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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:

P l eP l eP l eP l eP l e AcordAcordAcordAcordAcord VVVVVo t a c i óo t a c i óo t a c i óo t a c i óo t a c i ó

21-5-2007 Adhesió a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat setze vots a favor i una abstenció

21-5-2007 Moció a favor de la llibertat d’expressió i de la pluralitat Informativa i de
suport a la continuïtat de les emissions de TV3 al País Valencià unanimitat

21-5-2007 Aprovació de les tarifes de la llar d’infants El Palauet per al Curs 2007-2008 nou vots a favor
i vuit vots en contra
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El 27 de maig han tingut lloc les eleccions
municipals per escollir plegats les persones que

governaran l’Ajuntament de Canet els pròxims
quatre anys. Aquest és un resum dels resultats de

les diferents formacions polítiques. Trobareu tot el
detall al web municipal

www.canetdemar.cat

1447 1273

2045

1083

753
859

929

284

246288

2003

2007

Co
m

pa
ra

tiv
a 

de
 v

ot
s 

20
03

-2
00

7

PIC: Plataforma Independent de Canet
PSC: Partit dels Socialistes de Catalunya
CiU: Convergència i Unió
ERC: Esquerra Republicana de Catalunya
UMdC: Unió Municipal de Catalunya
PP: Partit Popular
EPC-EPM: Entesa per Canet

Pe
rc

en
ta

tg
e 

de
 v

ot
s 

de
 c

ad
a 

fo
rm

ac
ió



Edició:

Ample, 11 · 08360 Canet de Mar

Coordinació i  redacció:Coordinació i  redacció:Coordinació i  redacció:Coordinació i  redacció:Coordinació i  redacció:
Àrea de Comunicació

Consel l  de Redacció:  Consel l  de Redacció:  Consel l  de Redacció:  Consel l  de Redacció:  Consel l  de Redacció:  Joaquim Mas,
Òscar Figuerola, Sí lv ia Tamanyo, Cati
Forcano, Rafel Dulsat, Antoni Isarn, Marisol
Pacheco, Francesc Martín, Coia Galceran
Ass. Lingüístic:Ass. Lingüístic:Ass. Lingüístic:Ass. Lingüístic:Ass. Lingüístic: Oficina de català
Fotograf ia:Fotograf ia:Fotograf ia:Fotograf ia:Fotografia: J .  Dulsat, Arxiu Municipal,
T. Vilà i Arxiu ÀMBIT
Disseny i  impressió: Disseny i  impressió: Disseny i  impressió: Disseny i  impressió: Disseny i  impressió: papyrusdisseny
Dipòsit  legal :  Dipòsit  legal :  Dipòsit  legal :  Dipòsit  legal :  Dipòsit  legal :  B-43025-2003

En aquest número, com que ha estat
elaborat durant el període de transició entre
el mandat 2003-2007 i el mandat 2007-
2011 que ara comença, no hem inclòs l’espai
habitual de les columnes dels par tits
polítics.

3

L’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament es va marcar com a objectiu de
comunicació externa del període 2003-2007 que els canetencs estiguéssiu
informats de tot allò que pot afectar la vostra vida quotidiana en l’àmbit
municipal.
Per assolir-ho s’han utilitzat diversos mitjans. La pàgina WEB ha estat
l’instrument àgil i immediat de comunicació institucional. La segona eina ha
estat el Viure Canet, un òrgan de comunicació sistemàtic amb la finalitat de
crear consciència de pertinença al poble. Per això, es va crear una revista
rigorosa, periòdica i objectiva d’informació institucional, que ha estat oberta a
les diferents opinions i visions de tots els grups municipals. N’hem publicat 19
números, comptant el que teniu a les mans. Hi ha hagut, doncs, una línia clara,
sistemàtica  i professional d’informació.
Un tercer element ha esta l’edició extraordinària del DVD Viure Canet. Es tracta
d’un vídeo institucional que ha recollit la vitalitat i la força de la gent de Canet
i de la seva riquesa associativa i també del procés de transformació i de millora
del nostre poble els primers anys del s XXI. I no ens oblidem de la Guia Activa,
l’agenda mensual amb el recull de les activitats que es fan a Canet. Durant
aquest mandat l’hem consolidada.
També, en el marc de l’Àrea de Comunicació hi ha Ràdio Canet. Aquest, però, és
un organisme autònom i independent. Crec, sincerament, que s’ha aconseguit
que Ràdio Canet sigui la ràdio de tots, sense tuteles ni interferències. Tots som
conscients de la impor tància de disposar de mitjans de comunicació que
col·laborin en la cohesió social i en l’autoestima com a poble.
Finalment, com a part integrant de l’Àrea, l’Oficina de Català. La seva raó és
l’assessorament als establiments comercials i a les entitats de Canet amb
l’objectiu de potenciar el català com a llengua comuna d’un poble amb un
percentatge significatiu de gent d’origen lingüístic divers i al qual l’accés al
català els és sovint dificultat. En aquest sentit, l’Oficina ha dinamitzat i organitzat
amb l’Escola d’Adults la constitució de parelles lingüístiques (més de 40 !), una
activitat plena de voluntaris i aprenents que novament treballa per a la cohesió
social del nostre poble.
En resum, crec que s’ha fet una feina professionalment excel·lent malgrat la
migradesa de mitjans i que s’han bastit unes bases sòlides per poder avançar i
consolidar una línia comunicativa externa moderna que aprofitarà les
oportunitats de les tecnologies telemàtiques de la informació i la comunicació
en serveis que avui encara fem presencialment, i d’això en diem e-tram, una
finestreta única digital en la qual estem treballant des de fa mesos.

Agraït per la possibilitat que he tingut de treballar en la modernització del meu
poble.

Òscar Figuerola i Bernal
Tinent d’Alcalde de Comunicació i Cultura
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A finals d’abril les obres de l’Odèon van tenir una primera sorpresa. Els operaris van
trobar, en una de les excavacions, unes restes humanes que podrien ser de l’època
romana.
L’Odèon forma part, com ja es recull al catàleg de patrimoni, d’una zona d’expectativa
arqueològica. Això vol dir que ja se sospitava que hi podria haver alguna troballa
històrica. L’Ajuntament, preocupat per aquesta qüestió, manté des de fa temps,
contactes amb la Direcció General del Patrimoni Cultural Català. Un cop confirmades
les sospites, es va contractar la consultora arqueològica ATICS, s.l. perquè assessori
en la presa de les mesures adequades per a la protecció de les restes.  Els treballs es
van aturar immediatament. Es pot seguir treballant, però es fa en contacte amb els
arqueòlegs per si hi ha més troballes.
Als voltants de l’església parroquial s’han trobat en diverses ocasions restes d’objectes
que s’han atribuït a l’època romana. Entre d’altres, al carrer Sant Jaume i al carrer del
Gram. Per la proximitat d’aquestes troballes es pensa que es tracta d’un sol jaciment.

S’han trobat restes humanes
 que podrien tenir 2.000 anys

30.000 euros per a l’elaboració
 d’un projecte museogràfic
L’Ajuntament de Canet ha rebut des de la Diputació de Barcelona,
la quantitat de 30.000 euros per fer un projecte de
modernització i actualització de la Casa museu Domènech i
Montaner.  Fa poc més d’un any ja van atorgar-nos 9.900 euros
per fer l’estudi previ a aquest projecte que iniciem ara. Fa
temps que l’Ajuntament era conscient que calia un canvi
important en la projecció del conjunt museístic  de la Casa
museu. Amb l’estudi de la Diputació va quedar manifest. Ara
podrem desenvolupar les propostes anunciades fins avui.
Entre d’altres millores, es proposa convertir la primera planta
de la Casa Domènech en l’espai que mostri l’obra del fotògraf
Eugeni Forcano. La sala gran, a la planta baixa, es modernitzarà
perquè segueixi sent un espai adequat per fer-hi exposicions.
La Masia Rocosa, per la seva banda, es convertirà en centre
d’interpretació de Lluís Domènech i Montaner. Allà s’aprofundirà
en la seva trajectòria com a arquitecte modernista. El pròxim
pas serà arreglar el terra de la primera planta i sostre de la
planta baixa.

Obres de l’edifici del futur teatre municipalObres de l’edifici del futur teatre municipalObres de l’edifici del futur teatre municipalObres de l’edifici del futur teatre municipalObres de l’edifici del futur teatre municipal
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La diada de Sant Jordi d’enguany es va caracteritzar pels
llibres, les roses, els premis i les coneixences internacionals.
Durant tot el dia, la riera Sant Domènec va ser un formigueig
de gent que buscava aquella rosa especial o aquell llibre
que ens havien recomanat i que feia tant de temps que
volíem llegir.
A les sis de la tarda, però, els protagonistes van ser els nens
i les nenes. A davant de la Biblioteca, s’hi va col·locar en
Joan Dausà, un noi amb una imaginació desbordant que va
fer riure i cantar els més petits.
Després de gairebé una hora de rialles, Rafel Dulsat va ser
l’encarregat de donar els premis del Concurs literari Sant
Jordi 2007 i de la presentació del nou carnet d’usuari del
Puntdi.
Continuant amb els premis, Francesc Martín va lliurar el premi Raimon Bonal, als dos guanyadors d’aquest any, Bernat
Salbanyà Rovira i Marta Vilà Dotras.
També es va aprofitar aquesta festa per presentar les parelles lingüístiques d’aquesta temporada. Òscar Figuerola va
presentar les persones que durant deu setmanes compartiran una hora del seu temps per aprendre a comunicar-se en
català, tant l’aprenent com el voluntari. Aquest cop, les parelles van poder gaudir de la presència de l’escriptor Ramon
Erra.

Sant Jordi 2007: llibres,
 roses, premis i voluntaris

Aquest maig s’ha fet efectiu el conveni que estableix una col·laboració entre la Colla de Diables de Canet i l’Ajuntament.
Entre d’altres acords a què s’ha arribat, l’Ajuntament els autoritza a utilitzar el bestiari de foc de propietat municipal per
a les sortides tant a Canet com a d’altres pobles. Per part de l’entitat es pren el compromís a participar en les activitats

de cultura popular que es facin a Canet, entre elles la
Festa Major.
Els Diables van néixer com a entitat local l’any passat.
Una festa de foc i fum al recinte de Vil·la Flora va
servir de presentació. Des d’aleshores han participat
i han fet moltes sortides en diverses activitats al poble.
El conveni que s’ha signat posa de manifest l’interès
de l’Ajuntament en el foment de la tradició i la cultura
nacionals.
El conveni signat aquest maig és per un any. Es
prorrogarà automàticament si cap de les dues parts
hi té inconvenient.

Ajuntament i Diables signen
 un conveni de col·laboració

Alber t Ridorsa signa el conveni a Vil·la Flora en nom de la Colla de Diables

Foto de grup dels guanyadors del concurs literari de Sant Jordi



Festa Maj
16 i 17 de juny16 i 17 de juny16 i 17 de juny16 i 17 de juny16 i 17 de juny
III FIRA DE PRODUCTES ARTESANS
Durant tot el dia, a la riera St. Domènec

dissabte,dissabte,dissabte,dissabte,dissabte,     16 de juny16 de juny16 de juny16 de juny16 de juny
REVETLLA D’INICI D’ESTIU amb l’orquestra Metropol
A les 11 del vespre a les pistes esportives de l’institut
Associació Amics del Ball i Àrea de Cultura

diumenge,diumenge,diumenge,diumenge,diumenge,     1717171717     de junyde junyde junyde junyde juny
XIIV PEDALADA BTT
A les 9 del matí, sortida davant de la seu (polígon industrial),
amb bicicleta de muntanya. Circuit de 22 quilòmetres per adults
i un circuit infantil. Preu: 5 euros, menors de 10 anys gratuït
Grup Excursionista Canet i Club Ciclista Canet
(vegeu programes a part)

APARADOR D’ESPECTACLES amb el Follet i el Sabaté.
A l’envelat de Vil·la Flora, a les 7 de la tarda
Cia Sim Salabim i ACPO

dimarts,dimarts,dimarts,dimarts,dimarts,     1919191919     de junyde junyde junyde junyde juny
INAUGURACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS DE L’EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA DE SANT PERE
Treballs exposats des del 19 de juny al 5 de juliol
A la Sala Municipal d’Exposicions
A les 7 del vespre
Comissió d’Arts Visuals

dissabte,dissabte,dissabte,dissabte,dissabte,     2323232323     de junyde junyde junyde junyde juny
REVETLLA DE SANT JOAN amb l’orquestra La Comparsa
A les 11 del vespre a la plaça 11 de setembre

diumenge,diumenge,diumenge,diumenge,diumenge,     2424242424     de junyde junyde junyde junyde juny
SARSUELA «Luisa Fernanda» de F. M. Torroba
- Vegeu programes a part-



ajor 2007
deldeldeldeldel     2525252525     alalalalal     2828282828     de junyde junyde junyde junyde juny
TALLERS DE CULTURA POPULAR de percussió, de xanques...
Àrea de Cultura

dijous,dijous,dijous,dijous,dijous,     2828282828     de junyde junyde junyde junyde juny
CAMPANYA ELS CUPONS DEL BOTIGUER
Al carrer Ample, a les 8 del vespre
Sorteig dels vals de compra i animació a càrrec de Paku Pillu
Es farà el sorteig de vals de compra entre totes les llibretes complimentades
que hagin estat lliurades abans del 23 de juny a l’Àrea de Prom. Econòmica
a

PREGÓ DE FESTA MAJOR
a càrrec de Maria Pujadas, cantant i professora de música
Presentació de Ferran Isern i col·laboracions de Xavier Dotras, Imma Roig, Pere
Xirau, Cor Assai i antics alumnes de la Maria Pujadas
Al carrer Ample, a 2/4 de 9 del vespre. Retransmès per Ràdio Canet

Seguidament, a la plaça de la Llenya SARDANES amb la cobla Mediterrània
Amics de la Sardana

divendres,divendres,divendres,divendres,divendres,     2929292929     de junyde junyde junyde junyde juny
DIADA DE SANT PERE I SANT PAU
OFICI DE SANT PERE
Església parroquial. A les 11 del matí
Missa cantada per L’ORFEÓ MISERICÒRDIA Director: Xavier Dotras i Dotras.
Obra del compositor Sr. Eliseo Rey i Sans  amb els «Solistes de Catalunya»

AVIADA DE COLOMS
A la plaça de l’Església. A la sortida de l’ofici
Club Colombòfil Missatgeres de Canet de Mar

 NOVETAT:  De les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit
 agafa el Petit Tren per anar al concert i ball de Festa Major.
 Recorregut: Pl. de la Llenya, Pl. Mercat, Pistes d’atletisme i IES

TRADICIONAL CONCERT DE FESTA MAJOR
A les pistes esportives de l’IES Domènech i Montaner, a les 7
de la tarda amb l’orquestra MARAVELLA

TRADICIONAL CASTELL DE FOCS
A la platja (davant la riera Sant Domènec). A 2/4 d’11 de la nit
Pirotècnia IGUAL



Festa Maj
BALL DE FESTA MAJOR
A les pistes esportives de l’IES Domènech i Montaner,
a 2/4 de 12 de la nit
amb l’orquestra MARAVELLA

NIT JOVE
Passeig Marítim, a les 11 de la nit
Àrea de Joventut

dissabte,dissabte,dissabte,dissabte,dissabte,     3030303030     de junyde junyde junyde junyde juny
VI EXPOSICIÓ DE BONSAIS
A la Casa museu Lluís Domènech i Montaner
Amics del Bonsai de Caldes d’Estrac

TORNEIG INFANTIL-JUVENIL (fins a 16 anys)
DE PARTIDES RÀPIDES D’ESCACS
A les 10 del matí al Centre Parroquial
Club d’Escacs de Canet de Mar

III NIT MÀGICA
A la riera Sant Domènec
a les 12 del migdia plantada de les bèsties

A partir de les 6 de la tarda:
Titelles, fira màgica, màgia, tertúlia, dansa, ...
A partir de les 10 de la nit:
Remuntada del bestiari i baixada de les bèsties i éssers de foc
- Vegeu programes a part -

VII FESTA JOVE. BALL amb LA GIRA-SOL
Al passeig Marítim. A la 1 de la matinada
Àrea de Joventut

diumenge,diumenge,diumenge,diumenge,diumenge,     11111     de juliolde juliolde juliolde juliolde juliol
VI EXPOSICIÓ DE BONSAIS
A la Casa museu Lluís Domènech i Montaner
Amics del Bonsai de Caldes d’Estrac

TORNEIG INTERCLUBS DE PARTIDES RÀPIDES D’ESCACS
Amb la participació dels millors equips del Maresme
A les 10 del matí al Centre Parroquial
Club d’Escacs de Canet de Mar
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XXII TROBADA DE GEGANTS al carrer Ample, a les 6 de la tarda, amb els GEGANTS DEL
BARRI DELS ABELLS (60 Anys), GEGANTS DE CANET, GRALLERS DE XAROP DE CANYA  i
diverses parelles de GEGANTS DE CATALUNYA. Presentació de la reproducció en miniatura
dels gegants del Barri dels Abells pel seu 60è aniversari. Cloenda de la trobada a l’avinguda
General Moragues.

VI ACTUACIÓ CASTELLERA amb els Capgrossos de Mataró
Al carrer ample (davant Ajuntament) A les 8 del vespre

CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA DE FESTA MAJOR  amb el Quartet de corda Dalí
Als jardins de Vil·la Flora, a les 10 del vespre
Preu entrada: Socis/es ACPO 3 euros. No socis/es: 5 euros. ACPO i Àrea de Cultura

dissabte,dissabte,dissabte,dissabte,dissabte,     77777     de juliolde juliolde juliolde juliolde juliol
POSTULACIÓ DEL CÀNCER, durant tot el dia. Associació de Lluita Contra el Càncer

CAMPIONAT DE BOTIFARRA VILA DE CANET
A les 4 de la tarda a l’envelat. Inscripcions una hora abans. Preu inscripció: 10 euros
Amics de la botifarra

SARDANES cobla Sabadell
A 2/4 de 8 del vespre, a la Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

VII PASSEJADA NOCTURNA
PER LA HISTÒRIA DE CANET
Sortida des de la plaça Macià.
A les 10 de la nit. Preu: 2 euros
Grup Els 2 Pins
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VII CONCURS DE PINTURA GOLFA AL CARRER
Pels carrers de Canet. A les 10 de la nit
Exposició de les obres del 9 al 15 de juliol a la Casa museu
Domènec i Montaner
ARTENAC  -Vegeu programes a part-

diumenge,diumenge,diumenge,diumenge,diumenge,     88888     de juliolde juliolde juliolde juliolde juliol
RIERADA
A l’Avinguda Dr. Marià Serra, a les 10 del matí

-Vegeu programes a part-
Comissió Rierada

TAMBORINADA ENVERINADA
Deixa’t portar pels PerKutes i el bestiari popular
Sortida de la plaça 11 de setembre, a les 7 de la tarda.
Àrea de Cultura

XI MUSCLADA POPULAR
Al passeig Marítim. A les 8 del vespre
Moixons Llepafils

dissabte,dissabte,dissabte,dissabte,dissabte,     1414141414     de juliolde juliolde juliolde juliolde juliol
CORREFOC
Sortida des de la plaça 11 de Setembre
A les 10 del vespre
Colla de Diables de Canet de Mar
Recorregut: -vegeu programes a part-

SARDANES cobla Iluro
A ¼ d’11 del vespre, a la Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

FESTA DE LA PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA,
L’HEREU, LA PUBILLETA I L’HEREUET DE CANET 2007
A l’envelat. A les 11 de la nit entrada de les pubilles i els
hereus
Seguidament, BALL DE LA PUBILLA
Amb l’Orquestra Paradís
Entrada gratuïta
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diumenge,diumenge,diumenge,diumenge,diumenge,     15 de juliol15 de juliol15 de juliol15 de juliol15 de juliol
FESTA DE SANT CRISTÒFOL
Patró dels automobilistes i els transportistes. Concentració al passeig de la Misericòrdia on se
celebrarà la benedicció. A l’esplanada del Santuari es repartirà un esmorzar popular.
Hora: -Vegeu programes a part-

SUBHASTA DEL CONCURS DE PINTURA GOLFA AL CARRER
Casa museu Domènec i Montaner. A 2/4 de 8 del vespre
ARTENAC
-Vegeu programes a part-

dissabte,dissabte,dissabte,dissabte,dissabte,     2121212121     de juliolde juliolde juliolde juliolde juliol
SARDANES cobla Ciutat de Mataró, a 2/4 de 8 del vespre, a la Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

VI CANTADA D’HAVANERES
Amb els grups Terra endins, Gavina i Les Veus del Mar
Al passeig Marítim. A les 10 de la nit
Comissió Havaneres
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La Brigada d’Obres i Serveis fa setmanes que hi treballa

Aquest maig ha començat la construcció d’un pas que ens
permetrà travessar la riera petita quan aquesta baixi plena
a causa de la pluja.
La fan operaris de la Brigada Municipal i la finança
l’Ajuntament. Aquesta riera és l’única del centre del poble
que no està canalitzada. La seva estretor no permet una
obra de soterrament com les que s’han fet a les altres
rieres. Quan plou, per travessar-la ens hem de ficar a la
carretera nacional. Fa mesos que l’Ajuntament tenia
projectada la construcció d’aquesta passarel·la. No ha estat
fins que han arribat els permisos corresponents del Ministeri
de Foment que s’ha pogut tirar endavant. La previsió és
que estigui acabada en un parell de mesos.

Construcció d’una passarel·la
 per travessar la riera de la Torre

Ascensors a l’Av. Maresme
 i enllumenat al centre

Una altra obra en marxa són els dos ascensors que s’estan
instal·lant al pas subterrani que travessa la carretera, a
l’alçada de l’avinguda Maresme. S’estan fent per facilitar
l’accés d’una banda a l’altra a les persones amb mobilitat
reduïda, als cotxets de nen, als carretons de la compra,
etc.
El projecte el finança íntegrament el Ministeri de Foment
i forma part de les millores en els accessos de les localitats
que periòdicament es duen a terme. L’obra la fa l’empresa
Elecnor i els Serveis Tècnics municipals en fan el
seguiment.  La previsió és que es puguin estrenar en
poques setmanes.
També hem estrenat fa poques setmanes nou enllumenat
a diversos carrers del centre. En concret al carrer Església
i al tram de la plaça de l’Església que va fins al Col.legi
Yglesias. Com s’està fent en altres carrers, la instal.lació
és a càrrec del servei d’electricitat de la Brigada d’Obres
i Serveis de l’Ajuntament. Els llums que ara es col.loquen
no contaminen lumínicament ja que tenen bombetes
sense alumini i són baixes en consum de sodi.
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Aquest maig s’ha iniciat la campanya de foment de la recollida de la
fracció vegetal, subvencionada per l’Agència de Residus de la Generalitat.
L’Ajuntament posa a disposició dels ciutadans unes saques per fer la
recollida d’aquestes restes. Us les donaran al departament de Medi
Ambient, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Quin ciutadans hi participen?
Tots aquells que tingueu patis o jardins i per tant, llenceu fulles, gespa,
branques i males herbes. L’única condició per endur-vos una saca de
restes vegetals és que les llenceu tal i com us demana l’Ajuntament.

Com s’ha de recollir?
La saca s’ha de treure el mateix dia de la matèria orgànica (dimarts,
dimecres, divendres i diumenge). La saca no l’heu d’omplir del tot,
penseu que l’ha d’aixecar un operari. Un cop la buidin, us la tornaran a
deixar davant de casa, perquè la pugueu tornar a fer servir.
Tampoc heu de llençar-hi troncs i branques mitjanes i grans. En aquest cas heu de portar-ho vosaltres mateixos a la
Deixalleria. En cap cas podeu llençar-hi restes de menjar ni cap altre residu que no siguin les restes vegetals.

Què se’n fa, d’aquestes restes?
Les restes vegetals es porten a la planta de compostatge. L’acció dels microorganismes sobre els residus orgànics permet
obtenir compost, un adob excel·lent, útil per a l’agricultura, la jardineria i l’obra pública. En el cas d eles restes vegetals
es porten a compostar, igual que am bles restes de menjar, a l’ECOPARC de Montcada i Reixac. Les restes vegetals
recollides directament a la Deixalleria es porten a la planta de compostatge de Cabrils de Suari.

L’Ajuntament dóna saques per
 a la recollida de restes vegetals

Més ajuts per al medi ambient local
La Generalitat ha fet públics part dels ajuts que dóna als municipis per a projectes relacionats amb la gestió dels
residus. És la convocatòria del 2007 però els hem de dur a terme durant el 2008. De moment i a l’espera de rebre noves
notificacions, l’Agència ens ha concedit dos dels ajuts que hem demanat:

A j u tA j u tA j u tA j u tA j u t ImporImporImporImporImpor ttttt %%%%% Què fQuè fQuè fQuè fQuè farararararem amb aquests dinerem amb aquests dinerem amb aquests dinerem amb aquests dinerem amb aquests diner s?s?s?s?s?

Recollida de la fracció
orgànica de residus (FORM) 26.685 euros 100 % Desenvolupament de la campanya de reforç. Es lliu-

rarà material de difusió i bosses compostables a
la població i es faran visites personalitzades als veïns

Manual de compra verda 8.047,40 euros 100% Desenvolupament d’aquest manual que consistirà en
l’ambientalització de les compres i l’ús dels recursos,
consumibles o no, ambientalment correctes (paper
reciclat, pràctiques de reduccióv de residus ...)
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Durant la Mostra d’Entitats i Sant Jordi, tothom que s’ha
acostat per l’estand de l’Ajuntament o per l’Escola
Misericòrdia, ha pogut votar el nom per a la segona escola
pública de Canet.
Quatre col.lectius locals van proposar una opció cadascun:
el Centre d’Estudis Canetencs, la Comissió de la segona
escola, els alumnes del CEIP Misericòrdia i el Consell
Municipal d’Educació.  Aquests són els possibles noms i
els vots obtinguts:

CEIP Turó del Drac: Canet vota
 el nom de la segona escola

N o mN o mN o mN o mN o m VVVVVotsotsotsotsots %%%%%
TTTTTuró del druró del druró del druró del druró del dracacacacac 2 9 42 9 42 9 42 9 42 9 4 54,95 %54,95 %54,95 %54,95 %54,95 %
Font del drac 152 28,41 %
Els alocs 49 9,16 %
Pla de les fonts 37 6,92 %
Nul 3 0,56 %
Total 535 100%

Constitució del Consell
 Escolar Municipal
Aquest abril passat s’ha celebrat la sessió de constitució del Consell Escolar
Municipal. Aquest és un òrgan municipal de caire consultiu que, fruit d’un
intens treball amb el sector educatiu, va ser renovat pel Ple al setembre de
2006.  La trobada de l’abril tenia l’objectiu de constituir un espai de diàleg
sobre les qüestions de fons i els interessos de tots els agents implicats en
l’educació a Canet.
Hi van participar una trentena de persones, representant la direcció dels
centres docents, el professorat, pares i mares, alumnat, serveis i Ajuntament.
Van organitzar-se en forma de tallers de participació per compartir i debatre
visions i opcions diferents sobre el tema.
Dels resultats obtinguts en destaquen 15 reptes, dels quals se’n prioritzen
cinc:
1. Més espais i activitats comunitàries per a joves (Consell de Joves, instal.lacions esportives, espais públics per a
reunions i activitats socials ...) i per a infants (ludoteques, centres oberts, activitats extraescolars municipals ...)
2. Recolzament i confiança dels pares envers els i les mestres.
3. Educació mediambiental
4. Necessitat de promoure el respecte, la coresponsabilitat i la implicació educativa a nivell familiar.
5. El rellevant paper de la família com a primer agent socialitzador (límits, valors ...)
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Al setembre hi haurà 158
 nens i nenes al Palauet
Fa pocs dies que s’ha enllestit el procés de matriculació de la llar d’infants municipal. Aquest pròxim curs, 2007-08 hi
haurà, respecte al curs passat,  30 menuts més a les aules. En total hi haurà al centre 158 nens i nenes, repartits de la
manera següent:

Núm. Aules Capacitat aula Total places
P0 2 8 16
GRUP EDAT* 1 10 10
P1 4 13 52
P2 4 20 80

* Per adaptar-nos millor a la demanda de la població es va modificar l’oferta inicial de 3 aules de P0, s’ha deixat en 2, i s’ha organitzat
el grup d’edat que acollirà els infants més grans de P0 i els més petits de P1.

Les aules de P0 poden acollir fins a 8 nadons per aula. Les de P1, per a
nens que ja caminen, accepten fins a 13 infants per grup i les de P2, que
són els que fan l’últim any a la llar d’infants, poden tenir 20 nens per
aula. Cada aula té assignada una educadora i a més a més hi ha 5
educadores de suport.
La progressió en el nombre de places des de l’obertura de l’escola, al
setembre de 2003, ha estat important:

Curs 03-04Curs 03-04Curs 03-04Curs 03-04Curs 03-04 Curs 04-05Curs 04-05Curs 04-05Curs 04-05Curs 04-05 Curs 05-06Curs 05-06Curs 05-06Curs 05-06Curs 05-06 Curs 06-07Curs 06-07Curs 06-07Curs 06-07Curs 06-07 Curs 07-08Curs 07-08Curs 07-08Curs 07-08Curs 07-08
82 115 115 128 158

L’oferta de llar d’infants en xifres
Places % sobre Places % sobre Oferta % població Ofer ta que
El Palauet ofer ta llars ofer ta total d’aquesta recomana

total privades total franja edat la Generalitat

P0 20 83% 4 17% 24 18,24% 20%
P1 58 69% 36 31% 94 58% 50%
P2 80 62% 48 38% 128 77,58% 80%

La llar d’infants municipal de Canet rep, a més a més,  la subvenció més alta que atorga la Generalitat per aquest
concepte, 1.800 euros per plaça i any. L’Ajuntament fa repercutir aquesta subvenció en la quota mensual dels pares. Al
curs 2003 – 04 la quota pel servei bàsic de llar d’infants era de 118,99 euros mensuals. El curs 2007 – 08 serà de 115
euros. Si comparem Canet amb altres poblacions similars en número d’habitants, ens trobem a  la franja superior quan a
l’oferta pública de places:

Tordera ..................................................................................... 13.420 habitants ..................................................... 74 places
Canet de MarCanet de MarCanet de MarCanet de MarCanet de Mar ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 13.620 habitants13.620 habitants13.620 habitants13.620 habitants13.620 habitants ............................................................................................................................................................................... 158 places158 places158 places158 places158 places
La Llagosta ............................................................................... 13.674 habitants ..................................................... 105 places
La Garriga ................................................................................. 13.942 habitants ..................................................... 123 places
Arenys de Mar .......................................................................... 14.016 habitants ..................................................... 113 places
Canovelles ................................................................................. 15.012 habitants ..................................................... 159 places
Ofer ta d’altres poblacions veïnes.
Sant Cebrià ............................................................................... 2.873 habitants ....................................................... 102 places
Sant Pol de Mar ....................................................................... 4.773 habitants ....................................................... 128 placesC
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AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR
Àrees de Cultura  i Festes vegeu programes a part


