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L’EDITORIAL

#alcaldia

Millorem dia a dia per fer
un Canet per a tothom

D

Blanca Arbell Brugarola
Alcaldessa
@BlancaArbell

es de l’equip de govern del nostre ajuntament celebrem oferir-vos
aquest nou “Viure Canet” amb la il·lusió que comporta arribar a
fer tangible tota la feina que hem fet en aquests tres anys i escaig
que portem governant.
És l’hora que surtin a la llum els projectes que ens vàrem proposar
aconseguir amb el nostre mandat: un projecte d’equipaments culturals
(Odèon-Centru), un projecte de formació educativa amb cicles formatius i batxillerats potents, un projecte de participació ciutadana amb
pressupostos participatius i joves o nou contracte de neteja amb què,
gràcies a la nova maquinària i la que encara ha d’arribar, gaudirem d’una
millora substancial. Veureu, en aquest mesos que venen, com millorarem
un xic més el nostre Canet: amb el tancament de la pista poliesportiva,
la millora del mercat, l’asfaltatge de carrers i l’arranjament de les escales
del carrer Sant Pere.
Des de l’administració és complicat solucionar totes les necessitats que
tenim com a municipi, però cada dia aconseguim superar aquestes dificultats. El nostre poble ha estat molts anys adormit. No enganyarem
ningú si diem que la situació econòmica de les arques municipals era delicada, per la qual cosa hem prioritzat sanejar la nostra economia. El fruit
de tot això és que hem aconseguit rebaixar el deute de 9 milions d’euros a 3 i així podem agafar impuls per fer realitat els nostres objectius:
Ser un poble actiu, còmode i on tots tinguem el nostre espai.
Garantir que totes les canetenques i canetencs gaudeixin de les necessitats bàsiques a què tothom té dret.
Aprofitar el ric teixit social i cultural de Canet perquè també ens ompli
l’esperit.
Estem millorant i modernitzant l’engranatge de la feina que fem totes
i tots els que treballem pel poble, optimitzem els recursos que tenim
i així aconseguim uns millors resultats. L’administració és complicada i
la nostra obligació com a electes és trobar l’equilibri entre la llei i les
necessitats que ens exigeix la ciutadania.
Millorem dia a dia i entre tots farem un Canet per a tothom!

TELÈFONS D’INTERÈS

SEGUEIX-NOS A LES XARXES

Ajuntament de Canet de Mar

Biblioteca P. Gual i Pujadas

93 794 39 40

93 795 60 37

Policia Local

Museu Domènech i Montaner

93 794 00 88

93 795 46 15

Centre d’Assistència Primària

Mercat municipal

93 795 66 76

93 794 02 92

Centre Cívic Vil·la Flora

Recollida de voluminosos

93 795 46 25

(CESPA) 93 751 00 96

Ajuntament de Canet de Mar
@AjCanetdeMar
@AjCanetdeMar
Ajuntament de Canet de Mar

nosaltres!
interactua amb
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EN PORTADA

#cultura #urbanisme

L’Ajuntament compra
el Centre Parroquial

Quatre regidors del govern
es reuneixen amb la subdelegada del govern espanyol
a Barcelona
na comissió de quatre regiU
dors del govern local es va
reunir el mes de setembre amb

El govern i el Bisbat van oficialitzar la compra

El consistori ha fet efectiva la compra de l’edifici del Centre
Parroquial al Bisbat de Girona. Han estat dos anys de converses que han culminat amb la compra de l’edifici on s’ubicava
el conegut popularment com a “El Centru”, juntament amb el
local social de la planta superior i la rectoria nova.

E

l Centre Parroquial ja és de ti- Pérez. Els acompanyaven l’adtularitat municipal. L’operació vocat del Bisbat i el tresorer de
de compra ha tingut un cost l’Ajuntament. També hi han esde 200.000 euros, i d’aquesta ma- tat presents els regidors Quirnera passa a ser ara propietat de ze Planet i Pere Xirau, els dos
l’Ajuntament. L’edifici s’inclou al responsables de Cultura durant
projecte del futur teatre municipal el temps que ha durat la negociaque, juntament amb la Sala gran ció. Quirze Planet va iniciar l’any
que s’ubicarà a l’Odèon, permetrà 2016 les operacions quan era
revitalitzar
el
regidor de
centre històric i El cost és de 200.000€ Cultura i l’ha
dotar Canet de
culminada el
l’espai de crea- i es pagarà gràcies a
regidor acció artística que
tual de l’àrea,
mereix.
una subvenció de la
Pere Xirau.
La signatura, l’han
La compra
o f i c i l i a l i t z a d a Diputació de Barcelona s’ha fet amb
per part del Bisuna subvenbat de Girona el pro-vicari general, ció de 250.000 euros provinents
mossèn Joaquim Giol i el rector de de la Diputació de Barcelona, a
la parròquia de Canet, mossèn Felip través del Servei de Patrimoni ArHereu. Per part de l’Ajuntament, han quitectònic Local (SPAL)Ha estat
estat l’alcaldessa Blanca Arbell i la precisament el SPAL qui ja va ensecretària de la corporació, Clara carregar la contractació de la re-

la subdelegada del govern espanyol a Barcelona, Montserrat Garcia Llovera, per traslladar-li els
detalls del projecte de l’Odèon.
Justament, el govern ha demanat
una subvenció al Ministeri de Foment, que impulsa el Programa de
Conservació del Patrimoni Local.
Aquesta subvenció consisteix en
el 25% del que costen les obres
de recuperació de l’Odèon, és a
dir, uns 800.000€.
A la reunió van assistir-hi els regidors de Cultura, Pere Xirau; de
Participació Ciutadana, Raquel
Serra; d’Urbanisme, Lluís Llovet; a
més de la regidora del PSC Sílvia
Tamayo, que és qui va gestionar
la trobada. En sortir, tots ells es
van mostrar satisfets i optimistes
de cara a rebre la subvenció.

Raquel Serra, Sílvia Tamayo, Montserrat
Garcia Llovera, Pere Xirau i Lluís Llovet

dacció d’aquest projecte, que es va
aprovar al plenari de l’Ajuntament
del 26 de juliol passat.
D’aquests 250.000 euros, 200.000
es dedicaran a pagar l’immoble i
els 50.000 restants es destinaran
al procés de reforma de l’edifici.
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VOLEM ACOLLIR!

#benestarsocial

Canet acull un grup de m
migrants sense referents

El govern va oferir una presentació de manera pública per explicar els detalls de l’acollida

Una cinquantena de joves migrants d’entre 14 i 17 anys viuen a Canet des del mes passat. El
nostre municipi forma part de la xarxa de poblacions que col·laboren en l’acolliment de joves
estrangers arribats a Catalunya, sols i sense referents familiars.

A

collir menors d’edat que
han emigrat dels seus països i que estan en una situació vulnerable és un deure que
el govern local entenia que calia
abordar. El 2015 el ple municipal
va aprovar que Canet fos poble
d’acollida i aquesta resolució s’ha
traduït en fets. Des d’aquesta tardor, el nostre municipi acull una
cinquantena de joves de 14 a 17
anys vinguts a Catalunya per cercar un futur amb més perspectives.
Molts d’ells ho fan sols, o veuen
com els seus familiars es queden
a la meitat del camí, així que quan
arriben no tenen cap referent.
La situació d’aquests menors és de
molta vulnerabilitat i per aquest
motiu, no només per llei, sinó per
una qüestió de dignitat i valor
humà, els municipis d’acollida els
hem de donar un entorn al màxim
d’estable i segur. Els càrrecs electes de l’Ajuntament, encapçalats
per l’alcaldessa, Blanca Arbell, s’han

reunit amb representants del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies per tal de consensuar la
nostra participació com a municipi
en aquest acolliment a Canet.
L’alcaldessa va intervenir en una
roda de premsa, juntament amb altres actors socials relacionats, com
per exemple la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), per determinar

De fet, aquesta empresa compta
amb recursos humans propis per
desenvolupar l’acollida, amb psicòlegs, educadors socials i metges, de manera que l’Ajuntament
no haurà de destinar-hi personal
de la plantilla.
La primera actuació: integrar

L’objectiu a partir d’ara és que
aquesta cinquantena de menors
L’Ajuntament manté
s’integrin ràpidament a casa nostra. D’aquests, cinc s’escolaritzareunions periòdiques
ran en centres educatius de la comarca perquè encara són en edat
amb Policia i EDUVIC
de cursar l’ensenyament obligatori. Paral·lelament, l’Ajuntament
les línies mestres d’aquest procés coordinarà els diferents actors
d’acollida.
que permetin la seva plena inteArbell va informar que es reuni- gració, com ara fomentant que
rien regularment amb la Policia participin en entitats culturals del
Local i EDUVIC, l’empresa que territori.
gestiona els centres on s’allotgen Durant la roda de premsa, l’alcalels menors per detectar incidèn- dessa va demanar que la ciutadacies.
nia no estigmatitzi aquests joves.
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menors
familiars
Una decisió d’emergència
La decisió que aquests joves tutelats per la DGAIA vinguessin a
Canet no ha estat de l’equip de
govern, sinó que és una proposta
de les empreses que després d’una
licitació a través de la Generalitat
gestionen l’acollida de menors
sense referents familiars.
La situació a Catalunya ha portat
que molts albergs ja estiguin plens
i hagin començat a buscar cases de
colònies. Aquests agents socials van
creure que al nostre municipi la casa
d’acollida de “Can Xatrac”, dins de
Can Brugarola, propietat de l’alcaldessa i gestionada per una empresa privada, era una bona opció pels
joves. i van contactar directament
amb ella. Blanca Arbell va voler
deixar clar que no havia involucrat
el seu càrrec públic en aquest cas.
Els tempos en què el govern va ser
informat van ser molt justos i van
convocar l’oposició a una reunió en
què també hi havia representants
de la DGAIA.
Un fenomen de país
L’arribada de joves estrangers que
emigren sols dels seus països d’origen a la cerca d’un futur millor està
assolint unes xifres mai vistes fins
ara. Durant el 2017 van arribar a
Catalunya 1.489 joves migrats sense referents familiars i aquest 2018,
ja se superen els 2.800 menors. La
Generalitat està fent un esforç per
ampliar els serveis i atendre tots
aquests joves. Des dels municipis
ens hi hem de sumar i és per això
que demanem la col·laboració i la
implicació de tothom. Per comprendre la seva realitat i sobretot,
per fer-los una acollida amable i al
màxim d’integradora possible.

#benestarsocial

Cap pregunta sense resposta!

Què significa?

a la Fiscalia de Menors per assegurar que tenen menys de 18
Canet es converteix en un munici- anys. La intenció de la DGAIA en
pi més de la xarxa que acullen me- casos com aquest és que aquesnors no acompanyats. Així doncs, tes persones hi hagin de passar
donem resposta a una demanda el mínim temps possible i puguin
col·lectiva a favor de l’acolliment repartir-se pel territori català en
d’immigrants.
grups petits per fomentar la inclusió i evitar que es creïn guetos.

Qui són?

El grup està format per 50 nois
que tenen entre 14 i 17 anys i tutelats pel Departament de Benestar
Social de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta cinquantena, cinc
d’ells encara estan en edat d’escolarització obligatòria. Han arribat a
casa nostra fugint dels seus països
arriscant les seves vides per travessar el Mediterrani i trobar un
futur millor.

Quant s’hi estaran?
Van arribar aquest novembre
i està previst que es quedin al
nostre municipi dos anys.

On s’allotjaran?
A la casa de colònies de Can
Xatrac, a Can Brugarola

Per què són aquí?

Com s’actua?

Perquè creiem en la igualtat
d’oportunitats, el Ple municipal
Quan un menor arriba a Catalun- va aprovar acollir-se a la xarxa
ya, és internat a un centre i portat de municipis d’acollida.

Torna el programa
“Créixer en família”
A

quest és un programa
formatiu
dirigit a orientar, reforçar i donar eines a
les famílies per exercir
el seu paper educatiu
de forma positiva, amb
l’objectiu de potenciar
el reconeixement i la
confiança en les pròpies capacitats dels progenitors.
“Créixer en família”, ofereix cicles
de tallers, pensats com a espais
d’intercanvi d’experiències entre mares i pares amb fills i filles
d’edats similars, guiats per professionals experts en la formació de

famílies i que tenen com a prioritats la reflexió del per què educar,
què fer i com fer-ho. Cada cicle
consta de 6 tallers.
Enguany, el programa se centrarà
en l’etapa de 0 a 3 anys. Per això,
el lloc escollit per fer els tallers és
l’escola bressol municipal.
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25N, Dia de l’Eliminació de la Violència Contra les Dones

#igualtat #participació

El 25-N es viu amb
intensitat a Canet

La façana de la biblioteca, il·luminada de rosa contra la violència de gènere

El municipi s’ha adherit a la jornada del 25-N, Dia Mundial de l’Eliminació de la Violència Contra
les Dones amb un ampli ventall d’activitats que han tingut un bon seguiment: xerrades, tallers
d’autodefensa i la projecció d’una pel·lícula han estat algunes de les més destacades.

A

mb la façana de la biblioteca
il·luminada de color rosa es
va donar el tret de sortida
als actes de reivindicació del 25-N.
La inauguració va anar a càrrec de
Paca Sola, coordinadora de Comediants, i es va penjar un domàs a
la façana de l’ajuntament a més de
fer enlairar globus lila.
Canet es va bolcar en la lluita contra les agressions sexistes amb tot
tipus d’activitats, com ara xerrades
o tallers d’autodefensa als quals hi
van assistir més d’una trentena de
persones. La Regidoria d’Igualtat
en va organitzar dos, un per a adolescents, amb 15 participants, i un
d’obert a tot tipus de públic, amb
20 persones inscrites. De fet, la regidora de l’àrea, Raquel Serra, ja ha
avançat que la intenació és repetir
aquest tipus de tallers al llarg de
l’any i no centrar-los tots en dates
marcades com el 8-M o el 25-N, o

fer-les també a les escoles. Una altra de les propostes, en aquest cas A les activitats s’hi va
de la mà de l’Associació de Dones
Sàlvia, va ser la projecció de la pe- repartir la polsera amb
l·lícula Flor del Desierto, un film que
critica la violència cap a les dones, el lema “No és no”
amb costums religiosos com la
castedat obligatòria o la mutilació amb unes lectures teatralitzades
genital femenina.
que havien dut a terme alumnes
També hi va haver sessions de tea- del Batxillerat d’Arts Escèniques
tre-fòrum amb els alumnes de 1r i de l’IES Lluís Domènech i Monta4t d’ESO i Batxillerat dels instituts ner. La jornada no només va ser
de Canet. Les sessions, interacti- reivindicativa, sinó que es va tenyir
ves, van permetre que els alumnes amb un to lúdic amb una ballada de
intercanviessin opinions i reflexio- swing i una classe oberta.
nessin al voltant del tema central, Les activitats es van cloure amb una
la violència de gènere.
xerrada per visibilitzar la violència
Com en tot acte reivindicatiu, no de gènere també a la tercera edat,
hi va faltar la lectura del manifest, que va ser impartida pel Grup
que es va poder escoltar en veu d’Atenció a la Víctima dels Mossos
de part de les alumnes de l’insti- d’Esquadra i la Policia Local
tut Sunsi Móra. El 25 al matí, però,
havia començat
NO és NO
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#igualtat #participació #esports

El paper
de la dona
en l’esport
L

de Canet. Durant totes aquestes
activitats, es van lliurar polseres on
es podia llegir “No és no”, un dels
lemes contra la violència masclista
que ha protagonitzat la commemoració d’enguany del 25-N.
El nombre de denúncies dins
la parella ha augmentat en
els últims anys, segons Interior
Eliminar la violència de gènere és
cosa de tots. Segons una enquesta
del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya de l’any
2016, 2 de cada 3 dones (un 65%)

asseguraven haver patit com a mínim un cop a la seva vida algun
tipus de discriminació o violència
cap a elles. I durant els tres primers trimestres d’aquest 2018, els
Mossos han rebut 9.880 denúncies
per violència masclista en l’àmbit
de la parella, una xifra lleugerament superior al mateix període
d’anys anteriors (9.877 el 2017 i
9.609 el 2016).
El Departament d’Interior té habilitat un telèfon d’atenció les 24
hores centrat exclusivament en la
lluita contra la violència masclista:
900 900 120.

a primera Cursa de la dona
s’ha fet coincidir amb el 25
de novembre i hi han participat 282 persones, més del que
l’Ajuntament esperava, la gran
majoria dones de moltes poblacions més enllà de Canet. La
jornada va ser festiva i reivindicativa amb un color predominant: el lila, de les samarretes
que lluïen les corredores, que
van fer un recorregut bàsicament urbà i que ja apunta que
tindrà una segona edició l’any
vinent, també obert a homes
-aquest any n’hi han participat
sis-.
A més a més, les regidories
d’Esports i Igualtat han organitzat una taula rodona per reflexionar sobre el tractament
de l’esport femení en els mitjans de comunicació, un espai
on les dones no tenen el paper
que haurien de tenir.
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La ciutadania hi diu la seva

#participacióciutadana

Canet consolida els pres
Els pressupostos participatius
Hem fet rècord de participació
destinaran 145.000€ en 5 pro- amb 1.159 persones, un 9,50%
postes d’inversions i 55.000€ en dels empadronats, i 476 cantencs
4 propostes de serveis
més que l’any passat

L

a implicació dels canetencs en
el pressupost municipal gaudeix
de bona salut. Aquest any, 1.159
veïns han decidit a què es destinaran 145.000€ d’inversions i 55.000€
en serveis durant l’any 2019. Aquest
any la regidoria de Participació ha
rebut 373 propostes, 163 pel primer concepte i 210 pel segon. De
les propostes, gairebé dues terceres
parts eren de temes relacionats amb
el Medi Ambient (123) i l’Urbanisme
(111). Entre les propostes finalistes,

que podeu trobar als requadres de
sota, els canetencs han decidit que
el govern destini 40.000€ en la renovació i millora dels parcs infantils, i
que se’n destinin 40.000 més en una
zona esportiva oberta. Una partida de
30.000€ servirà per fer accessibles
algunes de les voreres del municipi, i
una altra de la mateixa quantitat permetrà habilitar una platja per a gossos l’estiu del 2019. Les inversions en
pipicans -obrir-ne dos i millorar els
existents- seran de 25.000€.

Què hem fet?

Hem col·locat un ascensor a
l´Escola Misericòrdia per a persones amb mobilitat reduïda, que
havia obtingut 296 vots i tenia una
inversió prevista de 48.000€

Hem millorat l’accessibilitat al
centre històric i a la Plaça 11 de
Setembre que van triar 414 canetencs l’any passat amb una inversió de 35.000€

Hem remodelat els patis exteriors
de l´Escola Misericòrdia, com van
demanar 222 persones i que tenia
un pressupost de 42.000€
Hem arranjat la zona lúdica i d’accés del Turó del Drac, que havia
obtingut un total de 194 vots i
estava pressupostada en 25.000€

Hem pintat, reparat i substituït el
mobiliari urbà trencat o en mal
estat, com ens havien demanat
380 veïns i que preveia un cost de
18.000€

Pel que fa a serveis, l’Ajuntament destinarà 15.000€ a posar zones d’ombra
als patis de les Escoles Misericòrdia i
Turó del Drac. La mateixa quantitat
anirà a millorar espais verds en places
i parcs fent tractament en l’arbrat, les
plantes i les jardineres. Els espais públics també es veuran beneficats, en
aquest cas, amb una partida de també
15.000€ que serviran per dotar-los
de més bancs, papereres i cendrers.
Per últim, 10.000€ s’invertiran en plaques solars per a edificis públics, si bé
de moment se’n posaran només en
fanals i semàfors.
La nota positiva ha estat l’augment de
participació, que ha superat l’anterior
convocatòria en 293 persones i en
476 les del primer cop el 2016.

Hem dut a terme accions per
fomentar el civisme i conscienciar
sobre la tinença d’animals domèstics, una proposta avalada per
200 canetencs i amb una inversió
prevista de 6.000€

Hem col·locat unes baranes a
les escales que comuniquen els
carrers Manuel Busquets i Sant
Isidre, que havia obtingut 168 vots
i que suposava una inversió de
1.300€

Hem arreglat l’espai de pràctica
d’Skate, BMX, com volien 126
canetencs, i que costava 6.350€
Hem millorat les dutxes i l’accessibilitat a la platja per a les
persones amb mobilitat reduïda,
gràcies als 326 vots i una inversió
de 18.000€
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#participacióciutadana

ssupostos participatius
Inversió: 145.000€

Serveis: 55.000€

Núm.

Vots

Descripció

Núm.

Vots

Descripció

1

447

Renovar els parcs infantils. Inversió
fins a 40.000€

1

526

2

343

Facilitar l’accessibilitat en voreres.
Fins a 30.000€

Posar zones d’ombra les escoles
Misericòrdia i Turó del Drac. Fins a
15.000€

2

548

3

321

Pista esportiva oberta polivalent
Fins a 40.000€

Reforçar el manteniment de
parcs i jardins. Fins a 15.000€

3

456

4

270

Habilitar una platja per a gossos.
Fins a 30.000 €

Posar més mobiliari en espais
públics. Fins a 15.000€

4

371

5

214

Fer dos pipicans nous i millorar els
existents. Fins a 25.000 €

Posar plaques solars a fanals i
semàfors. Fins a 10.000€

La regidora de Participació, Raquel Serra, i el d’Urbanisme, Lluís Llovet, van fer
una presentació pública dels pressupostos participatius
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#educació #joventut #seguretatciutadana

El Sunsi Móra i la Misericòrdia
participaran a l’STEAMcat

L

’institut Sunsi Móra ha estat seleccionat per la Generalitat de Catalunya per participar a l’STEAMcat,
un programa d’innovació pedagògica
que té com a principal objectiu impulsar entre l’alumnat, les vocacions
científiques i tecnològiques.
El centre va presentar un projecte
per optar a ser un dels 20 instituts de
secundària que incloguin aquest programa en l’aprenentatge dels alumnes ja al curs 2018-2019 i finalment
en formarà part ja que compleix els
criteris sol·licitats, entre els quals hi
ha el d’incentivar un canvi metolològic cap a l’aprenentatge transversal
amb interacció amb l’entorn poten-

ciant les àrees STEAM, és a dir les
dels àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic, que fomentin el
pensament crític i la creativitat.

La Masoveria
amplia horari amb
dos dinamitzadors

L

’equip de Joventut de l’Ajuntament
s’ha reforçat aquesta tardor amb
dos dinamitzadors juvenils que permetran que La Masoveria torni a esLa Misericòrdia també hi serà tar oberta de dimarts a dissabte de
El programa serà present a Canet des 16.30h a 19.30h. D’una banda, amb en
de la primària perquè l’escola Mise- Manel, a través de la contractació de
ricòrdia també en formarà part. En l’empresa TACC per a la dinamització
el cas de la primària, es posa de ma- juvenil, i de l’altra, la Cristina, a qui
nifest que ja des de l’inici de l’etapa s’ha pogut contractar gràcies a una
educativa és possible l’aprenentatge a subvenció del programa de Garantia
partir dels quatre pilars de l’STEAM, Juvenil, que promou la contractació
que seran el nexe d’unió de la resta de joves amb estudis superiors.
de matèries. Tot un repte que els cen- La tasca de dinamització és bàsica per
tres educatius engeguen amb il·lusió i poder convertir La Masoveria en un
espai referent per als i les joves i pooptimisme.
der oferir-los recursos que puguin ser
del seu interès.

La Policia Local ja llueix els
nous uniformes establerts
per la Generalitat

Dimarts i dimecres es destina l’espai
exclusivament com a aula d’estudi i
es dona suport als alumnes que venen i necessiten una mica d’acompanyament a l’hora de fer els deures i
treballs de l’institut. També és un lloc
ideal per fer treballs en grup. I el dijous, tot i que també s’utilitza l’espai
El cap d’Arenys de Munt, el sotscap de Canet, els caps de Sant Pol, Canet, Calella i el cap i sotscap
com a aula d’estudi, es fa des d’un vesd’Arenys de Mar (d’esquerra a dreta a la imatge) després de la primera reunió amb els uniformes
sant més lúdic.
Divendres i dissabte La Masoveria és,
es d’aquest estiu, el cos de la Po- marí amb distintius reflectants a les exclusivament, un punt de trobada i
licia Local vesteix d’acord amb espatlles. Els detalls de l’uniforme, de lleure, on hi trobareu jocs de taula nova uniformitat, sorgida arran com botons o identificatiu del cos, la, Play Station, futbolí i tennis taula, a
del procés d´homogeneïtzació dels són de color blanc. Amb el nou co- més de diferents activitats que propouniformes dels 215 cossos de policia lor fosc a la part superior, l’armilla sen els dinamitzadors.
local de Catalunya en un sol model. antibales queda més discreta. El pan- I això no és tot. Amb els dinamitzaAquest canvi permet crear una imat- taló, també blau marí, és més flexi- dors, Joventut té presència quinzenal
ge corporativa comuna als diferents ble, la qual cosa permet una millor a les hores del pati dels dos centres
cossos de policia de Catalunya, ja que mobilitat de l’agent.També hi ha un de secundària, Lluís Domènech i Sunés molt similar a la nova uniformitat folre extraïble per afavorir la regu- si Mora, des d’on es fa dinamització,
del cos dels Mossos d’Esquadra.
lació tèrmica. La nova uniformitat s’aporta informació que pugui ser
Els canvis més visibles són a la ca- incorpora la Senyera a diferents lo- d’interès dels joves i es pren nota de
misa, que passa a ser de color blau calitzacions.
les seves inquietuds i necessitats.

D
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#urbanisme #obresiserveis #mediambient

L’Ajuntament licita les obres
per arreglar la zona de vagons

L’aparcament de la
riera Gavarra és de
gestió municipal

L

J

a s’ha dut a terme la licitació de la
zona del solar dels vagons, situada
entre la carretera N-II i les vies del
tren, per arranjar-la i construir un altre accés al passeig marítim en bones
condicions.
Les obres tindran un cost de
72.409,13€ i s’hi efectuaran dues
operacions, que són la pavimentació
i urbanització del solar i el drenatge.

Amb aquesta obra donem una utilitat
a una zona que durant molt de temps
ha estat infrautilitzada i que servirà
per unir una altra zona del municipi
amb el Passeig de Mar.
L’Ajuntament va adquirir aquest terreny fa tres anys i l’abril de l’any
passat va tirar a terra la caseta que hi
havia. Ara comencem una tercera fase
en què adequarem el solar.

’Ajuntament es fa càrrec de forma
temporal de la gestió de la concessió pública de l’aparcament de la
riera Gavarra, que gestionava fins ara
l’empresa adjudicatària Invermercury.
Ho fa arrel d’una sentència del Jutjat Mercantil núm. 6 de Barcelona
que va declarar extinguit el contracte de concessió. Davant la situació de
desempara i risc que provocava que
ningú gestionés la concessió, el 4 de
juliol l’alcaldessa va signar un decret
pel qual la gestió recau en la Regidoria
d’Urbanisme.
Un cop l’Ajuntament n’ha assumit la
concessió, s’han iniciat immediatament
els tràmits per mantenir les assegurances, els contractes i la gestió de personal i també renovar els contractes que
ja havien caducat. L’Ajuntament, que ha
fet inversions de millora en l’equipament, manté el contacte amb la Junta
de propietaris de la concessió encarregada de vetllar per a la conservació i el
funcionament dels serveis.

El servei de neteja viària estrena maquinària

E

l servei municipal de neteja viària
ja compta amb una part de la nova
maquinària prevista a la delegació
d’aquest servei al Consell Comarcal
del Maresme. Es tracta d’un vehicle d’aigualeig i una escombradora.
Aquest primer és un model CityLav
2020 de Ros Roca, és una màquina
ideal per a la neteja del carrer i sobretot per a les voreres, ja que té unes
dimensions que la fan més manejable
i li permeten arribar a espais reduïts.
La barra davantera de rentat és telescòpica, per la qual cosa pot tractar superfícies des de 1,4 fins a 2,3
metres i permet regular la pressió de
sortida de l’aigua. De la part superior
del vehicle, en surt una mànega de 10
metres que pot treballar en un angle
de 360º i facilita la neteja de racons i
espais de difícil accés. A banda d’això,
té un motor de baixes emissions
(Euro 6) i fa menys soroll que altres

models, per sota dels 70 dB.
L’altra màquina adquirida és
una escombradora comptacta (model CityCat 5006
de Ros Roca), reforça el sistema d’escombres del model anterior amb un sistema
d’aspiració molt potent. Les
mides exteriors i la direcció
assistida a les quatre rodes
donen una òptima manejabilitat i estabilitat. El potent sistema
d’aspiració de què disposa i la mobilitat dels raspalls permeten llargues distàncies d’escombrat net i eficient amb
una única passada. Així com el vehicle
d’aigualeig, l’escombradora porta un
motor de baixes emissions (Euro 6)
i un sistema hidràulic que comporta
una reducció del soroll i del consum
de combustible.
Tot dos vehicles compten amb noves
tecnologies que permeten, des de

la cabina, accionar i regular les diferents prestacions, així com el control
i el monitoreig del funcionament, els
consums, etc. La màquina d’aigualeig
està en funcionament des del passat
mes d’agost, de manera que ja és possible veure-la pels carrers de Canet.
Per aprofitar al màxim les seves característiques, durant uns mesos es
reforçarà la neteja de les voreres, fent
especial èmfasi en bancs, jardineres,
pilones i racons de difícil accés.
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La colla sardanista
Creixent, campiona
de Catalunya

E

l grup sardanista canetenc
ha quedat campió en categoria juvenil de la modalitat de
punts lliures. La colla Creixent va
arribar a la final, celebrada a Montblanc, amb l’inconvenient que havia renovat tres quarts dels seus
integrants. Malgrat tot, el conjunt
canetenc va quedar en primera
posició de les vuit colles que competien a la final.
La de punts lliures és una modalitat
en la qual les colles competeixen i
s’exhibeixen a partir d’una condició fonamental: la recerca i la creació de nous passos que s’adaptin al
compàs de la sardana. És una modalitat que requereix una gran dosi
d’iniciativa, imaginació, coordinació
de grup i fons físic i quan s’assoleix,
converteix la sardana en un espectacle sorprenent; és una coreografia diferent per a cadascuna de les
dues mateixes sardanes, que totes
les colles han d’interpretar en directe i en una sola oportunitat. El
jurat en valora l’espectacularitat, la
interpretació musical, la dificultat
o l’execució del conjunt.
En totes les edicions del Campionat de Catalunya de Punts Lliures
en què hi ha participat, la jove colla
canetenca sempre ha fet podi: en
la seva primera participació l’any
2015 van quedar subcampions, i en
les dues següents edicions, 2016 i
2017 van assolir el tercer lloc.

#cultura

L’obra de Lluïsa Vidal
s’exposa a la Casa Museu

L

a Casa Museu acull fins el 17 de febrer una exposició de la pintora
modernista Lluïsa Vidal i Puig. L’artista va néixer a Barcelona l’any
1876. Filla de família benestant, va viure envoltada d’art i cultura, la
qual cosa va fer possible que rebés de primera mà la influència d’artistes
destacats del modernisme. Va ser la primera dona de la seva època que
es va dedicar professionalment a la pintura. I va ser, doncs, l’única que va
exposar als Quatre Gats. Santiago Rusiñol i Ramon Casas van ser alguns
dels pintors de renom que van influir directament en ella. La seva obra
pictòrica ha estat considerada com a modernista i se l’ha inclòs dins
la segona generació de modernistes, amb noms com Josep Maria Sert,
Joaquim Mir o Ramon Pichot.
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#esports

L’esport local es vesteix de gala per
celebrar la seva festa anual

L

a Festa de l'Esport va
aplegar dissabte passat
a l'envelat, esportistes,
clubs i famílies per viure la
nit anual de reconeixement
a l'esforç, la tenacitat i el
treball d'equip del que s'ha
jugat durant la temporada
que hem deixat enrere. Va
ser la culminació d'uns dies
en què l'esport ha estat
protagonista. I ho ha estat
conjuntament amb l'Àrea
d'Igualtat, que ha organitzat activitats a l'entorn del
25N, el Dia internacional
per a l'erradicació de la
violència contra la dona.
L'acte en què més s'ha unit
esport i igualtat, ha estat la
cursa de la dona.
Esportivament però, també s'ha celebrat aquests
dies una taula rodona sobre el paper de les dones
esportistes en els mitjans
de comunicació, la cursa
infantil Ironkids i les activitats obertes de pilates,
zumba, bàsquet, futbol i
vòlei.

Els guanyadors
Millor esportista en categoria femenina (premi popular)
Paula Serrano, jugadora de vòleibol a 1a Divisió Nacional Femenina
Millor esportista en categoria masculina (premi popular)
Juan Gracia, futbolista al Juvenil del Canet Futbol Club, ascendit a 1a Divisió
Millor esportista en categoria femenina (premi del jurat)
Mariona Hernández, portera d’hoquei patins, subcampiona de Catalunya i
Espanya sub 16.

Millor esportista en categoria masculina (premi del jurat)
Yousef Taoussi, atleta del FC Barcelona, campió de Catalunya en 1.500m llisos
Trajectòria
Albert Pujadas, a títol pòstum, va ser entrenador del Club Bàsquet Canet
en l’ascens a 1a Divisió B Nacional

Millor tècnic
Julián Alonso, exjugador i entrenador de

Millor gestió
Club Bàsquet Canet

Projecció exterior
Cristina Soler, jugadora de botxes i petanca

Premi especial
Canet FC, pel seu centenari

Millor equip
Aleví masculí de Club Tennis Canet
Iniciació del Club Patinatge Artístic

Promoció de la base
Canet Futbol Club
Club Bàsquet Canet

tennis
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Tots els menors tenen el dret
de ser preparats per al futur

V

ivim en una part del món privilegiat que atrau persones que busquen un lloc amb futur! Els nostres
avantpassats anaren a fer les amèriques o fugiren de
la fam del camp. O potser vingueren en massa els anys 60
del s XX. Tots cercaven una vida més digna.
Aquest 2018 ja han arribat a Catalunya més de 2.000
menors sols! S’hi han jugat la vida i segurament han conegut la mort de ben a prop i la maldat de les màfies.
La Generalitat dona resposta i acull aquests menors per
preparar-los i formar part d’aquesta societat. Ara ho fa a
través de la contractació d’entitats socials sense ànim de
lucre. L’entitat social Eduvic és la responsable del grup i
ha llogat i s’ha instal•lat a Can Brugarola amb el nom de
Can Xatrac. Durant els propers dos anys, per comptes
d’escolars, tindrem un grup permanent d’adolescents, els
seus 30 educadors i personal de servei! I per què Canet?
Perquè té una casa de colònies amb una capacitat i ubicació idònies, però també perquè el 2015 el ple de l’Ajuntament va acordar per unanimitat ser poble d’acollida.
Ara tenim el repte d’acollir com a poble un grup de
menors que han fet un gran recorregut ple de riscos i
perills perquè busquen un futur. Tots els menors tenen
dret a ser acollits i que la societat destini el millor d’ella
mateixa perquè quan arribin a l’edat adulta contribueixin a fer-la créixer. Bon Nadal i feliç any 2019!

M

L’any s’acaba i
el mandat, també

irem endavant i veiem el poc que queda de mandat
(el maig que ve hi haurà eleccions!) Mirem enrere i
veiem com el temps ha passat volant des del novembre de 2016 quan hi va haver canvi de govern a l’Ajuntament
i Canetencs va entrar a ocupar les regidories de Benestar
Social, Recursos Humans, Medi Ambient, Hisenda i Cultura, i
amb responsabilitat les ha procurat tirar endavant.
Els regidors de Canetencs treballem de valent donant i rebent complicitat amb els altres grups i regidors del govern,
i pensant no sempre igual però sí amb un objectiu en comú:
buscar solucions als problemes i així millorar el dia a dia
del nostre poble. Queda molt per fer encara, i sovint s’afageixen noves situacions que demanen anàlisi i una resposta
eficaç, i això cal fer-ho amb el màxim de cohesió i decisió,
amb previsió i sense por. Cal veure les dificultats com un
repte, com una oportunitat de canvi a millor! Aquest ha
estat el nostre tarannà des del primer dia!
Encarem aquest últim tram del mandat convençuts que
deixarem un poble en millor situació que el vàrem rebre.
Malgrat dir això, Canetencs no caiem en el “cofoisme” fàcil
perquè sempre es pot millorar, i perquè, sobretot, Canet
ho demana, s’ho mereix, i fins i tot ens ho exigeix! Tenim
la voluntat de renovar la nostra proposta el maig que ve i
posar-la a disposició dels canetencs amb noves propostes
i iniciatives. I fins aleshores continuarem amb il•lusió i empenta al servei de la tota la nostra comunitat. Us desitgem
un Bon Nadal i un venturós any 2019 amb salut, pau i feina!

Toca ser positius

Ú

ltimament ressonen els missatges negatius per tot
el poble i porten a un fort pessimisme. I és que una
mala gestió municipal implica una imatge negativa
del nostre municipi i una pèrdua de qualitat de vida per
al ciutadà. Quan parlem de mala gestió ens referim que
avui en dia el nostre poble no disposa de cap teatre. Per
a un poble en què l’activitat artística ha estat sempre un
del seus principals actius, i la cultura ha estat un referent,
això pot suposar una pèrdua de futur talent irreparable.
El govern està cedint la gestió de serveis municipals bàsics
(neteja, recollida d’escombraries, deixalleria) a tercers,
amb la pèrdua de control directe que això suposa.
L’activitat econòmica no repunta (polígon industrial desaprofitat, plaça mercat en situació de mínims, i pendent
d’una reforma que mai arriba). Ens trobem en cada exercici
inversions, entenem que necessàries, que es pressuposten i
no es realitzen. Autoritarisme i males formes de l’alcaldessa en els plens municipals. I quant als impostos, malgrat el
govern digui que no ens apujarà l’IBI, mirem-ho bé, no sigui
que ens emportem una sorpresa. Ha arribat el moment de
tornar a les notícies positives. I per això necessitem l’ajuda
de tots: dels veïns, les empreses i els mitjans de comunicació. Decidim nosaltres què volem que passi i amb el poder
del ciutadà, el que passi serà el millor que podria haver
passat. Per començar, bones festes a tohom!

Ètica, estètica i transparència

E

stem en moments on ens acostem a les festes més
entranyables, moments per formular missatges de
pau i de solidaritat. Estem a les portes del canvi
d’any i molts comencem a treure la llibreta per escriure-hi els propòsits del nou any.
Actualment, el poble està en una paràlisi patent ja que
el govern té un únic projecte, una única prioritat que
fa que es deixin de banda altres ítems que creiem que
són més importants. El que ens arriba a nosaltres és
que actualment Canet és un poble pitjor del que es
va trobar el govern d’ERC+CANETENCS+PSC+SOM,
ens trobem amb diverses cases ocupes, ens trobem
amb més brutícia pel carrer i una inseguretat rampant,
la qual creiem que ha de ser la prioritat, no els projectes faraònics i les patums identitàries que trobem
actualment. També volem posar de manifest que l’ètica,
l’estètica i la transparència han de ser pilars bàsics de
la funció pública i en l’afer de l’acollimet dels menors
no acompanyats l’Alcaldessa, Blanca Arbell, ha prioritzat el negoci privat enfront del deure públic.
No ens hem de resignar, des del Partit Popular volem,
sobretot, animar els nostres veïns. Seguirem treballant
amb més energies per superar les dificultats i encarar
una nova etapa engrescadora per a tots els canetencs.
Activem Canet! Desitgem que passeu el millor Nadal
possible i una bona entrada d’any, convençuts que serà
un any de canvis i seny!
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Apostem per unes
festes justes i igualitàries

Tot va bé si acaba bé

S

’acaba l’any. Fem balanç de la feina feta i sentim satisfacció: es comença a veure el resultat de totes
les gestions i projectes a què ens hem dedicat en la
parcel•la de responsabilitat municipal que vam assumir
en entrar al govern municipal. Accions de manteniment
i millora de les instal•lacions esportives municipals: s’ha
pintat la façana del pavelló municipal, s’ha renovat la caldera del camp de futbol i estan a punt de començar les
obres de tancament de la pista d’hoquei. Són petites accions per facilitar la pràctica de l’esport a l’exterior: a l’estiu es va instal•lar d’una taula de ping-pong al passeig marítim i ben aviat instal•larem una zona de workout. Això,
amb l’estreta col•laboració amb associacions i entitats per
diversificar l’oferta esportiva, amb el torneig de vòlei-platja o la cursa de la dona, per posar només dos exemples.
Hem impulsat altres activitats amb l’esport com a protagonista, com la Festa de l’Esport o el debat sobre esport i
igualtat. Queda poc perquè acabi el mandat i hi haurà qui
digui –amb part de raó– que guardem el millor per al final
perquè llueix més. Però el cert és que des que comencem
a treballar una idea fins que aconseguim alinear tots els
astres (acord municipal, projecte, pressupost, tràmits administratius) per fer-la realitat passa més temps del que
voldríem.Al cap i a la fi,“bien está lo que bien acaba”.Amb
la satisfacció de la feina feta us desitgem bones festes!

A

Obrir un debat nou sobre el
POUM és necessari

la Trobada per a la Unitat Popular (TUP) celebrada a Vil•la Flora l’11 de novembre vam debatre sobre sobirania socioeconòmica, territorial, cultural
i republicans amb persones i entitats de cara a compartir
un model de poble. El debat sobre sobirania territorial,
per exemple, es va centrar en la fase final d’aprovació
del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal), que
determina com es desenvoluparà el poble en els propers
anys. En la seva gestió hi ha participat tot el consistori, a
més d’observadors i tècnics assessors, amb cert consens
polític, tot i el vot en contra de la CUP. Ara bé, l’acord
entre polítics no implica l’aprovació directa del poble.
I això és molt seriós. Creiem que la gent de Canet de
Mar no ha estat conscient de la importància del POUM
que inclou encerts, però també desencerts perillosos.
Per exemple, què implicarà l’allargament de la ronda per
Can Segarra? Cal edificar un nou institut destruint el
bosc d’ametllers d’alt valor ecològic davant de l’escola
Misericòrdia? Com revaloritzem l’agricultura si donem
altres usos als espais amb més valor agrari més propers
al poble? O per què cal un altre accés a l’autopista si
tira endavant l’aberrant projecte de variant a la C-32?
Tot i que el POUM s’ajusta a un protocol legal, la seva
reconsideració i l’aportació d’opcions diferents és un dret
d’intervenció legítim del poble. Obrir un debat nou sobre
el POUM és tan enraonat com necessari.
Bones festes i bona entrada d’any!

V

ivim en una societat diversa que, al mateix temps,
cada cop es més desigual, més precària i amb més
desequilibris socials. Per això, des de l’Ajuntament
hem de treballar per poder dotar a totes les persones
d’una vida digna i amb els drets socials coberts.
A Canet, però, tenim un teixit associatiu que, a banda
d’omplir de contingut totes les activitats festives, culturals, esportives etc. Són un actiu solidari, que, sovint
superen les expectatives dels que els hi demanem ajuda.
Aquest mes de desembre tindrem moltes activitats també, a càrrec de les entitats, i moltes d’elles per poder
donar un Nadal més amable a tots els nens i nenes. Per
això, hem de dotar a totes les entitats, de les eines necessàries per dur a terme les seves activitats, tant lúdiques, com les solidàries.
Creiem fermament que, des de l’Ajuntament, hem de
seguir treballant per cobrir les necessitats de cada un
dels Canetencs i Canetenques, tant si estem en situació
de pobresa Energètica, si estem en situació d’atur o si
ens manca per alimentar a la família, però, a l’hora, hem
d’acompanyar a les entitats que en aquestes dates, realitzen activitats per La Marató, la recollida de joguines per
els infants o per amenitzar els dies de festa dels nostres
nens i nenes. Bones festes a tots i totes i un nou any ple
d’igualtats i justícia!
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La contraportada
El projecte de l’Odèon va més enllà de l’Ajuntament: les entitats
culturals del municipi han estat clau actuant de desllorigador, pressionant i proposant perquè al centre de Canet hi hagi -hi torni a
haver- un equipament cultural potent. Hem parlat amb els presidents de l’ACPO, Miquel Lorencio, i del Centru, Montse Estarlich

“Després de temps,
ja veiem la llum”

C

om viviu des de la vostra entitat l’avanç del
projecte?
Miquel Lorencio (L): Ho veiem
molt bé! Ja el tenim a tocar, està
encaminat perquè sigui una realitat. I amb la fusió amb el Centru
encara més. Després de temps, ja
veiem la llum.
Montse Estarlich (E): La nostra vinculació té poca trajectòria. Fins ara
hem estat a l’expectativa; des que
vam saber que el Bisbat vendria el
Centru i que l’Ajuntament el compraria no vèiem la immediatesa de
la compra-venda.
Quin paper hi ha jugat l’ACPO?
L: Som una associació més. Portem 18 anys anant al darrere reivindicant aquest espai, intentant
convèncer totes les parts perquè
entenguin per què cal recuperar
l’Odèon.
El Centru es va haver d’adaptar a una situació inicial. Com
va anar?

E: Nosaltres volíem arreglar el
Centru amb fons propis, però
després que l’Ajuntament l’hagi adquirit i passi a formar part
del projecte de l’Odèon, hem entès que al costat del nostre teatre n’hi haurà un de més gros i
hem de ser complementaris per

“L’ACPO i el
Centru som
un pack, tots
dos ens fixem
en la cultura”
Miquel Lorencio, president de l’ACPO

continuar fomentant el teatre
amateur. Encara no hem pogut
pensar en el llarg termini, però
estem molt contents que hagi
sortit bé!
Com és la relació entre
l’ACPO i el Centru?
L: Perfecta! Quan vam veure que

l’Ajuntament havia de comprar el
Centru, al principi no sabíem què
passaria, però després de la primera conversa amb l’equip de govern ho vam veure claríssim. Des
de l’ACPO veiem que és com un
pack. Tots dos ens centrem en la
cultura i estem a 20 o 25 metres
de distància! En un espai hi faran
coses més petites i en l’altre, d’altres més grosses. Fins i tot vam
demanar que la junta del Centru
entrés a la comissió de seguiment
de l’Odeòn, format per representants del govern, l’oposició, els Comediants...
E: És molt bona! Com a entitat
sempre ens hem relacionat amb
tothom, hem posat el teatre a disposició de qui ens ho demanat.
Tots dos apostem per la cultura i
aquest és el nostre punt de trobada.
Tot i així, hi ha sectors de la
població que no veuen necessari recuperar l’Odèon.
L: Sí, i no és que no creguin en la
cultura, sinó que no veuen que
hagi de ser allà. Però l’Odèon com
a tal té una història darrere per a
Canet. Va ser un espai vital per al
poble. A part, que és un edifici mo-

“Es tracta
d’una gran
inversió en
infraestructures culturals;
és una sort”
Montse Estarlich, representant del Centru

dernista de Rafael Masó amb voltes
catalanes. Carregar-te tot això és
molt greu. I a més és al centre, al
rovell de l’ou! La gent podrà anar
a aquest nucli a peu, en canvi, si es
fa en una nau industrial del polígon,
serà més fred i com que s’haurà
d’agafar el cotxe, molta gent ja no
hi anirà.
E: Per fi tenim una gran inversió
en infraestructures culturals, i això
és una sort. No podia ser que un
poble de 14.000 habitants només
tingués el Centru. Hem d’estar orgullosos. Ara esperem que s’acabi
aviat i ho puguem gaudir.

