
EL PSC OPINA

Fruit de les passades eleccions del 25 de maig
comença al nostre poble un nou període polític.

L’agrupació local del PSC engega aquest nou curs
polític donant les gràcies a totes les persones que
han votat la seva candidatura i analitzant els resultats
electorals: el PSC a Canet ha augmentat un regidor
respecte a l’anterior legislatura, passant de 3 a 4
regidors; aquests resultats no són els que
esperàvem, per això cal que en prenguem nota i
intentem cercar quines han estat les nostres errades,
per tal d’afrontar adequadament tota la feina que
cal fer en aquesta legislatura.

Som conscients de la incapacitat que hem tingut a
l’hora de transmetre els motius dels esdeveniments
polítics succeïts en els darrers dos anys, bàsicament
per la dificultat de provar-ne públicament la
necessitat d’algun d’ells i la problemàtica que
comporta lluitar contra la demagògia des de la
realitat.

Tot i així, hem comprovat amb molta satisfacció
que gaudim de la confiança d’un electorat fidel i
esperem continuar essent mereixedors d’aquesta
confiança mitjançant el treball, la il·lusió i la
honradesa.

A la vista de la configuració del panorama polític
resultant de les eleccions i davant la impossibilitat
de la força política més votada de cercar el
recolzament necessari per formar un equip de
govern estable, per tal de fer front adequadament
a tots els projectes que cal enllestir en aquesta
legislatura, l’agrupació del PSC a Canet va apostar
novament pel pacte PSC-CiU-ERC com a fórmula
de consens que garanteix aquesta estabilitat; els
projectes iniciats s’ho valen: el polígon industrial,
l’acabament de les rondes, el cobriment de rieres,
els passos soterrats d’accés al passeig de mar, el
nou CAP i el pàrquing soterrat de Ca l’Eusebi, la
recuperació de la façana litoral i la recuperació
d’espais per a l’ús públic en són una bona mostra.

Per últim, volem expressar la nostra satisfacció pel
fet que aquest butlletí municipal estigui obert a
totes les forces públiques amb representació
municipal.

Agrupació del PSC de Canet de Mar
Pl. Domènech Roura, 2, bxs.
tel. 93 794 03 40
www.canetdemar.psc.es

SALUTACIÓ

La nova Llei municipal de Catalunya estableix que
cada grup municipal tingui un espai per expressar
la seva opinió en els diversos mitjans de comunicació
dependents de l’Ajuntament.
És per això que avui se’ns obre aquest espai de
comunicació amb el ciutadà.

En aquest primer número, creiem que és de justícia
adreçar-nos a tot el poble de Canet per donar les
Gràcies.

Gràcies, en primer lloc, per haver anat a votar. El vot
és un fet democràtic i sens dubte voluntari. Exercir
el vot és senyal de participació en la vida municipal.
Gràcies, doncs, per haver anat a votar.

I, en segon lloc, per haver votat PIC, i així entre tots
aconseguir una fita important, ja que la candidatura
de la Plataforma Independent de Canet ha aconseguit
ser el partit més votat en la història de Canet (es diu
aviat, això!), quedant enrere aquells rècords de vots
dels srs. Cruañes i Rovira, que semblaven que no
serien mai superats.

El PIC i en Francesc Garcia ho han aconseguit.

Però, de fet, qui ho ha aconseguit de veritat ha estat
el poble de Canet que, per una gran diferència de
vots envers els altres candidats (doblant al segon,
triplicant al tercer, etc.), i el que és més important,
en totes i cada una de les taules electorals ha dit
que volia que en Francesc Garcia i el PIC fossin al
capdavant de l’Ajuntament de Canet.

Malauradament, aquest missatge clar i nítid no ha
estat escoltat per la resta de les forces polítiques
que (és el nostre pensament), han tingut més en
compte els seus interessos personals abans que el
desig i l’ordre del poble; la qual cosa fa que, ara per
ara, estiguem a l’oposició.

Però el PIC està fet de ferro fort i de bona qualitat
i no es doblega fàcilment.

Seguirem treballant per a tots els canetencs (tant
pels que ens han votat com pels que no ho han fet),
però d’això ja tindrem temps de parlar-ne, ja que,
com diu el president Pujol, això, avui no toca!

Avui, el que realment toca de veritat, és donar-vos
les gràcies.
De tot cor, MOLTES MOLTES, GRÀCIES.

P.I.C. - C/. Ample, 22
Canet de Mar
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ELS VALORS REPUBLICANS

En aquest primer butlletí municipal volem donar
les gràcies a tots aquells canetencs i canetenques
que han dipositat la confiança en nosaltres. Un
grup de gent molt oberta i diversa però que, alhora,
ens hem unit perquè creiem en una mateixa idea.
Entre tots treballarem per aconseguir un Canet amb
futur on la catalanitat, la transversalitat i, el més
important, la democràcia participativa hi siguin
presents.

Així doncs, hem presentat la nostra vessant de
sensibilitat social i la nostra vessant de catalanisme
polític, que ja tothom coneix, però també hem
introduït, com a defensa de valors, els valors
republicans. La idea de tractar les persones que
viuen a Canet com a ciutadans i no com a residents,
amb tots els drets i els deures, que ajudin a construir
el poble i el concepte de participació ciutadana,
d’aprofundiment democràtic, que nosaltres
incorporem per a la ciutadania són conceptes
republicans que hem explicat bé i que durem a
terme en aquesta legislatura, com ja hem fet en els
darrers dos anys.

Per això, hem fet una aposta per poder influir en
l’urbanisme del nostre poble i en l’aplicació pràctica
dels valors republicans. En aquest sentit, defensem
un model de poble mediterrani, que sigui compacte,
sense espais buits i sobretot que tingui diferents
usos compartits. Defensem el comerç al mig del
poble perquè hi dóna vida, i també els equipaments
culturals (Odèon, Museu, Arxiu, Biblioteca, Sala
d’Exposicions) perquè hi afavoreix les sinèrgies i
ens singularitza. Per això defensem un poble
multiusos que tingui vivacitat i una bona relació
entre el teixit urbà i els ciutadans. Això ens donarà
més qualitat de vida i ens facil i tarà el
desenvolupament d’un model de poble més
sostenible que no tenir territoris especialitzats en
oci o en comerç. Apostem, doncs, per un poble viu,
actiu i en què l’habitatge, el comerç urbà i l’oferta
d’oci  i  de tur isme cultural  convisquin
harmònicament.

Des d’Esquerra-Canet volem que t’incorporis al
nostre projecte i, per tant, restem a la vostra
disposició. Comptem amb vosaltres, compteu amb
nosaltres.

President: Narcís Cortada
C/ Mossèn Comerma, 2
canetmar@esquerra.org
esquerracanet@hotmail.com
www.esquerra.org/canetmar

CONVERGÈNCIA I UNIÓ A CANET

En les passades eleccions del 25 de maig, el grup
de Convergència i Unió va obtenir tres representants
municipals. Les persones que portaran a terme el
nostre compromís amb el poble són:

Ibis Puig, que té al seu càrrec les regidories
d’Urbanisme i de Seguretat Ciutadana.

Cati Forcano, responsable de les regidories de
Benestar Social i Sanitat.

Laureà Gregori, que exerceix de regidor d’Hisenda.

L’equip de CIU i els seus representants tenen com
a principal objectiu treballar per a la gent de Canet,
per a cada una de les persones que formen part del
nostre poble. D’aquí el motiu de formar equip de
govern conjuntament amb PSC i ERC.

A més a més, els nostres regidors treballaran per
aconseguir un Canet més segur, urbanísticament
equilibrat i amb les infraestructures adequades.
Treballaran perquè sigui un poble actiu, generador
de riquesa i amb una gran participació ciutadana
en tots els àmbits. Vetllaran perquè les necessitats
assistencials de la població quedin cobertes i tot
això amb una gestió clara i amb una administració
del poble i pel poble.

Des de Convergència i Unió volem una millor qualitat
de vida per als canetencs i les canetenques, un Canet
on es visqui bé. Perquè el més important som les
persones. I treballarem per aconseguir-ho.

CiU a Canet:
Riera Buscarons, 89
www.convergencia.org
www.unio.org
www.ibispuig.org


