finalitzant a
la Plaça Universitat.

HORA:

18.45 h
Espectacle d’animació CERCACIRKUS a càrrec del grupXarop de Canya. Itinerari: plaça
Universitat, riera Gavarra, plaça de
la Llenya, riera Buscarons fins a la
Plaça Mercat. De tornada seguiran pel carrer de la Font, la plaça
Macià, el carrer Castanyer, el carrer
Ample, la riera Sant Domènec, acabant a la plaça Universitat.
HORA:

HORA:

18 h
Passejada fotogràfica pels petits detalls i els colors de Canet
Punt d’inici: davant l’Ajuntament
de Canet, C/ Ample, 11. Durada:
1h 30min. Grup amb reserva prèvia
HORA:

19 h Action!
A càrrec de la companyia Clownx
Teatre. Plaça de la Llenya

HORA:

HORA:

HORA:

HORA:

19 h
Performance musical Més
que un conte. Dirigit per l’actor
canetenc Víctor Arbelo. Pl. Universitat – Escenari Cafè Teatre

11

HORA:

HORA:

HORA:

17 h
Escenes d’estiueig
A l’espai dels 4 Gats. Plaça de la
Papallona. Riera Buscarons.
Col·labora: Museu Arxiu Tomàs
Balvey. Ajuntament de Cardedeu.

Barcelona.A la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Canet de Mar, c/
Ample, 11. Entrada lliure, aforament limitat. Durada: 1h.

HORA:

HORA:

11 h
Ruta dels Indians

HORA:
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Tot seguit
HORA: 21 h
Espectacle de dansa Bénédictine – Antic Cafè Modernista a càrrec de la companyia de dansa Sisè Sentit
Plaça Universitat – Escenari Cafè
Teatre. Durada: 30 min.

10 a 14 h
Trobada d’intercanvi de plaques de cava
Degustació de cava, pa i embotit,
gentilesa de Caves El Celler Vell i
Albert Oliva. Plaça Universitat
10 h
Plantada de gegants. Riera
Buscarons davant la plaça Mercat
11 h
Ruta dels Indians

HORA:

Plaça de
la Llenya. Durada: 2h 30min.
Grup amb reserva prèvia

Punt d’inici de la ruta:

11.15 h
Espectacle de dansa Bénédictine – Antic Cafè Modernista a càrrec de la companyia de dansa Sisè Sentit
A la riera Sant Domènec
Durada: 25 min.
HORA:

11 h
Obertura portes de l’EspaiTast de Cerveses Artesanes
de Canet de Mar
A la Plaça Mercat – Riera Buscarons, 101. Organitza: Artús
Brewery. Col·labora: Masmalta.
com

HORA:

11.30 h
Teatre Les Feministes
A l’espai Els 4 Gats – Plaça de la
Papallona. Riera Buscarons.
Organitza: Grup de Teatre del
Centre de Parroquial
HORA:

11.45 h
Cercavila amb músics Terrabastall a càrrec del grup XAROP
DE CANYA
Itinerari: plaça Universitat, riera
Gavarra, Plaça Mercat
HORA:

12
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11.45 h
Espectacle de teatre de carrer Els secrets de Mr. Stromboli amb les companyies El que
ma queda de teatre & l’Avalot. A
la Plaça Universitat
Durada: 45 min.

HORA:

12 h
Ruta Modernista al centre
històric. Punt d’inici: Plaça de la
Llenya. Durada: 60 min.
Grup amb reserva prèvia
HORA:

12 h
Passejada fotogràfica pels
petits detalls i els colors
de Canet. Punt d’inici: davant
l’Ajuntament de Canet, C/ Ample,
11. Durada: 1h 30min.
Grup amb reserva prèvia
HORA:

12.30 h
Ballada de sardanes
Amb la participació de la Colla
Creixent. Organitza: Agrupació
Amics de la Sardana. Pl. Universitat

18 h
Ruta Modernista al centre
històric. Punt d’inici: Plaça de la
Llenya. Durada: 60 min.
Grup amb reserva prèvia

12.30 h
Escenificació teatral Un
dia d’estiu a Vil·la Flora
“L’homenatge” a càrrec d’un
grup d’actors canetencs, dirigits
per Pep Isern. Obert a tothom.
Jardins de Vil·la Flora

18.30 h
Espectacle de dansa Bénédictine – Antic Cafè Modernista a càrrec de la companyia
de dansa Sisè Sentit
Producció: Sisè Sentit amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Canet de Mar. Al carrer Ample cantonada carrer Castanyer. Durada:
25 min.

HORA:

HORA:

14.30h Tancament de
l’Espai-Tast de Cerveses
Artesanes
Plaça Mercat-Riera Buscarons,
101. Organitza: Artús Brewery.
Col·labora: Masmalta.com

HORA:

17 h
Ruta dels Indians

HORA:

12 h
Cercavila de gegants i desfilada popular acompanyats pels
músics del grup Xarop de Canya.
Punt de concentració davant
la Plaça Mercat. Riera Buscarons,
101. Itinerari: Plaça Mercat, riera
Buscarons, carrer de la Font, plaça
Macià, carrer de la Font, plaça de la
Llenya i plaça Universitat. Acabaran
amb una ballada de les parelles de
gegants.
HORA:

12.15 h
Ponència sobre l’elaboració
de la cervesa artesana i els
principals estils a càrrec del
cerveser canetenc Artur Ortega
A la Plaça Mercat-Riera Buscarons,
101.Organitza: Artús Brewery.
Col·labora: Masmalta.com
HORA:

viurecanet45
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Punt d’inici de la ruta: Plaça
la Llenya. Durada: 2h 30min.

de

Grup amb reserva prèvia
17 h
Cercavila d’animació Terramar a càrrec del grup Xarop de
Canya. Itinerari: plaça Universitat, riera Gavarra, plaça de la Llenya, carrer Ample, carrer Castanyer,
plaça Macià, carrer de la Font, riera
Buscarons, Plaça Mercat i tornant
cap a la plaça Universitat.
HORA:

17.30 h
Espectacle de teatre de carrer Els secrets de Mr. Stromboli amb les companyies El que
ma queda de teatre & l’Avalot.
A la Plaça Universitat. Durada: 45
min.

HORA:

HORA:

Primera visita teatralitzada
Lluís Domènech i Montaner

19.15 h
Performance musical Més
que un conte. Dirigit per l’actor
canetenc Víctor Arbelo. Pianista:
Adrià Aguilera. Pl. Universitat – Escenari Cafè Teatre

HORA:

Domènech i Montaner, tot i només tenir la residència estiuenca a Canet, va ser una persona molt influent en els esdeveniments del
poble d’entre segles.

HORA:

18.30 h
Escenificació teatral Un
dia d’estiu a Vil·la Flora
“L’homenatge” a càrrec d’un
grup d’actors canetencs, dirigits
per Pep Isern. Obert a tothom.
Jardins de Vil·la Flora

20 h
Espectacle de dansa Bénédictine – Antic Cafè Modernista a càrrec de la companyia
de dansa Sisè Sentit
Producció: Sisè Sentit amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Canet de Mar. Plaça Universitat –
Escenari Cafè Teatre. Durada: 25
min.
HORA:

18.45 h
Teatre Les Feministes
A l’espai Els 4 Gats – Plaça de la
Papallona. Riera Buscarons.
Organitza: Grup de Teatre del
Centre de Parroquial
HORA:

19 h
Espectacle d’animació CERCACIRKUS a càrrec del grup
Xarop de Canya.
Itinerari: plaça Universitat, riera
Gavarra, plaça de la Llenya, riera
Buscarons fins a la Plaça Mercat.
De tornada seguiran pel carrer de
la Font, la plaça Macià, el carrer
Castanyer, el carrer Ample, la riera
Sant Domènec, acabant a la plaça
Universitat.
HORA:

HORA:

Tot seguit, clausura de la fira.

El 27 de setembre a les 21.30 hores, coincidint amb les Jornades Europees del Patrimoni, El Centre d’Estudis Lluís Domènech
i Montaner amb la col·laboració de la Casa
museu organitza la I ruta teatralitzada Lluís
Domènech i Montaner.

Per a més informació durant tota la Fira a
l’estand Punt d’Informació de la Fira i Atenció al Visitant situat a la plaça de la Llenya.

Aquest projecte pretén acostar els edificis
que va construir l’arquitecte a Canet de Mar
d’una manera amena i divertida. L’arquitecte

Recomanacions:
No circular en bicicleta ni en patinet pel recinte de la fira
Davant de qualsevol incidència dirigir-se a
l’estand d’informació de la Fira
Els nens portin un número de telèfon de
contacte en un lloc visible per si es perden

Entra en funcionament la nova
pista de skate

Punt 2: Ateneu de Canet de Mar

L›Ateneu de Canet de Mar (1884-1885) és la
primera obra arquitectònica de Domènech a
Canet. L’edifici va ser la seu del Partido Liberal i posteriorment de la Lliga Regionalista.
Uns quants socis de l’entitat ens explicaran,

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

El personal de la Casa museu Lluís Domènech i Montaner serà l’encarregat de acabar
la ruta amb una visita guiada nocturna a la
Casa museu
La ruta és gratuïta, però cal inscripció prèvia
enviant un correu a lluisdomenechmontaner@gmail.com

participatiu amb el col·lectiu diana del projecte, les dues àrees implicades, que són les
de Joventut i Esports, han estat en contacte
amb joves practicants per tal d’informar-los
de l’evolució del projecte i perquè poguessin
donar el seu parer.

Ajuntaments de les Ciutats Modernistes d’Argentona, Arenys de Mar, Barcelona, Cardedeu, La Garriga, Mataró, Terrassa | Oficina de Mercats i Fires Locals de la Diputació de Barcelona | Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona | 6Q Restaurant | Agents Cívics Canet | Agrupació Amics de la Sardana. Colla Creixent | Albert Oliva. Plaques de Cava | Albert Rosell |
Alfons Viñas | Alumnes, pares i mares Col·legi Yglesias | Amics i Amigues de La Moderna | Artenac. Associació d’Artesans i Artistes de Canet de Mar | Artús Brewery | Associació de Venedors
de la Plaça Mercat | Banc de Sang i Teixits de Catalunya | CAP - Centre d’Assistència Primària | Centre d’Estudis Ll. Domènech i Montaner - CEDIM | Centre Parroquial de Canet de Mar |
Ciutadans i ciutadanes de Canet de Mar | Companyia de Dansa Sisè Sentit | CRTTT – Escola de Teixits | El Parador de Canet | Escola de Música de Canet de Mar. Grup de Metalls. Paco León
| Fina Jubany | Fundació Els Garrofers | GEA XXI | Geganters Barri dels Abells | Geganters de Canet de Mar | Geganters del Turó del Drac | Geganters de Manresa | Geganters Modernistes de
Terrassa | Grup Artescena de Cardedeu | Grup Estàndar Oral. Facultat de Ciències de la Comunicació. UAB | Grup de Teatre Centre Parroquial | Grup de Teatre Pep Isern | Hibiscus. Menjar
per emportar-se | Institut Català de la Salut. Delegació Maresme | Isaac Candelario | Jordi Puigvert i Anna Oliveras | K80net | Laura Munrabà | Marga Cruz, fotògrafa | Masmalta.com | Moixons
Llepafils | Montserrat Masvidal | Motos Clàssiques Canet de Mar | Museu Arxiu Tomàs Balvey | Pastissers de Canet | Propietaris Casa Josep Alsina Roig | Propietaris Casa Juli Font - El Petit
Palauet | Propietaris Casa Roura | Propietaris Castell Santa Florentina | Propietaris Casa Serra Pujades | Protecció Civil | Rafael Palomero | Residència Guillem Mas | Sàlvia, Associació de Dones
| Soroll.som | Unió de Botiguers i Comerciants de Canet | Víctor Arbelo, Laura Morales, Sara Lupin, Òscar Reyes, Bea Torralbo i Adrià Aguilera | I les àrees, empreses i organismes municipals.

Ajuntament de
Canet de Mar

Punt 3 i 4: Masia Rocosa i Casa Domènech

Ens
endinsarem
en
l’arquitectura més íntima
i les anècdotes domenequiana on serem
rebuts per Lluís Domènech
de l’arquitecte i Montaner. La Masia RoPunt 1: Casa Roura
La Casa Roura (1891-1892) Lluís Domènech i cosa és el seu taller de treva ser un encàrrec de Paball i, la Casa Domènech
Montaner
quita Roura i Carnesoltes,
(1918-1919), la residència
germana de la dona de
d’estiueig de la família. En
Domènech. Paquita Roura ens explicarà el
aquests espais Domènech recordarà les llarpassat burgès de la casa d’estiueig i difegues temporades de descans que va passar
rents anècdotes de la seva construcció.
al poble.

Agraïments. Fan possible la Fira Modernista...

Organitza:

des del balcó, la història de l´edifici i les aferrissades lluites polítiques del Canet de finals
de segle XIX.

A cada una de les parades de la ruta trobarem un personatge diferent que ens transportarà al
Tres rutes ens
temps de l’arquitecte amb
permetran
anècdotes i situacions visconèixer el temps
cudes a Canet de Mar.

HORA:

20.30 h
Cercavila musical amb desfilada popular i clausura de la
fira. Animació per part de Xarop
de Canya. Punt de concentració: Plaça Universitat – Escenari
Cafè Teatre. Itinerari: Plaça Universitat, riera Gavarra, plaça de la
Llenya, carrer Ample, carrer Castanyer, plaça Macià, carrer de la
Font, riera Buscarons, finalitzant a
la Plaça Universitat.
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Es tracta doncs, de donar resposta a la demanda insistent d’aquest tipus d’equipament
per bona part del col·lectiu de joves del municipi. Per fi, els joves skaters i scooters de
Canet de Mar tenen el seu propi espai per
a la pràctica del seu esport. I és un espai
ben equipat i en condicions, en un indret que
permet ampliacions en un futur.

Col·labora:

El passat juliol va entrar en funcionament la
nova instal·lació de skate situada a la zona
del polígon industrial Can Misser, just al
costat de la piscina i les pistes de pàdel del
complex esportiu H2O.
Els mòduls ha estat instal·lats per l›empresa
Ungravity Board s.l., molt coneguda entre
els practicants d›aquest esport, ja que la

formen professionals del sector i que manté
contactes amb joves del municipi. El projecte
d›Ungravity fou seleccionat perquè van presentar molts elements i mòduls de pràctica i
incorporava, malgrat el poc espai disponible,
una zona de rampes i una zona de street, que
són dues modalitats de l’skate. Malgrat que
els terminis administratius i de contractació
no han fet possible dur a terme un procés

Per poder instal·lar els mòduls, es van haver
de contractar també els treballs per fer un
planxer de ciment, ja que el terra del solar és
de sorra. Tot plegat ha tingut un cost aproximat de 22.000 euros, que l›Ajuntament ha
inclòs a les partides de la Mesa de concertació, eina de suport econòmic als municipis
de la Diputació de Barcelona, tal i com va
acordar la Junta de Govern Local a la sessió
del dia 7 de novembre de 2013.
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Seminari per a emprenedors i
empresaris gratuït

Curs d’anglès bàsic per
aturats

Nou seminari per a emprenedors/es i empresaris que organitza el Servei de Creació
d’Empreses de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona per aquest
setembre.
El dia escollit serà
dimecres 17 de
setembre i el lloc,
Vil·la Flora.

Servei de
Creació
d’Empreses
orgnitza
un seminari
gratuït per a
emprenedors i
empreses

El seminari serà
impartit per Tona
Codina, redactora
i consultora creativa, i té per objectiu
dotar de tècniques
de persuasió a les
persones emprenedores i als empresaris perquè les seves
accions publicitàries i promocionals aconsegueixin els objectius desitjats.
Informació i inscripcions: Àrea de Promoció Econòmica. Centre Cívic i Cultural
Vil·la Flora. Telèfon: 93 795 46 25. Correu
electrònic: demperedm@canetdemar.cat

Obres a la 6a planta de la
Residència Guillem Mas
L’alcalde Jesús Marín acompanyat pels regidors Cati Forcano, Laureà Gregori i Àngel
López van visitar les obres que s’estan fent
a la 6a planta de la Residència Guillem Mas.
Una de les condicions que demanava el Patronat Guillem Mas era que l’adjudicació de
l’obra fos per a una empresa de Canet de
Mar. Es va acordar per unanimitat adjudicar les obres de
remodelació
a L’ampliació de
l’empresa Espais
Constructius SCP. la Residència

L’ampliació farà Guillem Mas
que es puguin permetrà
obrir 17 habitaun augment
cions més per
a places priva- d’habitacions i
des i dues per de plantilla
descans familiar.
Això haurà d’anar
acompanyat amb un augment de la plantilla
per poder atendre els residents.
L’obra està prevista que s’acabi pels volts de
les Festes de Nadal i la inauguració es farà a
principis de 2015.

Nou curs
a l’Escola
d’Adults
Maria Saus

setembre fins al 19 de setembre i s’haurà
de realitzar un test de nivell.
Per a la inscripció cal portar, fotocòpia del
DNI/NIE i fotocòpia del full de l’atur.

Al setembre es reprenen les activitats i
l’Àrea de Promoció Econòmica organitza
un curs d’Anglès bàsic que tindrà una durada de 75 hores.
Començarà el 22 de setembre i finalitzarà el
17 de desembre. Les classes s’impartiran
tots els dilluns i dimecres de 10.15 a 13.15
hores.
Les inscripcions s’iniciaran el proper 9 de

Es realitzarà primer un test de nivell
per determinar l’accés al En finalitzar
curs que es el curs es
farà al CRTTT realitzarà un
- Escola de
Teixits , lla- exàmen per
vors es podrà determinar el
formalitzar la
nivell adquirit
inscripció fent
el pagament (A1-A2)
de 15 euros.
Al finalitzar el curs es farà un examen per
acreditar el nivell adquirit.
Per a més informació: adreçar-se al servei
de formació de Vil·la Flora o al telèfon 93
795 46 25, de dilluns a divendres de 10.00
a 14.00 hores.

La Brigada fa reformes al
segon institut i a l’escola
Misericòrdia

Com cada any l’Escola d’Adults Maria Saus
prepara cursos de formació permanent i
continuada.
Podreu trobar cursos de coneixements bàsics com l’alfabetització adreçat a adults sense alfabetitzar o que vulguin perfeccionar la
lectoescriptura i per a nouvinguts. Curs de
preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de formació professional de
Grau Mitjà i de Grau Superior. Cursos de
llengües com Català bàsic, taller de lletres
o taller d’ortografia castellana. I Cursos relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació per a persones que
volen iniciar-se en els coneixements informàtics, internet i correu electrònic.

Aquest estiu la Brigada d’Obres i Serveis
ha estat reparant l’entrada del segon institut públic – SES Canet i un talús a l’Escola
Misericòrdia.

Les dates de matriculació i informació seran entre el 15 i el 19 de setembre de dilluns
a divendres en horari de 16.30 a 20.00 hores
al Centre Cívic i Cultural Vil•la Flora. L’atenció
al públic durant tot el curs serà els divendres
de 16.30 a 20.00 hores.

Ara, aprofitant les vacances dels escolars,
s’ha pogut millorar l’entrada al segon institut amb l’enrajolament de la vorera, el seu
anivellament amb la creació de esglaons en
la part més inclinada i la col·locació de mobiliari urbà (paperera). També s’han posat
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Moixons
Llepafils,
una entitat
de bon gust

Aquest estiu les entitats locals han estat molt
actives, com fan sempre. Però una d’elles
ha estat capaç, un any més, no només de
distreure’ns, sinó d’omplir-nos l’estómac
amb diverses menges, entre elles musclos i
cargols. Però abans de l’estiu ja havíem tastat les sardines de l’Enterro d’en Carnestoltes o la sopa de recapte de l’Arribo.
Els Moixons tenen la capacitat de combinar
l’organització d’actes populars amb el repte dels concursos gastronòmics, com han
estat la XVIII Musclada Popular i la XXVIII
Cargolada Popular. També són els responsables d’un dels esdeveniments que cada
any atreu més participants, la Marxa Popular.
Aquest 2014 n’hem celebrat la Setzena edició, amb més de 1.500 inscrits. És habitual
veure’ls col·laborar amb altres entitats, com
per exemple el Club Ciclista i el Club Botxes
i també els trobem en esdeveniments de poble, com la Fira Mercat Modernista. I aquest
novembre ja tenim les panxes a punt esperant la IV Festa del Bolet. Gràcies i endavant
Moixons!
Activitats de Moixons Llepafils 2014:

Aquestes obres van haver de quedar posposades l’any passat ja que no es van poder
realitzar abans del començament del curs
acadèmic.

tanques a la part que dóna al rial i que podia
ser perillosa pels escolars.
La Brigada també ha estat treballant en la
reparació d’un talús a l’Escola Misericòrdia
amb formigó gunitat. Aquest talús està situat entre la Deixalleria i la zona d’Educació
Infantil de l’Escola i produïa moltes humitats.
Amb aquestes reformes, s’aconseguirà fer
un bon drenatge i que desapareguin les humitats. Per acabar s’ha restaurat la teulada
d’aquest edifici.
Tot estarà acabat i en condicions per al començament del curs 2014-15.

12 de gener. Excursió a Montmajor.
28 de Febrer. Arribo de Carnestoltes. Sopa
de recapte per tothom
5 de Març. Final Carnaval. Enterro. Sardinada popular.
11 de Maig. XVI Marxa Popular, amb més de
1500 participants.
8 de juny. Col·laboració amb el Club Ciclista
Canet, “ Pedalada popular “
14 de juny. Col·laboració amb el Club Botxes
Canet.
16 de Juny. 18è aniversari Moixons Llepafils.
12 de juliol. XVIII Musclada Popular.
6 de setembre. XXVIII Cargolada Popular.
12-13-14 setembre Fira Modernista.
1 de novembre IV Festa del Bolet.
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Jocs infantils solidaris
a la plaça del Cavaió

La Policia Local col·labora en el rescat
d’un gos i un cabirol

L’última setmana de juliol va quedar definiaquestes atraccions il·lustrades a cinquanta
tivament instal·lat el nou espai infantil a la
municipis i així Entorn Urbà en dóna un per
plaça del Cavaió. La principal característica
a l’Hospital infantil de Sant Joan de Déu. A
l’hospital hi han instal·lat el
del conjunt d’atraccions és
La Caputxeta
conte d’en Patufet.
que formen part d’un conte
de la il·lustradora Pilarín BaVermella
La intenció inicial era inauguyés. Es tracta de la Capuil·lustrada
per
rar el nou mobiliari per Sant
txeta vermella i tots els elePere, però per problemes de
Pilarín Bayés
ments reflecteixen moments
del material, s’ha
i personatges del conte poprotagonista de producció
hagut d’endarrerir i no ha espular. La seva instal·lació
les
actraccions
del
tat fins aquest juliol que es va
forma part d’un projecte que
poder obrir al públic. El modu a terme l’empresa Entorn
parc
biliari que hi havia en aquesta
Urbà, amb el suport la Diplaça s’instal·larà a la plaça
putació de Barcelona i dels
Lledoners, ja que el material que hi havia allà
50 ajuntaments que s’hi han adherit, entre
no estava homologat i es va haver de retirar.
ells el de Canet i que consisteix a instal·lar

El cos de la Policia Local de Canet de Mar
van col·laborar en el rescat de dos animals
accidentats. Han estat dos incidents, que tot
i no tenir res a veure, han coincidit en la mateixa setmana, la del 28 de juliol al 3 d’agost
d’enguany.

L’any 2013 es va tancar amb un romanent
positiu de tresoreria, la qual cosa va significar
una millora de la situació financera del consistori respecte anys anteriors.
Per aquest motiu, el Govern municipal ha
pogut plantejar-se obrir línies d’ajut a la ciutadania. Des de Secretaria i Intervenció municipals s’han elaborat unes bases reguladores
amb els requisits i les condicions necessàries
que s’han de complir per poder-hi optar.

El segon cas ha estat un cabirol que havia
caigut en una basa de rec seca. Tampoc podia sortir i el cos de la Policia Local hi va intervenir en col·laboració amb el cos d’agents
rurals de la Generalitat.

L’estiu ens ha portat les jornades
gastronòmiques del tomàquet

S’obre convocatòria per demanar
subvencions per a l’IBI
L’Ajuntament va aprovar, a la sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 12 de juny,
tirar endavant una línia de subvencions per a
l’Impost de Béns Immobles (IBI).

Primer va ser un gos que va caure en un pou.
Els agents de la Policia Local van col·laborar
en aquest cas amb els bombers de la Generalitat traient sa i estalvi l’animal que no podia
sortir per ell mateix.
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La subvenció es farà efectiva ja al rebut
d’aquest any 2014. D’aquesta manera,
es compleix la promesa feta pel Govern,
d’abaixar la pressió fiscal al ciutadà. I sortosament s’ha pogut fer un any abans del que
havíem previst, ja que inicialment es comptava que es podria fer l’any 2015 i ja és possible aquest mateix any.
El passat dilluns 21 de juliol fou la data de
publicació de l’anunci amb la convocatòria
i les bases de la subvenció de l’IBI. I fou
d’aplicació a partir del dimarts 22 de juliol.
Les sol·licituds s’han pogut presentar al Registre General de l’Ajuntament fins al passat
10 de setembre.

Del 17 de juliol al 31 d’agost, la nostra comarca ha tingut com a protagonista del programa Productes de la terra, el tomàquet. Durant aquest mes i mig, s’han realitzat moltes
activitats i els restaurants han elaborat plats
centrats en aquesta hortalisa. A la comarca
s’hi conreen un gran nombre de varietats de

tomàquets; entre les més apreciades per
menjar amanit hi trobem el tomàquet pometa i el de Montserrat. El tomàquet pometa és
una varietat de tomàquet d’amanir sense ni
un punt d’acidesa, una de les joies gastronòmiques de l’horta del Maresme. El tomàquet
de Montserrat es caracteritza per ser força
buit per dins,
amb poca polpa
i de color rosat.
El gust dolcet,
gens àcid i refrescant fa que
sigui la varietat
més
apreciada per menjar
amanit. Tot i ser
dues varietats típiques de la comarca, el fet de
ser poc productives davant de
les actuals varietats híbrides
de tomàquet fa

que la producció sigui limitada. Per tal de
recuperar aquestes varietats, alguns restaurants del Maresme ja l’incorporen a la seva
oferta gastronòmica i també ja es poden
trobar en fruiteries i altres establiments així
com en el Mercat Itinerant de Productes de
la Terra a diverses poblacions A la comarca
de la comarca. s’hi conreen un
Alguns pagesos i
gran nombre
productors també han començat de varietats
a apostar per de tomàquets;
aquestes variecom el pometa i
tats tant bones.

Montserrat

Les
Jornades
Gastronòmiques
del Tomàquet del Maresme han estat una
ocasió excel·lent per assaborir-ne els tomàquets més gustosos de la comarca. A Canet
de Mar hi ha tres restaurants que hi participen activament. Són El Parador de Canet, el
restaurant sandvitxeria Massamare i el restaurant a Media Luz.
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Tractament fitosanitari als
planters del poble

Aclariments
Com a Regidor de Promoció Econòmica i Turisme, vull aprofitar el present
escrit per tal de fer un aclariment al respecte de una afirmació publicada en la
darrera edició de la revista local Àmbit
on es fa referència a les possibles mancances del comerç de Canet.
Davant la pregunta què li cal al comerç,
s’ha transcrit una resposta que pot donar lloc a malentesos i és per això que
m’agradaria aclarir el següent:
En cap cas la expressió al respecte de
que cal una altra oferta de “congelats
en condicions”, vol referir-se que la que
tenim actualment no ho sigui, sinó que
volia fer constar que Canet, com a municipi, en necessitaria més.

L’Àrea de Medi Ambient ha encarregat una
actuació fitosanitària contra la plaga del tigre
del plataner. El tigre del plataner és un insecte xuclador que s’alimenta de la saba de les
fulles. L’actuació es va fer de nit de dimarts 5
a di mecres 6 d’agost per perjudicar al mínim
possible, tot i que l’Ajuntament es va avisar
a les llars perquè es tanquessin les finestres
de les cases i no es deixin animals ni menjar
als balcons. El tractament va ser realitzat per
l’empresa Ribas Fitosanitaris.
Els treballs van començar a la mitjanit. En
total van ser més de 400 arbres. Les zones
afectades, a les quals l’Ajuntament ja ha avisat directament van ser:

Plaça 11 setembre
Av. General Moragues
Ronda Sant Elm
Riera Sant Domènec
Passeig Misericòrdia
Jardí del Santuari de la Misericòrdia
Ronda Dr. Manresa
Ronda Francesc Parera
Plaça Macià
Plaça de l›Església
Plaça Colomer
Plaça Pau Casals
Carrer Alcalde Fors i ronda Anselm Clavé
Jardí Anselm Clavé

Considerem la oferta actual existent de
gran qualitat, en una activitat que ha de
suportar suporta grans costos de manteniment i nombrosos controls de qualitat.
Sempre he estat i estaré al costat dels
petits empresaris del nostre poble, que
en aquests temps de crisi econòmica
sense precedents, lluiteu dia a dia per
continuar oferint el millor dels seus productes i serveis i que fan que el comerç
de qualitat i proximitat sigui un dels
principals puntals de la nostra activitat
econòmica.

Els partits
Continuem fent feina,
continuem fent poble
Els finals de mandat són
interpretats per alguns
responsables polítics com
aquell període de temps
on ja no cal fer gairebé res,
bé perquè alguns d’ells ja
no es tornen a presentar
o bé perquè les promeses
que van fer quatre anys enrere ja s’ha acomplert o ja no queda marge per
fer-les. Tot i que el grup municipal de CiU, amb
l’alcalde al capdavant i les 5 regidories delegades
no ens hem aturat ni un sol minut treballant i intentant millorar la situació dels canetencs i del poble, encara ens resten 9 mesos de treball intens.
Així, l’Àrea d’Educació està enllestint un projecte

pioner a la comarca que farà que tots els centres educatius del poble estiguin cardioprotegits,
perquè disposaran d’un desfibril·lador i que tots
els professionals estiguin formats en la reanimació cardiopulmonar. El programa Anem al Teatre,
després d’uns anys aturat per la situació econòmica, el tornarem a oferir als centres educatius.
També, i com a millora substancial de mobilitat
per alumnes i famílies, aproparem el BUS urbà al
CEIP Misericòrdia.
Des de l’Àrea d’Hisenda i Règim Intern, el projecte de l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) ja és
una realitat i a finals de setembre inaugurarem un
servei que optimitzarà i millorarà ostensiblement
el servei al ciutadà.
Aquesta tardor quedaran també definides les ajudes per l’IBI a aquelles famílies que més ho necessitin. Seguim treballant, lluitant i defensant el
ciutadà perquè el servei bàsic de l’aigua tingui un
preu just.

Des de l’Àrea d’Obres i Serveis començarem les obres per endreçar i dignificar la zona
d’Informació i Turisme, acabarem el pàrquing de
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, iniciem un
projecte subvencionat per poder asfaltar les malmeses riera de la Torre i torrent dels Lledoners.
Així mateix, per fi, les escales d’accés al camp de
futbol seran una realitat.
Des de l’Àrea de Medi Ambient, en breu posarem
noves papereres a parcs i via pública. Seguirem
treballant per buscar una solució al problema de
les àrees d’emergència. Implementarem un pla
integral de poda i finalment també començarem a
desenvolupar el projecte d’horts urbans.
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos que gaudiu un any més de la Fira Mercat Modernista, referent ja a tota la comarca i part del país.

Aprofitant
l’avinentesa....
Tal vegada en aquestes
ratlles que periòdicament
us adrecem, el que ara
tocaria, el que seria més
adient, el més adequat,
seria parlar de l’11 de setembre d’enguany per tan i
tan especial, o potser seria
pertinent i caldria parlar de la consulta del 9 de
novembre per tan i tan incerta. Però això ja ho
hem fet abastament i amb claredat en altres escrits on ja us hem exposat el nostre planteig i les
nostres opinions.

És canet és fira
Un altre any passa i arribem a una nova edició de
la Fira Modernista de Canet de Mar, la setena edició
de un esdeveniment que
ha crescut any rere any
amb importància, nombre
de visitants i repercussió
en la marca “ Canet”. En el
darrer any hem viscut esdeveniments importants
pel nostre poble, en especial el “Canet Rock”, en
el que varem esmerçar esforços des de totes les
àrees de l’Ajuntament per a una correcta organització. Des de aquestes línies volem expressar
felicitacions per la bona feina portada a terme

Ara és l’hora!
Abans de res, desitjarvos una bona Festa Major Petita 2014!
Comencem nou curs polític. Un nou curs emocionant i ple de reptes a
nivell de país.
Dues dates, 11-S i 9-N,
que formaran part de la Història de Catalunya.
L’Onze de Setembre omplirem Barcelona per formar un V humana, una V de Votar, perquè Catalunya vol decidir el seu futur a les urnes.
I el 9 de novembre serà el dia que tot Catalunya

1a aproximació al
balanç de mandat
L’estiu va de davallada i el setembre ens porta l’inici del
darrer curs d’aquest mandat
que finalitzarà el mes de maig
amb unes noves eleccions
municipals. És hora, doncs,
de començar a fer balanç del
que han significat aquests
tres anys i escaig de govern
municipal en mans de CiU, UMdC i el PP.
I, per fer-ho, que millor que basar-nos en dades i fets
objectius. Ens va costar convèncer al Govern que
era necessari i a ells encara més portar-ho a terme,
però finalment van ser capaços de dibuixar un pla
de mandat (el trobareu al web municipal o ens el
podeu demanar) i fer-lo públic en un acte a l’Escola
de Teixits de Punt on vam tenir ocasió d’albirar per
on anirien els trets en fons i forma: partidisme (fins i
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Tal vegada també seria oportú en aquest moment, com ja ho hem fet altres vegades, de fer
una enumeració del que s’ha fet i s’ha treballat
en aquest últim trimestre des de les àrees que
regeixen les persones del nostre grup: la Cati,
l’Albert, en Masvi, en Pere... però això ho podem
fer millor a finals de desembre que és quan normalment s’acostuma a fer el balanç de l’any.
Ara, però, aprofitant l’avinentesa de l’inici del
nou curs que s’acabarà amb les eleccions municipals del maig de 2015 el nostre grup us vol
dir quelcom que té a veure amb el seu ADN,
amb la seva raó de ser. Aquest grup té la intenció i la voluntat de presentar-se a les properes
eleccions amb una proposta independent nova,
d’espectre ideològic ampli i àmplia representa-

ció social, amb unes sigles noves i un programa
apropiat i realista, fruit del debat i del consens
amb les diferents sensibilitats i aportacions de
persones i col·lectius locals. Una candidatura independent nova que buscarà la incorporació de
noves persones i noves idees per obtenir com a
resultat una proposta més transversal, més aglutinadora i amb una proposta de projecte de futur
més d’acord amb la realitat del moment i amb el
que el nostre poble demana i necessita. Això és
el que ens sedueix i això és el que ens engresca
i per això us ho fem saber!
Que tingueu unes bones Festes de la Misericòrdia, que passeu una bona Diada i que gaudiu
d’una gran Fira Modernista 2014!

per part de tots, serveis de neteja, policia local,
protecció civil, promoció econòmica, intervenció
i molts altres treballadors de l’Ajuntament i voluntaris.
L’estiu toca a retirada i començarà una tardor
amb nous reptes i tasques a realitzar. Aquest
estiu des de les àrees gestionades pel Regidor
Manel Almellones, s’han instal·lat noves dutxes,
s’han posat passeres en totes les platges del
municipi i s’han adequat accessos de la platja.
En l’àrea de Seguretat Ciutadana gestionada pel
nostre Regidor Toni Romero, s’ha iniciat un nou
Servei de proximitat en les platges amb Agents
que han vetllat per la seguretat dels usuaris amb
una bona acollida per part dels mateixos.
Pel que fa a Esports, s’ha realitzat el manteni-

ment de la gespa del camp de Futbol, en breu es
realitzarà intervenció en els dispositius del pavelló
municipal per automatitzar la pujada i baixada de
cistelles i instal·larem porteries de futbol sala laterals per incrementar l’aprofitament de l’ús del
pavelló.
Des de el Partit Popular de Canet de Mar volem
agrair la col·laboració ciutadana, sense aquesta ajuda les tasques de les nostres àrees serien
menys efectives.
Tanmateix us volem demanar que gaudiu de la
setena Fira Modernista, ensenyem als visitants
com som els Canetencs i que vulguin tornar a
visitar-nos i gaudir dels nostres restaurants, bars,
botigues, monuments, platges i sobretot de la
nostra gent.

exercirà el dret democràtic més important, que
és el dret a votar, i això serà així perquè el poble
ho vol, encara que alguns dels que governen al
nostre municipi ens vulguin prohibir aquest dret.
També comença un nou curs polític a nivell local,
un curs que serà l’últim abans de les eleccions
municipals, i on segurament el govern posarà
tota la carn a la graella per rentar la cara a la nul·la
acció de govern dels darrers tres anys. Ara correran a arranjar carrers i places, tot i haver tingut
tres anys per fer-ho, a donar medalles d’or, a tort
i a dret, perquè algun regidor vol estrenar la “seva
nova joguina” com va dir públicament en un ple...
Malgrat tot, darrera d’aquest maquillatge, patirem un nou augment progressiu de l’IBI que per

quart any consecutiu castigarà a tots els canetencs, el projecte de la nova Plaça Mercat sense
fer, la falta de promoció de la cultura popular, la
falta de suport a les entitats, manca de transparència com per exemple la gestió d’entrades
al Canet Rock per part del govern municipal i un
evident augment de l’ocupació il·legal d’edificis
que sembla no preocupar al regidor de Seguretat
Ciutadana però que dificulta cada dia més la convivència veïnal, entre altres temes.
Ara és l’hora de canviar!
+info: esquerra.cat/canetmar
facebook.com/ERC.CanetdeMar
twitter.com/ERC_CanetdeMar
canetmar@esquerra.org

tot van portar-hi un diputat al Parlament amb càrrec
orgànic a UDC), regne de taifes (el document sintetitzava que es proposava fer per cada departament
sense visió unitària del model de poble que es volia
desenvolupar) i ben pocs projectes engrescadors
(bàsicament realitzar un nou POUM i acabar-lo, la
qual cosa no es complirà tal i com era de preveure,
i un Pla Estratègic de Desenvolupament Local que
fa temps dorm la son dels justos en algun calaix
municipal) que ja feien presagiar una realitat de qui
dia passa anys empeny.
Posem-hi un exemple que no és menor ja que per
nosaltres hauria d’haver estat la prioritat de les prioritats: la reactivació econòmica de Canet i la generació de llocs de treball. Anem, per tant, a l’apartat
de Promoció Econòmica. El Govern proposava 5
objectius (impuls de l’activitat econòmica, gestionar amb eficàcia la borsa de treball, cursos de formació, potenciar l’autoempresa i el foment de les
relacions amb el teixit industrial) i 5 compromisos
(reforma o implantació d’una nova Plaça Mercat,
Pla Estratègic de Desenvolupament Local, poten-

ciació dels projectes d’autoempresa, consolidació
del Polígon Industrial i la Unió de Botiguers de Canet com a paraigües de tot el teixit comercial)
I ara mirem-ne el resultat: algú ha vist l’impuls a
l’activitat econòmica per algun lloc? Quants nous
llocs de treball s’han creat per la via de la contractació o l’autoocupació? Tenim noves empreses
que hagin generat llocs de treball? El polígon s’ha
potenciat o simplement s’ha abandonat? On és la
nova plaça mercat? Tot i que encara sort que en
aquest cas no va prosperar el nyap multimilionari que tenien sobre la taula!, el Pla estratègic (que
d’estratègic en té poc) es desenvolupa a pas de
tortuga per no dir que es troba ben parat i la Unió
de Botiguers ha anat minvant la seva activitat i número d’associats. Ep, això si, cursos especialment
pel teixit comercial s’ha de dir que se n’han fet.
Tornant al símil del curs, si aquest fos escolar i ara
es repartissin les notes, el suspens en matèria de
promoció econòmica seria d’escàndol!
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