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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 28-09-06
Implantació del servei de mercat d’intercanvide productes útils de segona mà
Aprovació definitiva Ordenança tinença d’animals
Adhesió al Consorci TDT de l’Alt Maresme

Votació
9 vots a favor i 8 abstencions
Unanimitat
Unanimitat

Acords Ple 18-10-06
Modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2007
Acords Ple 30-11-06
Aprovació definitiva del projecte Odèon
Aprovació del projecte de l’edifici d’equipaments esportius i hotel d’entitats
Aprovació definitiva dels estatuts de la Fundació privada Els Garrofers
Aprovació del Pressupost per a l’any 2007
Moció: 25 de novembre, dia internacional
contra la violència de gènere

Votació
Unanimitat
13 vots a favor i 4 abstencions
Unanimitat
Unanimitat
9 vots a favor i 8 en contra
Unanimitat
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Acabem de presentar el
projecte de la piscina
municipal. Quan llegiu
aquestes pàgines haureu
pogut saber de primera
mà tots els detalls del nou
edifici d’equipa-ments
esportius i hotel d’entitats
que farem a tocar del
polígon Can Misser.
La piscina municipal ha
estat una reivindicació
gairebé històrica a Canet.
Els grans projectes del
Fa molts anys que
reclamàvem tenir un
període 2003-2007
equipament com aquest al
A por tació
poble. Finalment és
Ajuntament 4%
possible dur-ho a terme.
Darrere de l’aprovació del
projecte hi ha tot un procés
Finançament extern 94%
de negociació i recerca de
finançament que hem dut a
terme els responsables
polítics i tècnics de
l’Ajuntament.
De fet, poblacions com la nostra no podrien donar llum projectes tant necessaris però
agosarats alhora si no es comptés amb aquesta doble combinació d’interessos, públics
i privats. Per aquest motiu hem aconseguit fer compatible l’explotació d’una instal·lació
amb criteris empresarials i defensar els interessos municipals per oferir un servei públic
obert a tothom.
Aquest és un projecte apassionant i molt desitjat. El govern actual té experiència a l’hora
de combinar els interessos públics amb capital privat. Així ha estat possible, per exemple,
poder gaudir d’un aparcament públic al centre del poble.
La piscina de Canet s’ajusta a la normativa marcada pel Consell General de l’Esport. La
Generalitat ens ha atorgat més de set-cents vuitanta mil euros per a la seva construcció.
Aquesta important aportació de diners públics, s’afegeix a la inversió de capital privat
de l’empresa guanyadora del concurs per a la construcció i concessió pública del servei
i s’afegeix també a l’aportació municipal, que ha estat la cessió del sòl on s’ubicarà
l’equipament. Les dades ho diuen ben clar, mínim cost i benefici al 100 % per a la
ciutadania, que és qui en podrà fer ús d’aquí a un any i mig.
Aquest és un dels al·licients de la gestió pública. Amb actuacions com aquesta, duta a
terme pensant en el benestar de tothom i procurant que el cost econòmic per part del
poble sigui mínim, veiem recompensat tot l’esforç que la gestió política ben feta requereix.

Equip de ggoo v er n m
unicipal
municipal

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Enderroc de la
caserna de la
Guàrdia Civil

Aquest novembre s’ha dut a terme
l’enderroc de la caserna de la Guàrdia
Civil. Ara l’espai s’habilitarà com a
aparcament públic amb cabuda per a
una quarantena de vehicles.
La compra de la caserna, construïda
als anys 50, va ser acordada per la
Junta de Govern Local al gener d’aquest
any. Diversos viatges de l’alcalde i la
primera tinenta d’alcalde a Madrid
durant l’any passat per negociar la
compra, van culminar amb l’acord
d’adquisició i posterior enderroc per
convertir l’espai en zona d’ús públic.

Plantem 73
arbres nous
Aprofitant que novembre i desembre
són els mesos del que és coneix en
botànica com a aturada vegetativa,
l’empresa Tahler, canvia arbres en diferents zones.
A finals de novembre es van començar
a canviar arbres de tot Canet que
s’havien mort o que s’havien retirat
per alguna raó. A finals de desembre
es renovarà la zona de la plaça
Pujadas. S’hi han de plantar 73 arbres
repartits pels carrers Bofill i Matas,
Tomàs Milans, Dotras Vila i Francesc
Cambó. Per fer-ho, la Brigada va
transformar els parterres allargats
en escocells quadrats, uns forats on
hi cap un sol arbre, cosa que en
facilita el manteniment.
També s’ha posat una boca de rec a
la cantonada entre els carrers
Francesc Cambó i Tomàs Milans.
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El mercat d’intercanvi, un
mercat original i pràctic
Aquest novembre ha
començat el mercat
municipal d’intercanvi, una
nova forma, original i
pràctica de donar sortida
a tots aquells objectes que
tenim a casa sense cap
utilitat per a nosaltres, però
que a d’altres persones
els poden interessar. És el
mercat d’intercanvi de
productes, com llibres,
mobles, música, material Al primer mercat es van canviar sobretot llibres, roba i joguines.
informàtic, eines... i no es El matí va acabar amb una xocolatada per a tothom.
poden canviar per diners.
Així, doncs, el tercer dissabte de cada mes, podem anar a la plaça Onze de Setembre i,
des de les 10 del matí i fins a les 2 de la tarda, podem intercanviar aquells productes que
ens han deixat de fer servei per d’altres que considerem útils.
Al mercat d’intercanvi hi pot entrar tothom que tingui alguna cosa per canviar. Un cop
localitzat l’objecte que volem, ens hem de posar en contacte amb el propietari i oferir-li
alguna cosa a canvi. El mercat presencial es fa cada tercer dissabte de mes, però
sempre que ho vulgueu podeu entrar al web municipal i consultar, oferir, canviar ...
www.canetdemar.cat/mercatintercanvi

Multes per abandonar els
residus al carrer
Des de l’inici de la implantació del model de
recollida selectiva porta a porta, al maig
de 2005, s’han revisat les deixalles que els
ciutadans hem anat dipositant al carrer i
s’han corregit les errades per aconseguir
fer-ho eficaçment.
La informació ha estat prioritària i de fet
s’han contractat persones específicament
per fer aquesta tasca de control. Aquests
informadors han fet centenars de visites a
particulars i comerços. Quan es detecta un procediment incorrecte, el ciutadà és avisat
de la possibilitat d’inici de procediment sancionador. En el primer any i mig de recollida
selectiva porta a porta s’han posat 362 avisos de procediment sancionador. S’han fet
també 45 reunions amb reincidents, és a dir, persones que han estat identificades en més
d’una ocasió deixant els residus malament al carrer. Després d’haver informat, l’Ajuntament
ha començat a aplicar les primeres multes. S’han obert ja 11 expedients sancionadors a
particulars i 4 a empreses. Les multes que se’ls apliquen són de 120 euros als particulars
i 250 euros a les empreses, que són les quantitats mínims que preveu la llei.
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Endavant amb
el Pla Local
d’Habitatge

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Al centre de Canet tindrem
la plaça Universitat
Amb jocs inf
antils
infantils
antils,, pista de bàsquet, bar
bar,, escenari i
v e g etació di
divv er sa

A finals de març, el ple de l’Ajuntament
va aprovar una modificació de les
Normes Subsidiàries de Planejament
per al foment de l’habitatge
assequible, per contrarestar la forta
puja que ha patit l’habitatge a l’àrea
geogràfica de l’Alt Maresme i la manca
de reserves de sòl destinats a la
construcció d’habitatges sota el
règim de protecció pública.
Es va decidir convertir dos espais
destinats a equipaments públics en
terrenys on s’hi puguin construir
habitatges protegits, un a la finca
situada al carrer Romaní, coneguda
com El Corral, i l’altre a l’espai
d’equipaments situat a la ronda
Francesc Parera.
Per tirar endavant aquesta iniciativa
municipal, l’Ajuntament compta amb
el supor t de la Diputació de
Barcelona, amb qui signaran un
conveni de col·laboració.
Concretament, l’Institut d’Urbanisme,
Habitatge i Activitats Locals,
organisme autònom de la Diputació,
col·laborarà amb l’Ajuntament per
definir quin és el millor programa
d’actuació de l’Ajuntament en matèria
d’habitatge a curt i mitjà termini.
Aquesta col·laboració es traduirà en
l’elaboració d’un document, el Pla
Local d’Habitatge, que definirà les
estratègies i concretarà les actuacions
que s’hagin de fer des del govern
local amb relació a la construcció
d’habitatges, tant existent com futura,
per un període d’entre quatre i sis
anys.

A mitjans de setembre,
vam poder veure, al
document gràfic Viure
Canet , una primera
aproximació de com
serà l’antic campus de
l’Escola de Teixits, a
l’espai que hi ha entre el
Centre d’Assistència
Primària i l’Escola de
Teixits de Punt. Era una
animació en tres
dimensions del projecte
guanyador del concurs Per elaborar aquest disseny, s’han tingut en compte alguns
que es va fer a finals de suggeriments fets per part de la ciutadania
maig per a la ordenació
d’aquesta plaça.
Bassas arquitectes, sl és
l’empresa encarregada
del disseny de la plaça
Universitat, el projecte de
la qual es va adjudicar en
l’últim Ple que va celebrar
el consistori.
Segons aquest projecte,
l’objectiu és crear una
plaça on es puguin fer
activitats diverses. Hi
haurà un seguit de pèrgoles de metacrilat de colors que marcaran l’entrada a la plaça i
ens faran arribar fins a la zona de jocs infantils, al mateix temps que a l’estiu proporcionaran
una ombra molt agradable.
També s’hi disposarà diferents tipus de vegetació que ocultarà els murs de les eixides de
les cases de la riera Gavarra, al voltant del CAP i a diferents zones repartides per la part
central, cosa que produirà un contrapunt amb la major part pavimentada de la plaça.
El color del paviment orientarà els usos i les diferents activitats que s’hi vulguin fer: hi
haurà un paviment de fusta a mena d’escenari, hi haurà pedra de Sant Vicenç, com la de
les rieres Sant Domènec i Buscarons i també hi haurà paviment de formigó.
Superfície: 4.000 m2
For
ma de tr
zi: 110 m de llar
orma
traa pe
pezi:
llargg ada i de 30 a 40 m d’amplada
Accés: des de la rier
ada del pàr
quing i el CAP
rieraa Ga
Gavv ar
arrr a, entr
entree l’entr
l’entrada
pàrquing

PROMOCIÓ DE CANET

Canet Cançó,
consolidació
d’un cicle

Durant els mesos d’octubre i
novembre vam poder gaudir d’una
altra edició d’aquest cicle de música
i cançó d’autor. Des del 7 d’octubre
fins a l’11 de novembre de 2006,
Canet va comptar amb cantautors de
renom que van mostrar els seus
últims treballs a un públic fidel.
Les dades d’assistència són molt
engrescadores. Després de cinc
anys, el Canet Cançó es consolida
com un cicle en alça, ja que prop de
vuit-centes persones van passar per
l’envelat en els dies que va durar el
+d6.
Pep Sala ha estat el músic que més
assistència ha tingut aquest any. Més
de tres-cents espectadors van
gaudir d’un concert pensat per oferir
al públic una selecció molt personal
d’aquells temes que ha composat al
llarg de la seva dilatada trajectòria
professional, interpretats en el seu
estat més genuí, el format acústic.
Aquest any, però, el Canet Cançó no
només ha estat un seguit de concerts
de música, sinó que hi ha hagut altres
iniciatives dedicades a celebrar el
cinquè aniversari del cicle: Ràdio
Canet s’ha sumat a la celebració amb
l’emissió, des del 26 de novembre,
d’uns programes especials on
repassa aquests cinc anys de cicle i
la Biblioteca P. Gual i Pujadas va fer
una exposició del material que la xarxa
de biblioteques té dels autors que
han passat pel +d6.

6

L’Ajuntament digitalitza les
actes municipals des del 1815
Aquesta tardor l’Arxiu municipal,
juntament amb la Diputació de
Barcelona han digitalitzat 67
llibres i 35 lligalls d’actes
municipals manuscrites per a una
millor conservació i consulta.
L’Arxiu municipal de l’Ajuntament
ha pogut dur a terme aquesta
digitalització perquè forma part
des de fa més de 3 anys, de la
xarxa d’arxius municipals de la
Diputació de Barcelona. Aquesta S’han digitalitzat les actes municipals des de l’any 1815 fins
xarxa finança i executa projectes al 2000
de millora i modernització del servei dels arxius locals i la digitalització de les actes és un
d’aquests projectes.
Per fer-ho s’ha utilizat una complexa i sofisticada màquina que no escaneja, sinó que
fotografia els documents.

Pinzellades de Canet, un nou
joc per conèixer Canet de Mar
Després dels àlbums de cromos
M’agrada Canet i Canet pas a
pas , una nova iniciativa de
l’Ajuntament, la Unió de
Botiguers i Comerciants i
l’Associació de Venedors de la
Plaça Mercat, apareixerà a
mitjans de gener a Canet, amb el
nom de Pinzellades de Canet i és previst
que s’acabi als voltants de Sant Jordi.
L’objectiu principal del Pinzellades és difondre la
riquesa cultural de la ciutat tot reforçant el sentiment
d’identitat i de pertinença a un lloc mitjançant la participació
activa del comerç local. Consisteix en el conegut joc de la memòria que a
partir de 20 imatges i la corresponent explicació dóna resposta a la pregunta:
Com definir què és i què significa Canet de Mar a partir de 20 conceptes?
Aquesta nova idea compta amb la col·laboració dels membres del Foto Grup Canet,
encarregats de fer les fotos i el llibret explicatiu anirà a càrrec d’un grup de canetencs
coneixedors de la història de la població.
Aquest preuat obsequi és presentarà en un elegant estoig que s’aconseguirà mitjançant
uns cupons que s’obsequiaran com a premi a la fidelitat i la compra en els establiments
del municipi. Els clients hauran d’omplir una llibreta que recorda els antics segells Valispar
ellades de
o Vegè i que, un cop plena, és podrà bescanviar per la col·lecció Pinz
Pinzellades
Canet
Canet. A més a més, entraran a formar part d’un sorteig de vals per comprar a les
botigues participants.
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A tota pastilla,
un èxit de públic

Aquest mes d’octubre hem pogut
veure al passeig Marítim uns vagons
una mica especials que no han passat
desapercebuts per a cap persona
que ha anat a passejar per la zona.
Aquests vagons de mercaderies
contenien exposició sobre les
drogues de síntesi A TOTA PASTILLA,
cedida per la Diputació de Barcelona.
Aquesta exposició, que mostrava una
realitat cada vegada més extensa sobre com en són d’assequibles aquestes drogues, anava adreçada a tothom que hi estigués interessat, però
sobretot anava dirigida als joves. És
per això que s’han fet visites guiades
per als nois i les noies de 3r i 4t
d’ESO i Batxillerat de Canet i de pobles del voltant. I ha estat un èxit, ja
que l’han visitada fins a un total de
1.213 persones. Aquesta exposició
ha anat acompanyada de diferents
xerrades i taules rodones com ara la
conferència del 16 de novembre Què
fem per prevenir les drogodependències, a càrrec de responsables
sanitaris de l’Hospital de Calella i de
Benestar Social i la Policia Local de
Canet.

EL REPORTATGE

Propostes per fer Canet
més participatiu
El dissabte 30 de setembre vàrem celebrar una trobada per analitzar els canals
municipals de participació i per promoure
la implicació ciutadana en els afers públics.
Van participar-hi quaranta-dues persones
de diferents perfils -responsables polítics,
tècnics, professionals, representants associatius i ciutadania a títol individual- amb
visions i opcions diverses per al nostre poble.
La jornada va començar amb una ponència a càrrec de Fernando Pindado –subdirector
general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya- i va continuar amb
quatre grups de debat, fruit dels quals les persones participants van acordar vint
propostes relatives a les polítiques d’informació, consulta, participació i suport a
l’associacionisme.
El total de les aportacions rebudes s’estan analitzant pels diferents departaments
municipals i resultaran molt profitoses per orientar les properes polítiques de participació
ciutadana que aquest Departament presentarà al gener, juntament amb l’informe de la
jornada. Podreu trobar aquesta documentació i més noticies de l’Àrea, a l’apartat
corresponent del web municipal.

Canet protagonista a l’exposició
Barcelona & Modernity
La Casa museu Lluís Domènech i Montaner, dedicada a la vessant humana i
professional d’aquest arquitecte modernista, cedeix temporalment quatre
peces de la seva col·lecció a dues exposicions dels Estats Units, sota el títol Barcelona & Modernity: Gaudí to
Dalí (1868-1939).
L’exposició examina els moviments catalans del Modernisme i el Noucentisme, els moviments avantguardistes de
principis del segle XX i les reaccions artístiques de la Guerra Civil Espanyola.
Per ensenyar al públic nord americà l’art català, els organitzadors han volgut comptar
amb quatre peces d’un referent mundial del Modernisme: Lluís Domènech i Montaner. En
concret, les peces que s’han cedit són un conjunt de tres balustres del Palau de la Música
Catalana de Barcelona de l’any 1905, la maqueta de la sala de concerts del Palau de la
Música Catalana de Barcelona (1905-1908) de Juan Pablo Marín, una reproducció del
plafó de figura femenina amb càmera de la casa Lleó i Morera de Barcelona, de l’any
1905, original fet per Eusebi Arnau, i la reproducció del Gall donant la benvinguda a l’alba
del Café Restaurant de l’Exposició Universal de Barcelona del 1888.
La primera exposició es fa a Cleveland, a l’estat d’Ohio, del 15 d’octubre al 17 de gener
de 2007, a The Cleveland Museum of Art. Posteriorment, es portaran les peces al
Metropolitan Museum of Art de Nova York i es podran veure entre el 4 de març i el 3 de
juny de 2007.

EL REPORTATGE
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L’Ajuntament aconsegueix una nova injecció de capital privat

La piscina municipal
molt més que nedar
Amb un pressupost de quatre milions d’euros, a finals d’any es començarà a construir
a la futura zona esportiva, a tocar del polígon industrial Can Misser, l’edifici
d’equipaments esportius i hotel d’entitats, és a dir, la piscina municipal.
Al Ple d’aquest novembre, s’ha aprovat
definitivament el projecte de construcció
d’aquest nou equipament que comptarà
amb dues piscines, jacuzzi, zona termal,
gimnàs, centre mèdic, bar, local social i
hotel d’entitats. La construcció la farà
l’empresa guanyadora del concurs públic,
Construcciones Riera, SA, i també serà
qui es farà càrrec de la gestió de les
instal·lacions un cop estigui en
funcionament.

Com s’ha gestat
aquest projecte?
Fa gairebé nou mesos va començar a
prendre forma la possibilitat de fer realitat
una reivindicació del poble de Canet des
de feia molts anys: la construcció d’una
piscina. La Generalitat va incloure el
projecte en el Pla director d’instal·lacions
i equipaments esportius de Catalunya, la
qual cosa es va traduir en una subvenció
de 788.600 euros per a la seva
construcció. L’equip de govern va posar
aleshores mans a l’obra perquè la piscina
fos realitat al més aviat possible.

On la trobarem?
La zona on s’ubicarà la piscina és al polígon
industrial, a l’espai que va dedicat a la
futura zona esportiva de Canet on, més

endavant, també està previst ubicar-hi
altres equipaments espor tius i un
aparcament.

Com serà?
L’edifici tindrà dues plantes d’ús públic i
una planta soterrani on hi haurà la
maquinària que farà funcionar les
instal·lacions i els registres de piscina. A la
planta baixa hi trobarem les dues piscines
amb què comptarà l’edifici, una de vint-icinc metres de llargada i una altra de dotze
i mig, amb una gran zona de jacuzzi,
envoltades per una zona termal amb una
sauna i un bany de vapor. Per últim, la
primera planta és la que dóna accés a
l’edifici i on s’instal·laran les sales de

musculació, cardiovascular, el centre mèdic
i un bar i un local social amb accés
independent des del carrer.
I no només hi haurà un edifici amb piscina
i gimnàs, sinó que l’obra s’acabarà amb
un hotel d’entitats, perquè les diferents
entitats de Canet tinguin un lloc per poder
reunir-se i muntar activitats diverses.
Aquest hotel d’entitats tindrà una connexió
directa amb el vestíbul general de tot
l’edifici. Així, s’aconseguirà un equipament
totalment integrat.

Com funcionarà?
La gestió d’aquest complex esportiu serà
mitjançant una concessió pública, és a dir,
una empresa privada, en aquest cas la
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EL REPORTATGE
cament de la riera Gavarra, aparcament
que també va ser construït i és gestionat
per una empresa privada. I si encara anem
més lluny en el temps, veiem que la llar
d’infants El Palauet també és gestionada,
mitjançant un sistema de concessió, per
una empresa privada.

L’edifici
d’equipaments
esportius i l’hotel
d’entitats serà una
realitat la primavera
de l’any 2008
Quan hi podrem anar?

mateixa que està encarregada de construir
l’edifici, es farà càrrec del seu
funcionament. No és la primera vegada

que s’utilitza a Canet aquest sistema de
concessió per gestionar un servei públic.
A finals de juny es va inaugurar l’apar-

Veient com quedarà ja voldríem anar-hi avui
mateix. Després de la presentació oficial
del projecte, aquest 15 de desembre a
l’Escola Universitària de Teixits de Punt,
queden resolts molts dubtes, entre els
quals hi ha l’execució de les obres. Ja hem
començat a veure-hi els primers
moviments de terres. A partir d’ara tenim
18 mesos per endavant. Si tot va com
està previst, la primavera del 2008 podrem
practicar per fi esport en aquest nou
equipament municipal.

Els grans projectes del període 2003-2007
Cost total
Aparcament Municipal
Accessos platja
Nou CAP
Segona escola
Urbanització rieres
Polígon industrial
Odèon (1a fase)
Piscina municipal
Plaça Universitat
T otal

6.000.000 euros
3.300.000 euros
3.618.603 euros
4.027.000 euros
1.028.300 euros
5.119.529 euros
1.514.886 euros
4.000.000 euros
900.000 euros
29.508.318 euros

Apor tació
ajuntament
0 euros
0 euros
0 euros
0 euros
518.000 euros
399.000 euros
739.686 euros
0 euros
300.000 euros
1.956.686 euros

Apor tació
externa
6.000.000 euros
3.300.000 euros
3.618.603 euros
4.027.000 euros
510.300 euros
4.720.529 euros
775.200 euros
4.500.000 euros
600.000 euros
27.551.632 euros

PROMOCIÓ DE CANET

Canet celebra el
Dia Internacional
dels Infants
El 20 de novembre s’ha celebrat el
Dia internacional dels Drets del infants.
Canet s’hi ha afegit i és per això que
les Àrees d’Educació i Infància i de
Participació Ciutadana han organitzat
diverses activitats relacionades amb
aquest tema.
L’Aparador d’espectacles, organitzat
per l’ACPO, va oferir-nos El petit
extraterrestre, un espectacle basat en
el llibre El petit príncep i vam
il·lusionar-nos amb l’intent
d’aconseguir un món millor. Un grup
de nens i nenes van llegir-nos els
principals drets dels infants.
Uns plafons que resumien aquests
drets, van estar exposats primer
durant l’espectacle i després, durant
tota la setmana a la Biblioteca. Els
plafons tenien un gran espai buit, que
es va anar omplint amb els dibuixos i
els desitjos dels nens i les nenes de
Canet.

Campanya
informativa
per al comerç
Tècnics en consum han visitat aquest
novembre els comerços de la riera
Buscarons i les parades de la Plaça
Mercat per explicar als botiguers
quins són els requisits mínims
exigibles als establiments pel que fa a
la informació als consumidors.
Es tracta d’una campanya informativa,
en cap cas sancionadora. S’ha triat la
riera Buscarons perquè és un dels
principals eixos comercials de Canet.
El Departament de Comerç de l’Àrea
de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament és qui impulsa aquesta
campanya. Per fer-ho compta amb la
col.laboració de la Diputació de
Barcelona.
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L’Hospital residència Guillem Mas
canviarà la cara
Aquest desembre es presenta el nou projecte de
l’Hospital residència Guillem
Mas.
L’empresa Bassas arquitectes, sl ha estat l’encarregada
de fer el projecte per reformar aquest edifici. La primera dificultat en què es van
trobar va ser que s’havia de
respectar el frontal de
l’edifici, ja que és una façana
protegida.
Així, doncs, les obres consistiran en la restauració
d’aquesta façana i la conversió de l’antiga residència de
les Germanes Dominiques en
una sala de rehabilitació, on
també s’hi faran activitats diverses amb els avis i els seus
familiars.
També es reforma l’entrada
a la residència, ja que era una de les parts més malmeses de l’edifici. En aquesta entrada
hi haurà la recepció de l’Hospital i un despatx nou. Aquesta nova entrada permetrà
connectar tot l’edifici, és a dir, no caldrà passar pel pati per anar a altres zones de la
residència, tal i com passa actualment.
Per últim, cal destacar que amb tota aquesta reforma també hi sortirà guanyant l’espai
que queda per al pati interior, ja que aquest quedarà molt més gran del que és ara.

Resultat a Canet de les eleccions
al Parlament de Catalunya
Les eleccions celebrades l’1 de novembre passat per escollir el Parlament de Catalunya
pels pròxims quatre anys van obtenir el resultat següent a Canet de Mar:
Total electors:
Abstencions:
Vots candidatures:
Vots nuls:
20

9.777
4.050
5.583

Par ticipació:
Vots escrutats:
Total vots blancs:

Número de vots total per partits:
CiU: .................... 1.910
ICV-EU
10,07%
PSC-CpC: ........... 1.272
ERC: .................. 1.037
ICV-EuiA: ............. 575
PP: ........................ 567
Altres: .................. 162
(partits sense representació a l’anterir legislatura)

ERC 18,17%

PP 9,94%

5.727
5.727
124

C’S
1,68%

PSC 22,28%

CIU

33,46%
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L’EQUIPAMENT

Un equipament que s’usa uns 260 dies de l’any

L’envelat, la sala
polivalent de Vil·la Flora
Ara fa poc més de quatre anys que disposem d’un espai permanent a Vil·la
Flora per celebrar-hi tot tipus d’esdeveniments: culturals, socials, formatius...
És l’envelat de Vil·la Flora, la sala de 800 m2 que l’Ajuntament va adquirir
al 2002 per utilitzar com a espai polivalent. A més a més, mentre no es
construeixi el futur teatre municipal Odèon al centre del poble, l’envelat
també fa les funcions provisionals d’espai escènic.
L’envelat és una sala usada per fer-hi
diferents activitats. L’Ajuntament hi
organitza:
Activitats del cicle anual de festes:
- Cap d’Any
- Carnaval
- Ball de Festa Major
- Parc infantil i juvenil de Nadal
Cicle d’arts escèniques:
- Primavera de les Arts
- Canet cançó +d6

L’envelat està al
costat de la
Masoveria, la
casa modernista
situada als
jardins de Vil·la
Flora
També en fan ús habitual les entitats de
Canet, com ara:
Amics del ball:
- Cursos de ball de saló
- Diumenge de ball
ACPO:
- Re-percussió per l’Odèon
- Concerts i aparador d’espectacles

- Cinema alternatiu
Cursos de Vil·la Flora:
- Tai-txí
- Malabars i percussió
- Cultura popular
Dinars i sopars populars, organitzats
per entitats o col·lectius ciutadans
Fi de curs de les escoles
Altres activitats puntuals de les entitats
Finalment també hi ha la possibilitat que
els particulars el lloguin a 32 euros l’hora
per festes d’aniversari o esdeveniments
privats.

L’espai
Escenari de 84 m2
Dos camerinos connectats amb
l’edifici annex, construït per l’Escola
Taller Els Aromers, amb dutxes,
vestuari i uns lavabos ober ts a
tothom.
Estufes de gas propà i un canó d’aire
calent per a l’hivern
Dos canons de refrigeració i
possibilitat d’obrir els laterals de la
pista a l’estiu.

SERVEI A LES FAMÍLIES
SEGURETAT CIUTADANA

Nous sistemes
de vigilància a
la Comissaria

La plantilla de la Policia Local compta
amb quatre nous agents. El 27 de
novembre van ser presentats en un
acte a la Comissaria, que va comptar
amb la presència de l’alcalde,
Joaquim Mas i alguns regidors, entre
ells, la primera tinenta d’alcalde
d’Urbanisme i Seguretat Ciutadana,
Ibis Puig.
Es va aprofitar l’acte per ensenyarlos el funcionament dels nous
sistemes de vigilància que s’hi ha
instal·lat.
La primera novetat és un aparell que
enregistra totes les tr ucades
telefòniques que es fan. Aquest
sistema enregistra tant les trucades
entrants com les sor tints, a més
d’enregistrar també totes les
conver ses que tinguin lloc per
l’emissora de la Policia. La raó per la
qual s’ha instal·lat aquest sistema de
vigilància és bàsicament per les
trucades urgents, ja que amb aquest
enregistrament es pot comprovar si
el temps de reacció ha estat l’adequat
o no.
La segona novetat és el sistema de
videovigilància. S’han instal·lat tres
càmeres de vídeo a la Comissaria,
que
enregistren
aquestes
instal·lacions les vint-i-quatre hores.
N’hi ha una a l’interior, que enregistra
la recepció de la Comissaria, i dues a
l’exterior.
L’acte també va servir per felicitar
agents que han tingut actuacions
destacades en l’exercici de les seves
funcions durant els darrers mesos.
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Primera pedra del nou
Centre d’Assistència Primària
La consellera de Salut, Marina Geli (PSC), va ser a Canet el
6 d’octubre, per posar la primera pedra del nou CAP de
Canet de Mar
Mar..
La consellera va ser
rebuda per l’alcalde
Joaquim Mas i la resta
de regidors i regidores
de l’equip de govern.
Després de la visita
institucional a l’Ajuntament, van dirigir-se cap
a la riera Gavarra, a
l’espai on es construirà
el nou Centre d’Assistència Primària. Allà
l’arquitecta redactora
del projecte, Conxita
Balcells, va explicar-los com serà el centre. Encarat a la futura plaça pública, el centre
tindrà dues plantes i estarà equipat amb tot el material necessari per donar atenció a una
població aproximada de 25.000 persones. L’Àrea bàsica de salut de Canet dóna també
cobertura sanitària a les poblacions de Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta.
L’alcalde Joaquim Mas va fer incidència a aquesta atenció a la població. Podem créixer en
població però seguirem tenint les nostres necessitats sanitàries cobertes. La consellera,
per la seva banda, va donar les gràcies a la Diputació de Barcelona per haver cedit a
l’Ajuntament l’espai on s’ubicarà el CAP, la plaça i on hi ha l’aparcament subterrani, i a
l’Ajuntament per haver-lo posat al servei de la població amb aquests tres equipaments.
La col·locació simbòlica de la primera pedra marca l’inici de les obres del centre. El
termini d’execució és de vuit a deu mesos. El finançament és íntegrament a càrrec de la
Generalitat que, a través de l’empresa pública GISA, és qui ha dut a terme tot el procés
de contractació i adjudicació de l’obra.

La inversió del futur CAP de Canet és de 3.618.603 euros
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SERVEI A LES FAMÍLIES

Parc de Nadal a Vil·la Flora
del 27 al 30 de desembre

Continuen les
obres de la
segona escola
Aquesta tardor s’està duent a terme
el moviment de terres als terrenys de
la futura segona escola pública de
Canet. Les màquines hi treballen des
de primers de setembre. El termini
d’execució és de 16 mesos, a
comptar des de l’acta de replanteig
de l’obra, signada el 17 de juliol. Les
previsions es compleixen perquè es
podrà començar curs al setembre de
2007, tot i que tot indica que seran
només els cursos d’Educació Infantil
els que podran ser-hi el curs complet.

Ordenances
fiscals 2007
Bonificacions per a les
famílies nombroses
L’IBI (Impost de béns immobles) i el
ser vei d’escola bressol municipal
seran menys costosos per a les
famílies nombroses. En l’IBI s’aplica
una rebaixa de fins a un 50% i l’escola
bressol els pot costar un 10% menys.
Per l’IBI cal sol.licitar-ho abans del
31 de desembre d’aquest any a
l’Oficina de Recaptació de la
Diputació, situada al carrer Castanyer.
Per al servei d’escola bressol podeu
esperar-vos fins al moment de fer la
inscripció, a la primavera del 2007.
Cal destacar també, que per a l’any
2007, les ordenances fiscals no s’han
apujat, fins i tot la taxa d’escombraries
s’ha rebaixat tres euros.

Aquest any també tindrem per
Nadal un espai d’oci per als més
petits de la casa. Les Àrees de
Cultura, Educació i Infància i Joventut
tornen a organitzar el parc de
Nadal, al recinte de Vil·la Flora.
Es farà des del 27 fins al 30 de
desembre, a l’envelat i als jardins
de Vil·la Flora. Estarà obert cada
dia d’11 a 2 al matí i de 5 a 8 a la
tarda.
A l’envelat s’instal·laran inflables,
una ludoteca, tallers organitzats
pels esplais Strankys i Bitxus, també hi haurà un circuit de bicicletes, organitzat per la
Policia Local i actuacions per als més menuts. I perquè els pares tinguin la seva estona de
descans, també s’hi organitzarà una zona per a ells, El racó dels pares, un espai, amb
taules, servei de bar i biblioteca, on aquests podran xerrar i intercanviar experiències
relacionades amb l’educació dels seus fills.
Al jardí de Vil·la Flora també hi haurà atraccions noves, com un circuit de
quads i, com ja és tradició, el futbolí humà.

Es crea el Consell
Participatiu del Palauet
Pel mes de juliol, la Generalitat
va publicar un decret en el qual
regulava l’educació infantil i
establia que en aquest cicle
educatiu també s’havia de
crear un òrgan de participació
de tots els estaments que tenen
a veure amb l’educació dels
més petits. Així, doncs,
s’establien les primeres bases
per a la creació dels consells
par ticipatius, uns òrgans
similars als coneguts consells
escolars que hi ha al 2n cicle educatiu.
El Palauet, doncs, va posar fil a l’agulla a mitjans de novembre per crear el seu Consell
Participatiu, ja que havia de començar a funcionar a partir del dia 15 de desembre.
Aquest Consell està presidit per la direcció de l’escola, dos representants dels pares i
mares, dos representants dels educadors, un representant administratiu i un de
l’Ajuntament. Algunes de les seves funcions són, per exemple, avaluar i aprovar projectes
i normes del centre i elaborar propostes i informes sobre el funcionament del menjador.
Es podran crear comissions delegades per a temes concrets, com ara per vetllar per
l’organització del servei de menjador.
El Consell participatiu del Palauet es renovarà cada dos anys i per meitats.
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LES COLUMNES

DRETS I DEURES

BONES FESTES

IL·LUSIÓ I INSTAL·LACIONS DIGNES
VAN DE BRA
CET
BRACET

El passat dia 10 de desembre es va
commemorar el dia de la Declaració
Universal del Drets Humans i el 20 de
novembre el dia dels Drets dels Infants.
Ens agradaria aprofitar aquestes línies
per fer una petita reflexió sobre els drets
i els deures que tots tenim.
Quan parlem de drets humans, hi ha un
acord general en el fet que ens referim a
un conjunt de drets que ens corresponen
a tots, sense cap mena d’excepció,
només pel fet de pertànyer a la gran
família humana.
També és general el consens en el sentit
que no són drets que la societat
concedeix als seus membres, sinó que
són drets que la societat en cap cas no
pot qüestionar; al contrari, és obligació
seva consagrar-los i garantir-los.
Això ho hem d’explicar als nostres
infants, hem d’educar els nostres fills i
filles perquè sàpiguen que tenen uns
drets com a Infants. I és que dret no és
allò que es dóna per compassió, un
dret és alguna cosa que ens pertany,
només pel fet de néixer i això
malauradament molt sovint ho oblidem.
Però també els hem d’explicar que tenen
uns deures, deures amb la seva família,
amb els seus companys, amb els seus
amics i amigues, amb els seus
professors...
I és que en aquests moments hi ha una
tendència massa forta a pensar molt en
els drets i molt poc en els deures.
Sembla com si tots estiguéssim molt
disposats a recordar els nostres drets,
a exigir constantment més per nosaltres,
donant per entès que tant les
administracions com les altres persones
han d’estar a punt per rebre les nostres
reclamacions.
Es tendeix massa sovint a oblidar que
no hi poden haver drets si, al mateix
temps, no hi ha uns deures que els
corresponguin.

Ara que estan tan properes les
festes de Nadal voldríem aprofitar
per demanar al poble de Canet i a
nosaltres mateixos que fem tot el
possible perquè el nou any vingui
carregat de democràcia, amb el que
això compor ta: coherència,
responsabilitat, feina ben feta,
honestedat... Canet s’ho mereix i
estem segurs que entre tots ho
podrem aconseguir.

Al darrer número del Viure Canet ja ho dèiem!
Canet de Mar necessita una segona escola
pública des de fa 6 anys! Ja aleshores pares i
mares de l’AMPA i del Consell Escolar i mestres
alertaven de la massificació progressiva de la
nostra Escola. Tanmateix, al setembre hi havia
il·lusió. Ara, basarda.
Ara fa cinc anys es va triplicar el primer curs
i hores d’ara ja hi ha 4 P3 i tots els altres
cursos triplicats! Fa tota la impressió que ara
sí que cal actuar des de l’Ajuntament.
L’Ajuntament el 2003 va convèncer la
Generalitat que calia una nova escola de dues
línies i no pas la triplicació de l’actual. Bon
encert.
El retard de l’Ajuntament en fer els tràmits per
cedir el sòl adequat i la lentitud del
Departament en els seus procediments ha
provocat que la construcció de l’escola s’hagi
demorat en excés.
Aquest curs l’escola Misericòrdia ha sobreeixit
de la seva capacitat màxima. L’escola no és
elàstica. Les mestres i els mestres no poden
atendre com cal els alumnes perquè hi ha
massa grups. Hem perdut en qualitat!
I tota aquesta manca de previsió i de fer les
coses en el seu moment té un cost:
d’esgotament i cansament al centre i també
econòmic. Ara tot són presses per buscar la
sortida «menys dolenta». Des d’ERC pensem
que l’any vinent és una necessitat imperiosa
que els grups d’educació infantil que aniran a
la nova escola ja no estiguin a la Misericòrdia
(i sembla ser que tothom ho veu clar) però on
els posem? Aquest és el problema a primers
de setembre. Des de la secció local no veiem
gens clar posar els alumnes en una escola
nova a mig fer amb obres contínues, pols,
sorolls i una qualitat que no és la que tots
voldríem per als nostres fills. Així, doncs, la
possibilitat d’instal·lar mòduls a Vil·la Flora
(com ha passat amb el CAP) esperant que
s’acabin definitivament les obres és la solució
més digna per a tots. Però que quedi clar que
l’escola ja hauria d’haver estat feta abans
d’iniciar-se el curs si tothom hagués fet la
seva feina a temps.
Creiem que cal poder inaugurar la nova escola
amb il·lusió, i això només serà possible si la
inaugurem quan estigui acabada. I també que
cal que la il·lusió torni a instal·lar-se a l’escola
Misericòrdia. Il·lusió i instal·lacions dignes
van de bracet. El futur dels nostres infants és
el més important avui i sempre.

En els darrers dies es parla molt
dels drets humans: de la dona, dels
nens, de les persones
impossibilitades... tot això és molt
maco, però, pensem una mica,
perquè aquests drets es facin
realitat hem de lluitar-hi tots, des
del primer fins a l’últim. Cal
començar des de la primera
educació, que reben els nostres
infants fins arribar al respecte a la
gent gran, és molt impor tant
l’exemple que nosaltres donem, no
amb la paraula, sinó amb els nostres
fets, recordeu la dita: val més una
imatge que mil paraules !
Estem convençuts que Canet és un
poble madur i com a tal sabrà
transmetre durant les properes
generacions aquest valors tan
impor tants i que avui en dia a
vegades queden una mica oblidats.
El futur de Canet ha d’anar en
aquesta línia de maduresa, el futur
d’aquest poble ha de ser la força
d’un poble democràtic que decideix
per sí mateix i que toca de peus a
terra.
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Telèfons
ELECCIONS
Fa pocs dies s’han celebrat les eleccions
al Parlament de Catalunya i els
resultats han provocat dues reaccions
contradictòries.
En primer lloc la satisfacció (de vegades
ho oblidem) pel fet que hem pogut anar
a votar; en definitiva, que vivim en
democràcia. I per això hem d’estar
contents.
Per altra banda el desencís per la manca
de participació o dit d’altra manera, a
causa de la forta abstenció.
Com és natural, tothom treu les seves
pròpies conclusions, però la majoria
apunta cap a un desencís de la
ciutadania, del poble en general, un
passotisme per utilitzar termes de la
nova generació que empeny amb força,
i per què?... possiblement
Pel desgover n que teníem a la
Generalitat, on governava un tripartit,
ens
totalment partit,
recorda quelcom mes proper?
Un govern que només ha fet servir el
poder per al poder; a l’estil de todo
por el pueblo pero sin el pueblo
ens recorda quelcom mes proper?
Un gover n fr uit de la suma dels
perdedors i, per tant, com a perdedors
no podien fer-ho d’altra manera que
malament
ens recorda quelcom mes proper?
Uns partits que han tornat a perdre i
tornen a repetir govern per tal de
poder tornar a fer-ho malament
ens recorda quelcom mes proper?
Però no mirem la part negativa del que
han fet els que manen fins ara, sinó la
part positiva dels que vindran.
Hi ha qui ho ha fet, i ho ha fet bé; i
tornaran a fer-ho bé, ja que no sabem
fer-ho d’altra manera.
Optimisme doncs, el malalt està greu,
però no és mort, tenim la vacuna adient.
Gr up Municipal de la
Platafor ma

ADAPTACIÓ DEL TEIXIT
ASSOCIA
TIU A LES NECESSIT
ASSOCIATIU
NECESSITAATS
DE LA SOCIET
AL
SOCIETAAT A CTU
CTUAL
La realitat veïnal és l’expressió de millorar
les condicions de vida i la convivència de
les persones que viuen en els barris i els
pobles. És una manifestació de formes
bàsiques de par ticipació i democràcia,
d’intervenció activa en la resolució dels
problemes comuns. De participació en el
debat sobre el barri que es necessita i que
es vol, del poble i de la ciutat que volem.
Es cert que s’ha trencat el barri/poble com
a principal centre de referència de les
persones, però continua subsistint com a
eix de relacions personals i socials, on es
manifesten els problemes de qualitat de
vida, de convivència i de solidaritat, de
reconeixement de drets i d’exigència de
recursos comunitaris. El territori és encara
un lloc comú, si més no un lloc de
resistència i de configuració de formes de
viure.
És per això que el moviment veïnal no ha
desaparegut, però esta canviant
substancialment: la defensa d’una millor
qualitat de vida, d’un urbanisme pensat
per a les persones, de la sostenibilitat
ambiental, dels recursos comunitaris, de la
convivència en la diversitat, i de l’atenció a
les persones amb necessitats, continuen
movent l’acció veïnal.
L’acció veïnal es configura com a moviment
quan s’és conscient que els problemes o la
qualitat de vida de cada barri i poble tenen
a veure amb els del seu entorn, quan es
vol intervenir i opinar en les decisions
urbanístiques, ambientals, socials, culturals
i econòmiques que els afecten, encara que
de vegades es decideixen en àmbits
supramunicipals o autonòmics. Per això el
moviment associatiu és un moviment
ciutadà, de defensa dels drets individuals i
col·lectius, de democràcia par ticipativa,
activa. Contrari a tota manifestació de
xenofòbia i exclusivisme. Els veïns som
tots, grans i joves, dones i homes, rics i
pobres, blancs i negres, cristians, ateus i
musulmans. El veïnatge es la convivència i
la solidaritat en la diversitat.
F r ancesc Mar tin Casar es
Regidor de Participació Ciutadana

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 RRubèn
ubèn Mar sol
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
Hospital Residència
Guillem Mas
Tel. 93 794 03 93

AVÍS:

Les nits del 24 i el 31 de desembre no hi haurà recollida
d’escombraries. La matèria orgànica la podeu treure
l’endemà, dilluns, quan traieu els envasos. Recordeu que
també podeu usar les àrees d’emergència.

