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acords de ple

Acords adoptats pel Ple, màxim òrgan de govern i administració municipal, compost per tots els regidors
i les regidores del consistori i presidit per l’alcalde:
Acords Ple 30/03/06

Votació

Aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana

9 vots a favor i 4 abst.

Aprovació de l’estudi de viabilitat i incoació de l’expedient de contractació per a la
concessió d’obra pública per a la construcció d’un edifici aquàtic

16 vots favor 1 abst.

Aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries
del polígon d’actuació urbanística Santíssima Trinitat

9 vots a favor 8 abstencions

Aprovació de la modificació puntual de les normes subsidiàries sistema
d’habitatges dotacionals públics

Unanimitat

Aprovació del pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2006

9 vots a favor 8 abstencions

2 de jun
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estivv al RRe-per
e-percussió
Envelat de Vil·la Flora per l’Odeon
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Diu el diccionari: primavera és
l’edat de la joventut i, per tant, és
una època de força, de
revitalització, de renovació i de
purificació del cos i de l’esperit.
A Canet també és primavera i això
vol dir que novament entrem en
aquest procés de canvi, d’activitat
renovada amb una creativitat
reforçada i sobretot plena d’il·lusió.
Per tant, ja és hora de deixar el
fred i la tristor de la tardor i de
l’hivern. Ens hem de treure de
sobre aquell excés de roba, que si
bé és cert que ens abriga, no ho és
menys que també ens oprimeix i
fins i tot ens pot arribar a enfarfegar,
treure’ns la llibertat del cos i de
l’esperit.
Ja és temps de deixar que l’aire pur,
net i generós ens penetri al cos i a
la ment i permetre que el vent (tan
propi d’aquesta estació) s’emporti
les boires i així pugui tornar a brillar
la claredat.
Canet és jove perquè camina cap endavant, creixent en qualitat, enfortint els
llaços de convivència i traient-se de sobre tot allò que «enfarfega». Canet és viu,
és primaveral, és i vol arribar a ser un poble nítid, sense cap boira que posi
ombres al futur.
Canet és participatiu. La seva gent té molta empenta. Fa coses i busca la
complicitat de tothom. L’Ajuntament ha de donar suport a les entitats locals.
Els hem de recolzar perquè puguin dur a terme les seves activitats que ens
beneficien com a comunitat, com a poble. Però si les coses surten bé és gràcies
a tots vosaltres, als qui munteu activitats i als qui les fruïu.
Ara, amb l’arribada de la primavera, sortir al carrer ve més de gust i tot el que
hi trobem és fruit del treball conjunt d’un nombre de persones que,
desinteressadament treballen per Canet. Seguiu així, compteu amb el nostre
suport.
Equip de ggoo v er n m
unicipal
municipal

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Acaben les obres
del tanatori

Des del 8 de maig, el Tanatori municipal
torna a oferir el servei habitual a Canet.
Les obres han durat quatre mesos i
han consistit a instal·lar calefacció i
aire condicionat, arreglar la coberta,
canviar el paviment i millorar la
instal·lació elèctrica. Han anat a càrrec
de l’empresa Cabré Junqueras, que és
qui gestiona els serveis fúnebres a
Canet i han costat gairebé 100.000
euros.
Aquest juny farà sis anys que el
Tanatori de Canet va entrar en
funcionament. Des d’aleshores ha
cobert correctament el seu servei,
però actualment hi havia algunes
mancances que calia resoldre.
L’Ajuntament va insistir molt perquè
se’n millorés l’aspecte i sobretot,
perquè fos més acollidor, tenint en
compte l’ús social que desenvolupa
aquest equipament.
Durant el temps que han durat les
obres, les famílies de Canet han pogut
utilitzar, sense cost addicional, els
tanatoris de poblacions veïnes, com
Calella o Arenys de Mar.
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Un equipament esportiu
amb piscina i gimnàs

En l’últim Ple municipal el consistori va aprovar l’estudi de viabilitat i l’inici de l’expedient
unicipi
de contractació per construir una piscina cober ta i un gimnàs al m
municipi
unicipi,
projecte per al qual la Generalitat ha concedit una subvenció de 788.600 euros
euros.
Aquest equipament es construirà a la futura zona esportiva de Canet, a tocar del polígon
industrial. El termini d’execució de tota l’obra és de 18 mesos, des de l’inici de les obres,
cap a finals d’any.
Què hi haurà:
- Una piscina de més de 300 m2
- Un jacuzzi
- Un ban
banyy de vvaapor
por, que podran utilitzar tant usuaris individuals com grups
reduïts
- Una sala fitness d’uns 300 m2
- Dues sales de fitness secundàries de gairebé 100 m2 cadascuna
Seran instal·lacions destinades al màxim de ciutadans i ciutadanes del poble, des de
acticants lliur
es fins a escolar
practicants
lliures
escolarss que utilitzin aquesta instal·lació a través de
pr
programes coordinats amb les escoles; des de nadons
nadons, amb les activitats de bateig de
tistes o no,
no que busquin millorar les seves aptituds
l’aigua, passant pels jo
jovves
es, espor
esportistes
an, per integrar-los a una vida activa i saludable amb
esportives, i arribant a la gent ggrr an
tius i les entita
ts
unes millors condicions físiques. I no podem oblidar els clubs espor
esportius
entitats
ts,
que tindran l’oportunitat de millorar les seves prestacions i els seus serveis, oferint
aquest equipament als seus socis.
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Canet promourà
pisos protegits
de lloguer

En l’últim Ple que es va fer a
l’Ajuntament, es va aprovar la
modificació del règim urbanístic de
dos espais públics perquè s’hi puguin
construir habitatges dotacionals
públics. Aquests dos espais són la
finca El Corral, situada al C/ Romaní, i
una finca situada a la ronda Dr.
Manresa.
Aquesta decisió s’ha pres perquè Canet
de Mar també ha patit l’elevat cost
que ha assolit l’habitatge de l’àrea
geogràfica de l’Alt Maresme i la manca
de sòl urbanitzable. Així, s’aconseguirà
que es construeixin uns habitatges que
siguin assequibles a una part més
important d’habitants.
Aquest canvi de normes es porta a
terme perquè l’Ajuntament considera
que aquests dos espais no tenen cap
ús com a equipaments públics i creu
que seran més útils si es transformen
en terrenys en els quals es puguin
edificar habitatges sota el règim de
protecció pública.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Façana litoral: una nova
rambla amb vistes al mar
En el Ple del mes de març,
l’Ajuntament ha aprovat
tirar endavant un projecte
de reurbanització del tram
inferior del carrer
Santíssima Trinitat i la riera
de la Torre, i el carrer
Balmes entre ambdós
espais.
El projecte forma part de
la millora de la façana
litoral, prioritat de l’equip
de govern. L’operació
urbanística consistirà a
modificar i millorar l’actual
estat d’edificació d’aquest
tram. A la vegada es
resoldran aspectes de
mobilitat, com els accessos al centre històric i cap
a la platja.
Què s’hi farà:
Reordenació urbana que afectarà 3.343 m2
Creació d’una avinguda oberta al mar, d’igual amplada que la riera Sant Domènec,
a la part inferior del carrer Santíssima Trinitat.
Ampliació de la vorera que toca la carretera (on hi ha ara el cinema Miramar)
Creació d’un aparcament subterrani de dues plantes, que permeti ús públic i privat
Pas soterrat cap a la platja per als vianants
Zona verda a l’altra banda de la carretera (accés soterrat)

La Caserna de la Guàrdia Civil
s’enderroca i s’hi farà un aparcament
El dimecres 10 de maig, l’alcalde Joaquim Mas s’ha desplaçat a Madrid a signar l’escriptura
de compra venda de la Caserna de la Guàrdia Civil.
Aquest pas era indispensable per poder començar els treballs d’enderrocament de
l’edifici. La previsió és que es tiri a terra aquest juny i s’hi faci un aparcament que es
podrà utilitzar ja aquest estiu.
La compra i l’enderroc de la Caserna formen part del projecte de recuperació de la
façana litoral. L’Ajuntament mantindrà l’espai com a zona verda i, de moment, i tenint en
compte la necessitat d’aparcament del municipi, s’habilitarà com a aparcament per a una
quarantena de vehicles.

PROMOCIÓ DE CANET

La Pulligan
anirà al polígon

El divendres 7 d’abril, l’Ajuntament,
l’empresa Pulligan i les promotores
Aisa i Wiltord van convocar una roda
de premsa per explicar al mitjans de
comunicació l’acord empresarial a què
s’ha arribat recentment.
El president del grup Pulligan, Joan
Canals va confirmar la venda de les
instal·lacions de l’empresa i el trasllat
al Polígon industrial Can Misser. És una
aposta de modernitat i de comoditat,
ja que actualment és molt complicat
l’accés de maquinària i camions.
Els tres grups municipals del govern
(PSC, CiU i ERC) han coincidit a destacar Pulligan tant pel seu valor empresarial com social, ja que bona part
dels seus treballadors són de Canet.
Pulligan tindrà a Canet el Departament
d’Investigació i Recerca i el desenvolupament dels productes més sofisticats. Seguirà amb les oficines centrals
a Barcelona i amb la fàbrica de Tànger, al Marroc.

Excursions
amb l’alcalde
Aquest maig l’Ajuntament ha programat
unes excursions a Peralada. Hi aniran
l’alcalde i diver sos regidors i
regidores de l’equip de govern.
S’adrecen als jubilats de Canet.
Les inscripcions es van fer a
l’Ajuntament i van quedar esgotades
de seguida. Hi aniran unes 400
persones, que han pagat 12 euros
cadascuna. Es visitarà el Castell i el
Museu del vidre i bodegues de cava.
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L’Ajuntament inaugura el
rocòdrom per Sant Jordi
El passat 23 d’abril, en el marc dels actes de la Mostra
d’entitats, va tenir lloc la inauguració del rocòdrom.
L’alcalde i la resta de regidors i regidores de l’equip
de govern, encapçalats pel regidor d’Esports, Antoni
Isarn, van fer oficial la posada en funcionament
d’aquest monument escalable, de 12 metres d’alçada,
situat en un espai verd, darrere la finca de Vil·la
Flora.
A l’acte hi van assistir una vuitantena de persones.
Entre elles els membres del Grup Excursionista
Canet, entitat local que ha promogut la construcció
del rocòdrom i que va oferir xocolata i coca a
tothom.
En acabar l’acte, vam poder
veure enfilar-se alguns
aficionats a l’escalada. Al
rocòdrom hi poden pujar
per sones que ja tenen
coneixements d’aquest
esport. Abans d’entrar-hi, cal
llegir-se bé les normes i, per
descomptat, respectar l’espai
i l’entorn.

Primavera per les Arts
i voluntaris per la llengua
A finals de març va
començar la setena
temporada de la Primavera de les Ar ts. A
Canet, el diumenge 2
d’abril, va donar el tret
de sor tida del cicle el
cantant Cris Juanico, amb
un concert intimista que va servir de carta de presentació del seu primer disc amb
cançons pròpies, Jocs d’amagat.
Després d’aquest concert, i amb la col·laboració de Juanico, es va fer la presentació de
les parelles lingüístiques d’aquest any. Són 10 parelles que es reuneixen una hora a la
setmana per parlar en català. L’origen de les persones que formen part d’aquestes
parelles és molt divers, des de persones que provenen d’altres territoris de l’Estat, fins
a persones que han vingut de l’altra banda de l’oceà. Cal destacar que aquestes 10
parelles, encara hi ha 12 voluntaris més que volen participar al programa, però no han
pogut per manca d’aprenents. Aquestes parelles parteixen del precedent de l’any passat
que se’n van formar un total de 18. Aquest any es va pel mateix camí.
Dins d’aquest cicle, a Canet també s’ha pogut gaudir de l’actuació del grup de música
infantil i juvenil Macedònia, grup que ha presentat el seu nou disc SAKAM TE.
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EL REPORTATGE

Més d’un miler de persones passejant pel centre

Mostra d’entitats
2006: la quarta!
Canet de Mar destaca per moltes coses. Una de les més valuoses és
la seva gent. Les ganes de fer coses les tastem durant tot l’any, però
hi ha un esdeveniment que posa de manifest la unió i la participació
ciutadana: la Mostra d’entitats
Organitzar un esdeveniment com la Mostra d’entitats
no és gens fàcil. Participants, actes, carpes, seguretat,
instal·lació elèctrica, horaris, nervis, presses i un llarg
etcètera de detalls que s’han de tenir en compte perquè
tot surti bé.
Darrere la Mostra hi ha l’Ajuntament i, sobretot, els
responsables de l’Àrea de Cultura, que són els qui
s’ocupen del contacte amb entitats, de la logística, de
lligar actes i horaris i de controlar i garantir els serveis
municipals. També la Policia Local, la Brigada d’Obres
i Serveis i els diferents departaments i àrees municipals
que presten el seu suport i organitzen activitats durant
aquests dies. Però sense cap mena de dubte la força
d’aquest esdeveniment la fa la llarga llista d’associacions
del nostre poble. N’hi ha de tot tipus, culturals, socials,
esportives, lúdiques, per a petits, per a grans, de dones,
de joves, reivindicatives, musicals, polítiques,
tecnològiques, ar tístiques, veïnals, comercials,
educatives...
La Mostra d’entitats va arrencar ara fa quatre anys,
arran de les propostes fetes a les primeres trobades
del Consell municipal de Cultura. La primavera és un
excel·lent moment per sortir al carrer i fer-la coincidir
amb Sant Jordi fa més gran la festa. El nombre d’estands
ha anat augmentant. Dels 50 de les darreres edicions,
aquest 2006 ja n’hi havia gairebé 90, repartits pel
centre històric de Canet. Més de 600 persones han
participat en l’organització, bé en els estands, bé en la
realització dels 30 actes que es dugueren a terme.

EL REPORTATGE
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El gruix d’activitats es concentra
durant el cap de setmana, però la
Mostra comença abans i acaba la
setmana següent. Dies abans hi va
haver xerrades, com l’organitzada per
l’Escola d’Adults de l’Ajuntament, que

La Fira de països i
les entitats que
defensen l’ús de la
llengua catalana,
eren els convidats
d’aquesta Mostra
aquest any va tenir estand propi, i en
el qual hi col·laboraren una
cinquantena d’alumnes, o la de
l’entitat ecologista Fot-li Castanya,
que va presentar el projecte de
recuperació dels alocars del Maresme.
L’Àrea d’Educació i Infància de
l’Ajuntament va presentar a les
famílies, en un acte a la Biblioteca el
divendres, el catàleg de serveis a la
infància.
El cap de setmana va ser un anar i
venir de persones pels espais de la
Mostra. La inauguració oficial la féu
l’equip de govern, encapçalats per
l’alcalde Joaquim Mas, que visitaren
un a un tots els estands participants.
Anaven acompanyats de gegants i
grallers i els donaven el regal
d’enguany, un punt de llibre elaborat
per l’Escola Universitària de Teixits
de Punt. La passejada de les
autoritats va anar seguida d’una pila
activitats: tallers, xerrades i
conferències, presentacions de nous
projectes, com el Canet sense fils,
actuacions musicals, la III passarel·la
Sant Jordi, teatre, contes a la
Biblioriera, exhibicions esportives, el
lliurament de premis Sant Jordi, la
inauguració del rocòdrom...
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La Mostra ha tornat a fer sortir al
carrer tothom. Només una dada, 728
persones han entrat durant aquests
dos dies a la Casa museu Domènech i
Montaner, que va fer jornada de
por tes ober tes durant el cap de
setmana.
Els premis canetencs 2005 van cloure
la Mostra. Els guanyadors han estat
el copilot de Rallies Xavi Lorza i
l’entitat Club bàsquet Canet. Lorza,
que recordem va patir un greu accident
al Rally d’Avilés al juliol passat, va
emocionar tothom quan va dedicar el
premi al seu germà, mort fa 16 anys
en un accident de cotxe. La superació
personal del jove canetenc el va fer
mereixedor d’una gran ovació per part
del públic assistent. El president del
Club bàsquet Canet va agrair el premi
i va lloar tots els qui han passat pel
Club al llarg dels seus 50 anys
d’història.
La particularitat més gran de la Mostra
és que els seus efectes duren tot l’any.
I si no, fixeu-vos: ja sabem les opcions

Un cop acabada
la Mostra, l’Àrea
de Participació
Ciutadana va organitzar
una jornada
de reflexió
de lleure que tindrem aquest estiu pels
nostres fills, podem començar a
participar en la intranet ciutadana del
Canet sense fils, tenim dades dels
cursos i les activitats culturals i
lúdiques que faran les entitats els
pròxims mesos, sabem com ens hem
de vestir la propera temporada i
podem decidir si volem ballar, anar a
comprar, fer esport, cantar, fer teatre,
estudiar, escoltar música ... i tot a
Canet de Mar.

PROMOCIÓ DE CANET

Xerrades sobre
salut i qualitat de
vida
L’Àrea de Benestar Social de
l’Ajuntament, juntament amb
l’Associació de dones Sàlvia ha
programat per als mesos de maig i
juny, un cicle de conferències que, sota
el títol Salut i qualitat de vida,
s’adrecen sobretot a la gent gran.
Hi col·labora l’obra social de Caixa
Sabadell i es fan a les 19.30 hores a
l’Escola Universitària de Teixits de
Punt. El 3 de maig se n’ha fet una sobre
els mites i els errors en l’alimentació.
Les pròximes són:
17 de maig: Millora i
manteniment de l’estat d’ànim
31 de maig: Informació i
prevenció d’estafes i fraus
14 de juny: En edat de conèixer
la nostra edat

Acollida d’animals
domèstics
Un dels serveis que més maldecaps
dóna a les corporacions municipals
és la recollida, l’atenció i l’acollida dels
animals domèstics de la població, ja
que és un ser vei que tots els
ajuntaments volen fer, però que no
disposen dels mitjans ni dels recursos
necessaris per dur-lo a terme.
Per aquest motiu, el govern municipal
de Canet de Mar ha decidit adherir-se
a la iniciativa del Consell Comarcal del
Maresme de fer-se càrrec d’aquest
servei, mitjançant un conveni en el qual,
mica en mica, s’hi aniran afegint la resta
de poblacions maresmenques.
Així, doncs, l’Ajuntament va aprovar en
el Ple del març passat delegar i
transferir aquest servei. La durada
d’aquesta delegació és de 34 anys i
es podrà prorrogar per períodes de
cinc anys.
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La segona escola pública
cada dia més a prop
Un dels projectes més
esperats per Canet de
Mar, la segona escola
pública, cada cop és
més una realitat. El dia
11 d’abril va sor tir
publicat al DOGC (Diari
Oficial de la Generalitat
de Catalunya, núm.
4612, pàg. 16846) la
licitació d’aquesta obra.
Les empreses interessades
, podien presentar
les seves ofertes fins al dia 8 de maig; d’aquestes ofertes, se’n triarà una, que serà la
que durà a terme l’obra.
L’empresa guanyadora del concurs tindrà un termini per dur a terme aquestes obres de
16 mesos, obres que tenen un pressupost de 4.027.995,05 euros, IVA inclòs.
Aquest és, doncs, el pas definitiu perquè, ben aviat, puguem veure la segona escola
pública de Canet i la població disposi dels espais adequats per al nombre d’infants en
edat escolar.

L’Arxiu municipal col·labora amb
les víctimes de la Guerra Civil
Des de fa dos anys, el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya va
començar a indemnitzar les persones que van estar privades de llibertat a conseqüència
de la Guerra Civil. Per poder sol·licitar els ajuts, aquestes persones han de poder
demostrar aquests fets amb documentació de l’època, amb expedients de quintes,
correspondència diversa o informes elaborats per l’Ajuntament d’aleshores.
I aquesta tasca de recerca de documentació la porta a terme l’Arxiu municipal. Aquest
departament de l’Ajuntament ha rebut una
dotzena de peticions de recerca de
documentació, tant de particulars com de
la Generalitat. Gràcies a una prèvia tasca
d’inventari de la documentació municipal,
s’ha pogut trobar diversos documents que
han demostrat que persones de Canet van
estar privades de la seva llibertat en aquella
època i han pogut sol·licitar aquestes
indemnitzacions de la Generalitat.
Així, doncs, les persones que estiguin
interessades a sol·licitar aquests ajuts, es
poden adreçar a l’Arxiu municipal, on es
mirarà de trobar tots aquells documents
que puguin demostrar que a conseqüència
d’aquell terrible període de la història van
estar empresonats.
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L’EQUIPAMENT

Un punt d’orientació, informació i assessorament

El Pundi, el punt
d’informació juvenil
El Punt d’Informació Juvenil, o Puntdi, ha anat creixent en oferta de
serveis al llarg dels anys. Actualment, aquest equipament és un dels
principals punts d’informació no només per a joves, sinó també per
a gent de totes les edats i, sobretot, nouvinguts que cerquen vies
d’integració amb Canet. Durant l’any passat van passar pel Puntdi,
més de dos mil usuaris.
Quins estudis tinc a l’abast? On puc
viatjar aquest estiu? Quins cursos es
fan a Canet? I a la comarca? On puc
anar a fer un treball a l’ordinador? Hi
ha algun grup de joves on em pugui
inscriure? Totes aquestes preguntes
troben resposta al Punt d’Informació
Juvenil de Canet, un espai proper i
accessible que es troba a la planta
baixa del centre cívic i cultural de Vil·la
Flora. El Puntdi ofereix un servei
d’informació directe a l’usuari, especialment als joves.
Dins de l’Àrea de Joventut hi trobem
l’espai del Puntdi, on tothom qui ho
vulgui pot accedir a les múltiples fonts
d’informació de què disposa: revistes,
butlletins, díptics, dossiers, publicacions o programes de mà. A més a més,
l’espai compta amb set ordinadors
amb connexió a internet i ADSL on els
usuaris hi poden fer treballs, consultar el correu electrònic o navegar gratuïtament.
El Puntdi també compta amb l’edició
trimestral d’una revista d’informació
juvenil, el Repunt, i participa en la

publicació juvenil
que edita el Consell Comarcal del Maresme, El Buscador.
Més que
inf
or mació
infor
Però el Puntdi és
molt més que un
punt d’informació.
Des
d’aquest
ser vei municipal
s’ofereix supor t, A la mostra d’entitats han participat una dotzena de grups de joves
col·laboració i
Àrea de Joventut
assessorament a les entitats o les
Re gidor
gidor:: Rafael Dulsat Or tiz
associacions juvenils en aquells temes
Ser veis:
que més preocupen el jovent, com el
- Internet gratuït
- Col·laboració i assessorament a les entitats i les
treball o l’habitatge.
associacions juvenils
Entre els projectes més immediats
- Organització d’activitats orientades a la joventut
- La Masoveria
d’aquest equipament hi figuren
- Habitatge social
l’organització de tardes d’orientació
Edifici Vil·la Flora, riera Gavarra, s/n
Tel. 93 795 46 25
per a joves sobre els temes que més
Fax: 93 794 31 98
els poden interessar i l’ampliació
Horari d’atenció al públic: de 10.00 a 13.00 hores
i de 17.00 a 20.00 hores
d’informació de l’equipament a traadreça electrònica: pij.canet@diba.es
vés d’internet.

SERVEI A LES FAMÍLIES

Sant Jordi 2006
Aquests són els guanyadors dels
premis Sant Jordi d’enguany. Totes
les categories han tingut premi,
menys la categoria F de poesia,
per a majors de 16 anys, que s’ha
declarat deserta:
CATEGORIA A (NENS DE 4 I 5 ANYS)
- PREMI IL·LUSTRACIÓ: a Maria
Parkinson Pacheco, del col·legi
Yglesias.
- PREMI IL·LUSTRACIÓ: a Andrea
Moreno Garcia, del col·legi
Yglesias.
CATEGORIA B (NENS DE 6 I 7 ANYS)
- PREMI DE PROSA: a EN JOAN NO
POT DORMIR, del nen Tomàs
Ber nat Barco del col·legi
Misericòrdia.
- PREMI IL.LUSTRACIÓ: a LA GRAN
HISTÒRIA, del nen Pau Pomés
Arnau del col·legi Misericòrdia.
CATEGORIA C (NENS DE 8 I 9 ANYS)
- PREMI DE PROSA: a LA FLAUTA
MÀGICA de la nena Laia Benítez
Manzanas del col·legi Misericòrdia.
- PREMI DE POESIA: a PETIT I
EIXERIT del nen Guillem Bassas
Martín del col·legi Yglesias.
CATEGORIA D (DE 10 A 12 ANYS)
- PREMI de PROSA: a MOZART I LA
MOZZAREL.LA de Susanna Pérez
Martínez del col·legi Misericòrdia.
- PREMI de POESIA: a MOZART de
Pau Bassas Beltran del col·legi
Misericòrdia.
CATEGORIA E (DE 13 A 16 ANYS)
- PREMI de PROSA: a EL XÈSPIR
DE CANET de Jordi Dotras Targas
de l’IES Lluís Domènech i Montaner
- PREMI de POESIA: a ELS
SENTIMENTS DE LA MÚSICA de
Laia Planet Masvidal del col·legi
Yglesias
CATEGORIA F (més de 16 ANYS)
- PREMI de PROSA SANT JORDI
2006: a EUSEBI MACIÀ d’ALBERT
HERRERO IZQUIERDO
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L’Ajuntament felicita dues
àvies centenàries de Canet
Trinidad Martínez i Catalina Rocamora són
les dues àvies que
aquest març han fet
100 anys aquí a Canet,
la primera el dia 7 i la
segona el dia 19. Totes dues estan a la residència Sant Roc i tant
l’Ajuntament com la
Generalitat van voler
felicitar-les.
L’alcalde Joaquim Mas
i la regidora de Benestar Social, Cati Forcano van visitar-les acompanyats del regidor de Participació Ciutadana, Francesc Martín i van obsequiar-les amb una placa commemorativa i un ram de flors.
Des de la Generalitat, se’ls ha donat una medalla que recorda aquest dia tan especial.

Conveni de col·laboració entre
l’Escola de Música i l’Ajuntament
Després que l’Ajuntament signés un conveni per a la cessió de l’edifici situat al passeig de
la Misericòrdia amb la Diputació de Barcelona que n’és la propietària, Canet Pro Música
i la corporació municipal han
signat un conveni de
col·laboració per facilitar
l’impar timent d’aquests
coneixements i vincular
l’activitat musical amb l’entorn
social i cultural del poble. Entre
altres coses, aquest conveni
regula les pautes que ha de
complir l’escola de música per
poder rebre la subvenció que
l’Ajuntament ha d’atorgar-li,
subvenció que va lligada al
nombre d’alumnes inscrits a
l’escola.
Aquest conveni té una vigència
de dos anys i es pot prorrogar
a dos més, sempre que la
Diputació doni el vistiplau a la
cessió de l’edifici.
L’escola de música funciona des
de l’any 1989 i té un total de
170 alumnes.
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A finals del mes d’abril, la Policia Local
va anunciar l’entrada en funcionament
de les pilones que s’han instal·lat als
carrers Sant Pere i Saüc i la nova
manera de pagar les denúncies de
trànsit.
Pel que fa a la circulació d’aquests
carrers, serà d’entrada al carrer Saüc
per la riera Buscarons i de sortida pel
carrer sant Pere fins a la plaça
Indústria. Aquest carrers, però, seran
restringits als veïns que disposin de
clau per poder obrir i tancar les
pilones. Per aconseguir una d’aquestes
claus, cal sol·licitar-la a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de la Policia Local,
a l’Ajuntament, o enviar la sol·licitud a
través de la pàgina web municipal i fer
el pagament de 12 euros, tal i com
manen les ordenances fiscals.
La Policia també va notificar que a
partir de finals del mes passat es
modificava la manera de pagar les
denúncies de trànsit. A partir d’ara, es
poden pagar a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà, a l’Ajuntament, si es tracta de
denúncies d’estacionament amb horari
limitat, si es paguen abans que passin
48 hores des de la denúncia. Aquestes
denúncies també es poden anar a
pagar a la comissaria de la Policia Local,
igual que les taxes de grua, sempre
que es facin efectives abans de 48
hores des de la denúncia. Per últim, la
resta de denúncies de trànsit o en el
cas que hagi passat com a mínim una
setmana de la data de les denúncies
anteriors, s’hauran d’anar a pagar a
l’Organisme de Gestió Tributària.

SERVEI A LES FAMÍLIES

Educació presenta el
catàleg de serveis a la infància
El passat 21
d’abril, dins el
marc de la
M o s t r a
d’entitats,
l’Àrea d’Educació i Infància de
l’Ajuntament va
presentar el
catàleg de serveis a la infància.
Com que era un
acte adreçat a
les famílies es
va fer a la sala
infantil de la Biblioteca. Allà, pares, mares i infants van poder gaudir d’un espectacle que
se centrava en la relació d’amistat entre un nen i un lleó a l’Àfrica. La regidora Sílvia
Tamayo va destacar el sentit del catàleg, que dóna informació general i dades de
contacte dels principals serveis i centres docents de Canet de Mar, adreçats als infants
d’entre 0 i 12 anys. Tamayo va explicar que el catàleg pretén ser una eina d’orientació
i guia de les famílies de Canet, en tot el que té a veure amb l’educació dels seus fills i filles.
Els prop de dos-cents assistents van endur-se a casa un exemplar del catàleg que ara es
repartirà a les totes famílies que tenen menuts d’aquestes edats. També el podeu trobar
a l’Ajuntament, a Vil·la Flora i a la Biblioteca P. Gual i Pujadas.

Llar d’infants El Palauet
Un equipament molt actiu
Aquest mes de maig ha resultat un mes molt productiu per
a l’escola bressol municipal, ja
que des del dia 2 i fins al 15
s’ha obert el període de preinscripció.
Durant aquest mes també s’ha
iniciat un taller de massatge infantil que durarà sis setmanes,
durant el qual s’ensenyarà als
pares i les mares la tècnica del
massatge infantil i altres aspectes relacionats amb aquesta etapa de creixement dels nadons.
I el dia 15 de maig hi ha prevista una xerrada per parlar de com afrontar l’arribada d’un
nou membre de la família
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LES COLUMNES

POLÍTIQUES SOCIALS (I)
Són molts els projectes que s’estan
duent a terme a la nostra població;
com a partit socialista, el nostre
treball diari va dirigit a millorar les
condicions de tots i cadascun de
nosaltres, com a ciutadans
individuals i com a membres d’una
comunitat. És per això que vetllem
perquè cada dia Canet tingui més
serveis i equipaments dels que
puguem gaudir tots plegats.
L’esport és una eina bàsica de fer
salut i de promoure valors com la
participació, la integració social i
la companyonia; dintre d’aquesta
línia volem destacar un projecte que
finalment esdevindrà realitat, la
piscina
piscina; un espai dirigit a tots els
canetencs i que suposarà poder
gaudir d’un espai d’oci i salut per
petits i grans i que inicia el que en
un futur esdevindrà la zona
esportiva. L’educació és el futur dels
nostres fills, l’escola, juntament amb
la família són els referents bàsics
dels nens i les nenes, és per això
que s’està fent un esforç d’inversió
per millorar les instal·lacions
públiques actuals i en poc temps
començaran les obres de la segona
escola pública, construcció que ha
estat treta a licitació durant aquest
mes d’abril; ja la tenim més a prop,
en el curs 2007-2008 serà una
realitat. Continuarem esmerçant els
nostres esforços per tal que dia a
dia millorin les condicions de la
nostra vila, fent que Canet sigui un
referent a seguir i que tots i totes
puguem gaudir d’un poble
agradable, pròsper i modern.

Per dialogar cal escoltar i tenir una actitud
oberta i, per tant, intel·ligent.
Si democràcia és el govern en què el poble
exerceix la sobirania i demòcrata és el
partidari de la democràcia i nosaltres vivim
en un poble demòcrata des de fa molts
anys, com pot ser que alegrament passem
per sobre d’aquesta sobirania i no fem cas
de la voluntat expressada lliurement per
un nucli de població?
Altra vegada ens referim al gravíssim fet
que, malgrat haver par ticipat a unes
eleccions lliures i democràtiques, una part
de la població (1.083 votants) vegi amb
indignació que la seva voluntat no ha estat
respectada, és més, que ha estat
manipulada.
Tots entenem, no cal tornar-ho a explicar,
que estem enraonant de CiU.
I si bé és cert que els votants de CDC se
senten traïts, ens hem preguntat com s’han
de sentir els d’Unió.
Ho tornem a repetir per si no es va
entendre bé el passat número de Viure
Canet.
CiU estava representada per la seva llista i
ara des de la cúpula de CDC s’intenta treure
del mapa a alguns dels seus membres, i
sabeu per què? Doncs per acatar fil per
randa els acords que CDC va prendre el
març del 2001 (moció de censura) i va
ratificar en el pacte de govern del 2003.
I UNIÓ ?
Sembla ser que no existeix, que ha
desaparegut del mapa.
PERÒ
No és així. Ja vam manifestar que estem
vius, som ciutadans de Canet, demòcrates
i, per tant, formem part del poble que
exerceix la seva sobirania.
Com a par t de la comunitat de Canet
demanem que se’ns escolti i se’ns respecti
i una manera de fer-ho és a través del
diàleg i no de l’obertura d’expedients
disciplinaris o de la total i absoluta
ignorància. Ens sentim, entre altres coses,
menyspreats.
La dictadura no és compatible amb la
democràcia.

SANT JORDI, PPAATRÓ DE CA
UNY
CATTAL
ALUNY
UNYAA
Tant els catalans que residim a Catalunya
com els qui per motius diversos en són
allunyats, celebrem cada any la diada
de Sant Jordi, el nostre Patró, el dia 23
d’abril.
Aquest dia, a més de venerar Sant Jordi,
esdevé una diada galana amb la Festa
de les Roses, arrelada amb tanta força
que no trobaríem cap català que la
diada del 23 d’abril no ofreni una rosa
a la muller o la promesa.
Així aquest dia és per a nosaltres el
veritable dia dels enamorats, potser en
record de Sant Jordi que rescatà la
donzella de les urpes del drac.
Citant Joan Maragall, en un dels seus
poemes ens diu «En els aires del dia de
Sant Jordi hi ha olor de roses i amor de
pàtria. I encara que el mercat i el jardí hi
hagi també flors d’altra mena, i encara
que tots els dies aimem prou a
Catalunya, el dia de Sant Jordi fa una
olor com cap altra, de pàtria i roses».
Fa uns quants anys, tants que ja és una
tradició, ha curullat aquesta diada, per
si no fos prou plena, la celebració del
dia del Llibre i així com s’han ajuntat, en
una sola festa, Sant Jordi, les roses i els
llibres.
Des d’Esquerra fa anys que
reivindiquem que la diada de Sant Jordi
sigui festiu al nostre país, Catalunya.
Esperem que arribi el dia que els del
país veí ens donin permís per fer-ho, ja
que no podem ser una nació i que, de
moment, el nostre poble no té el dret
de decidir.
També en aquesta diada, a la nostra vila
té lloc la 4a Mostra d’Entitats. Activitat
en la qual totes les associacions i entitats
de Canet participen, oferint el seu bo i
millor als canetencs i les canetenques i
gent d’altres contrades. És el gran dia
de la participació ciutadana. Activitats
com la Mostra ens reafirma que el poble
canetenc és més viu que mai.
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Telèfons
BANCARROTA
En el passat Ple de finals de març es va
presentar (amb retard) el pressupost
municipal d’enguany.
Aquest seria un fet normal, del que no
caldria parlar-ne en aquesta revista, però
ens sentim obligats a fer-ho a causa de la
situació caòtica de les finances municipals,
fruit sens dubte d’una pèssima gestió
de l’actual equip de govern.
Estem endeutats fins a les orelles (com es
diu vulgarment); tant es així, que la
Generalitat ens ha castigat a fer un pla de
sanejament, fet que no havia passat mai a
la nostra vila. Realment, una veritable
vergonya. Però ara resulta que tampoc
compleixen amb el pla de sanejament i en
el pressupost d’enguany l’han retocat per
tal d’intentar amagar l’incompliment.
Les despeses continuen creixent, amb un
for t augment en par tides com les de
«despeses de representació» tant de
l’Alcaldia com d’algun que altre tinent
d’alcalde.
I intenten solucionar-ho amb capítols tan
estrafolaris com són les multes que posa
la Guàrdia Urbana, en què estava
pressupostat que es recaptarien uns 10
milions i ho han superat en un 550 %.
Dit d’una altra manera, el nostre
Ajuntament recapta MÉS D’UN MILIÓ de
pessetes SETMANAL amb les MULTES.
Però ni així surten els números.
Tenim crèdits aprovats pel Ple de fa un
any per apaivagar la situació, que no han
pogut ser instrumentats, ja que CAP BANC
ens els CONCEDEIX.
En l’informe d’intervenció queda palès que
no complim amb les ràtios obligatòries.
I etc. etc. etc. Per què seguir parlant... Si
l’Ajuntament fos una empresa, ja hauria
tancat portes faria temps i els treballadors
estarien tots al carrer, però això no és una
empresa, és quelcom més, és la nostra
casa, la casa de la vila, la casa de tots i
aquesta casa es mereix un respecte.
Si vostès no en saben més (fet que sembla
demostrat) pleguin, nosaltres ho farem. Al
cap i a la fi, som els únics amb experiència
positiva demostrada.
Grup Municipal de la Plataforma

LA PPAR
AR
TICIP
ARTICIP
TICIPAA CIÓ DES DE LA
INFÀNCIA
A l’escola, i allà on els nens passen el temps
lliure, les idees bullen. La imaginació dels
nens i les nenes és extraordinària, però massa
sovint passa desapercebuda. Si desatenem
les idees dels nens i les nenes, ens perdem
un alt percentatge d’objectius per dur a terme
dins del poble. Caldrà, doncs, elaborar una
primera proposta d’avantprojecte destinat a
la infància, l’adolescència i la joventut. Es
tracta de transformar a tots aquests
col·lectius en protagonistes imprescindibles
per a la gestió de la política pública. És a dir,
cal treballar des de la infància (des de les
seves idees, desitjos, suggeriments...), amb el
recolzament i la complicitat dels adults, des
de les seves idees, desitjos... i no dirigir, des
de cap estament, polítiques per als nens, sense
escoltar-los.
El procés es basa en la pedagogia de la vida
quotidiana, que propugna una inter venció
socioeducativa i participativa.
Les idees que fonamenten la proposta
d’avantprojecte sorgeixen de diversos eixos
essencials. Els nens i les nenes són ciutadans
i ciutadanes com tothom, amb drets i deures
i capacitat d’exercir-los. Per això, els adults
han de canviar de mentalitat i començar a
respectar els infants. Cal desterrar algunes
velles idees com aquella que diu que el nens
i les nenes són el futur. La idea és que la
infància mai no serà futur si ara no és present
i protagonista.
Els joves necessiten emancipació, per tant les
polítiques han de dissenyar-se a partir de la
realitat dels joves. Això vol dir que les
polítiques han de respondre amb un model
socialment avançat. No es pot parlar dels
joves com un fotografia estàtica, sinó com
una pel·lícula dinàmica on inter vinguin
innombrables actors: habitatge, treball, oci i
cultura, participació, salut... però també, a la
vegada, altres protagonistes com les dificultats
i les discriminacions per raó de gènere, de
discapacitat, d’origen... Els pobles i les
ciutats no han de cometre l’error
habitual d’organitzar-se des d’un
únic paràmetre adult, perquè això
els priva de capital humà, social,
polític, educatiu i de coneixement
que suposen les idees, els suggeriments, les crítiques i els dubtes
de la infància, l’adolescència i la
joventut.
Francesc Martín Casares
Regidor no adscrit
francescmartincasares@yahoo.es

Ajuntament de Canet de Mar
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31
canetmar@canet.diba.es
www.canetdemar.org
Vil·la Flora
(Centre Cívic i Cultural)
Tel. 93 795 46 25
Fax 93 794 31 98
Escola Taller Els Ar
omer s
Aromer
Tel/fax 93 794 01 05
Benestar Social
Tel. 93 795 46 79
Fax. 93 795 41 26
Policia Local
Tel. 93 794 00 88
Fax 93 794 07 44
El Palauet
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39
Bib
lioteca PP.. Gual i Pujadas
Biblioteca
Tel. 93 795 60 37
Fax 93 794 31 54
Ràdio Canet
Tel. 93 794 20 02
Fax 93 794 13 03
Of
icina de Turisme
Oficina
Tel. 93 794 08 98
Casa museu
Domènech i Montaner
Tel. 93 795 46 15
Fax 93 794 30 90
Plaça Mercat
Tel. 93 794 02 92

