
BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

 N
ÚM

. 2
2 

· 
FE

BR
ER

-M
AR

Ç 
20

08

Masia Rocosa · Àrees de seguretat a les escoles ·  Bonificacions en
alguns tributs · Beca i Premi  Bonal · Preinscripció a les escoles
OMIC · Serveis Tècnics Municipals · Exercici al passeig · Formació



A juntamentA juntamentA juntamentA juntamentA juntament
de Canet de Marde Canet de Marde Canet de Marde Canet de Marde Canet de Mar
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31
canetdemar@canetdemar.cat
www.canetdemar.cat

Vil·la FloraVil·la FloraVil·la FloraVil·la FloraVil·la Flora
(Centre Cívic i Cultural)(Centre Cívic i Cultural)(Centre Cívic i Cultural)(Centre Cívic i Cultural)(Centre Cívic i Cultural)
Tel. 93 795 46 25
Fax 93 794 31 98

Escola Escola Escola Escola Escola TTTTTaller R.aller R.aller R.aller R.aller R. Mar Mar Mar Mar Mar solsolsolsolsol
Tel/fax 93 794 01 05

Ajuntament de Canet de Mar

2LA CARTELLERA

SerSerSerSerSer vvvvveis Socialseis Socialseis Socialseis Socialseis Socials
Tel. 93 795 46 79
Fax. 93 795 41 26

Policia LocalPolicia LocalPolicia LocalPolicia LocalPolicia Local
Tel. 93 794 00 88
Fax 93 794 07 44

El PalauetEl PalauetEl PalauetEl PalauetEl Palauet
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39

Biblioteca Gual i PujadasBiblioteca Gual i PujadasBiblioteca Gual i PujadasBiblioteca Gual i PujadasBiblioteca Gual i Pujadas
Tel. 93 795 60 37
Fax 93 794 31 54

Ràdio CanetRàdio CanetRàdio CanetRàdio CanetRàdio Canet
Tel. 93 794 20 02
Fax 93 794 13 03

OfOfOfOfOf icina de icina de icina de icina de icina de TTTTTurismeurismeurismeurismeurisme
Tel. 93 794 08 98

Casa museu Domènech i MontanerCasa museu Domènech i MontanerCasa museu Domènech i MontanerCasa museu Domènech i MontanerCasa museu Domènech i Montaner
Tel. 93 795 46 15
Fax  93 794 30 90

Plaça MercatPlaça MercatPlaça MercatPlaça MercatPlaça Mercat
Tel. 93 794 02 92

Hospital Residència Guillem MasHospital Residència Guillem MasHospital Residència Guillem MasHospital Residència Guillem MasHospital Residència Guillem Mas
Tel. 93 794 03 93

TELÈFONS D’INTERÈS

Acords presos pel Ple municipalAcords presos pel Ple municipalAcords presos pel Ple municipalAcords presos pel Ple municipalAcords presos pel Ple municipal

AcordsAcordsAcordsAcordsAcords VVVVVotac ióotac ióotac ióotac ióotac ió

31-1-2008 Aprovació inicial del Pla d’accessibilitat de Canet de Mar 15 vots a favor i 1 abstenció

31-1-2008 Aprovació inicial del Pla Inuncat de Canet de Mar Unanimitat

31-1-2008 Aprovació inicial ampliació d’usos per al polígon industrial Unanimitat

31-1-2008 Aprovació inicial de l’establiment de l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor Unanimitat

AcorAcorAcorAcorAcords prds prds prds prds presos per la Jesos per la Jesos per la Jesos per la Jesos per la Junta de Gounta de Gounta de Gounta de Gounta de Govvvvvererererer n Localn Localn Localn Localn Local

AcordsAcordsAcordsAcordsAcords Da taDa taDa taDa taDa ta
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La importància
 dels serveis

3

Ens trobem en el primer període del mandat,
que vam iniciar al juny de l’any passat.
Embastem projectes i planifiquem àrees,
serveis, dependències i equipaments. Ens
trobem doncs, en plena efer vescència
d’idees, propostes, intencions i estratègies
per a la implantació dels serveis públics.
En tots els documents elaborats fins avui,
hem posat de manifest que s’havia de
millorar l’atenció ciutadana. Som conscients
de les deficiències municipals.  Canet ha
crescut molt en poc temps i ara ens toca
adequar els serveis a les necessitats dels
ciutadans. L’administració s’ha d’adaptar a
la nova realitat i ho ha de fer amb els recursos
de què disposa.
Estem treballant perquè es cobreixin les
necessitats bàsiques de la població, com són
la sanitat, amb el nou CAP, o l’educació, amb
la segona escola pública. També estem
millorant o projectant nous equipaments
esportius, culturals, socials ... Però també
hem d’inver tir en les dependències
municipals si volem millorar en la prestació
de tots els serveis públics.
Per garantir una bona atenció ciutadana, cal
que el primer pas sigui una bona acollida. Un
Ajuntament amable, amb qualitat d’atenció
i informació en tots els entorns possibles, físic, telemàtic i telefònic. Més i òptims serveis
centrats en la millora d’aquesta atenció. Per això comencem amb les obres d’arranjament
dels Serveis Tècnics municipals,  adequant espais perquè es pugui treballar en condicions i
millori, per tant, l’eficàcia de cara al ciutadà.
Per això introduïm nous serveis, com l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, amb la
presència setmanal d’un expert que assessora els ciutadans i els facilita la tramitació de
queixes, consultes i reclamacions.
Per això ens esforcem per aplicar al municipi la Llei de la dependència i donar un cop de mà
a les persones que més ho necessiten. Per això habilitem àrees de seguretat a les escoles i
facilitem l’accés dels infants als centres escolars. Per això apliquem bonificacions en alguns
tributs a determinades situacions familiars i personals. Per això garantim un servei  que té
cura de fer-vos arribar puntualment les informacions que, com a ciutadans, us interessen.
I per això seguim treballant per aconseguir tenir, a l’Ajuntament, una Oficina d’Atenció al
Ciutadà, una finestreta única a través de la qual s’atengui amb diligència i eficàcia tots els
canetencs.
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problemes d’accessibilitat i la mala
organització provocada precisament per
aquesta desubicació d’àrees i
depar taments, s’agreuja als Ser veis
Tècnics, ja que s’hi afegeixen problemes
estructurals de l’edifici. Amb aquest ajut,
podrem arranjar l’immoble i aprofitar per

L’Ajuntament rebrà, durant aquest primer
semestre de 2008, un ajut econòmic que es
destinarà a la reforma i la rehabilitació de
l’edifici del carrer de la Font, on s’ubiquen
els Ser veis Tècnics municipals i que
suposaran un 90% del cost total de l’obra.
El tinent d’alcalde d’Urbanisme, Òscar
Figuerola, ha rebut la confirmació d’aquest
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Rehabilitació dels Serveis Tècnics municipals

La Generalitat atorga un ajut
 per a la reforma de l’Ajuntament

L’Ajuntament signa un
conveni amb el GIMM

Els darrers dies s’ha fet efectiva la
signatura d’un conveni entre l’Ajuntament
i el Grup d’Invàlids del Maresme–Mataró.
L’Ajuntament, a través de l’Oficina
d’Habitatge i Accessibilitat, ha iniciat una
política de promoció de tota classe
d’activitats i de prestació de serveis públics
per satisfer les necessitats, sobretot, de
les persones amb discapacitats físiques
o sensorials pel que fa  a la seva completa
realització personal i a la seva total
integració social. El GIMM és una entitat
ciutadana que completa sovint els serveis

prestats per les administracions. Per això
col·laborant amb ells amb el finançament
d’activitats,  complim amb la nostra política
social i assistencial.

El porta a porta de
Canet interessa al País
Basc

Aquest gener ens han visitat alcaldes,
tècnics municipals, representants de
moviments populars i periodistes bascos.
Venien a fer una visita de tres dies per
observar personalment com es fa la recollida
selectiva aquí. Han estat a Argentona, Sant
Feliu de Codines, Tona, Taradell,

atorgament, directament del secretari
general de Governació i Administracions
Públiques, el senyor Jaume Oliveras.
Les dependències municipals presenten
deficiències que s’han anat agreujant amb
l’augment de la plantilla motivada per
l’augment de la població i les necessitats
ciutadanes. La manca d’espai, els

crear nous espais, adequats al volum de
treball i a les necessitats de l’Ajuntament.
El personal tècnic, format pels professionals
de l’àrea, ocuparà la primera planta. La
planta baixa es dividirà. A la banda del
carrer de la Font s’hi habilitarà un espai
exclusiu d’atenció al públic, amb accés per

El primer pas per oferir
un bon servei és poder
treballar en les
condicions que ho facin
possible. Per millorar
l’atenció ciutdana, cal
que els espais siguin
adients

Puigpunyent i Canet.  Els ha rebut l’alcalde
Joaquim Mas i l’equip de Medi Ambient de
l’Ajuntament.

Nova enginyera
municipal

Des d’aquest 2008, l’Ajuntament compta
amb la figura d’una enginyera a la plantilla
municipal. La seva tasca se centra en la
relació i el control de l’activitat local de
companyies de serveis, la gestió de les
actuacions a la via pública referides a serveis
urbans, la supervisió d’obres i la tramitació
d’expedients d’activitats en aplicació de la
Llei d’intervenció integral de l’administració.

Façana interior dels Serveis Tècnics
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Medi Ambient contracta
una informadora

L’Ajuntament compta, des d’aquest febrer,
amb la figura d’una informadora ambiental.
Es tracta d’un lloc de treball reivindicat per
l’Àrea de Medi Ambient, ja que la tasca de
control que li és pròpia requereix, sovint,
que s’apliqui pedagogia i comunicació. Per
això s’ha contractat una persona que
s’ocupa exclusivament d’aquesta feina.  El
dia a dia se centra, bàsicament en: inspecció
de la via pública i resolució d’incidències,
informació, conscienciació i educació
ambiental, campanyes de sensibilització i
atenció al públic.

a les oficines d’Obres i Serveis, Disciplina
Urbanística i Habitatge i Accessibilitat. En
aquesta mateixa planta també s’hi ubicarà
gran part de l’Arxiu Municipal.

Els Serveis Tècnics municipals

La tasca diària del personal dels Serveis
Tècnics, se centra en l’atenció ciutadana,
amb les visites concertades a particulars,
professionals i empreses, la tramitació de
llicències i certificats i la redacció d’informes
tècnics.
El planejament urbanístic forma par t del
treball intern de l’equip tècnic, encapçalat
per l’arquitecta municipal. La transformació

de molts sectors del poble, amb la
incorporació de nous habitatges i espais de
lleure i oci, fan que la complexitat del
planejament requereixi gran atenció i
control.
Des de Ser veis Tècnics també es fa,
depenent de cada obra i tipus de
contractació que s’hagi dut a terme, la
redacció, el seguiment i el control dels
projectes d’obra que es fan al poble. Avui
s’està desenvolupant, entre d’altres obres:

Nou CAP
Odèon -valoració de la situació actual-
Plaça Universitat -en fase d’inici-
CEIP Turó del Drac

Avaria d’aigua a la riera
Sant Domènec

Aquest febrer hi ha hagut una important
fuita d’aigua a Canet, en concret a la riera
Sant Domènec.
Els tècnics de SOREA van determinar que
es tractava d’una avaria de la canonada
d’alta, és a dir, la que porta l’aigua de la
Tordera a Canet i poblacions veïnes com els
dos Arenys, Sant Iscle, Sant Cebrià i una
part de Sant Pol. Tallar el subministrament
volia dir provocar problemes a més de 50.000
persones. Per això és va optar per reduir al
mínim el cabal d’entrada i substituir la peça
malmesa al més aviat possible.

Passos subterranis
Canalització de gas i d’aigua
Habitatges dotacionals
Urbanització de la riera Gavarra
Oficina d’Atenció al Ciutadà a
l’Ajuntament
Rehabilitació dels edificis centrals de
l’Ajuntament
Reformes i millores al CEIP Misericòrdia
Reforma de la Masoveria
Urbanització de nous carrers
Millora i ampliació de la Biblioteca
Mur del cementiri
Vestidors del Pavelló d’Esports

Tota aquesta feina es completa amb la
redacció d’un Pla d’Equipaments per al
període 2007 - 2011 en el qual els Serveis
Tècnics ja estan treballant per acord de la
mesa paritària de planejament urbanístic,
formada pels tres partits polítics que formen
el govern municipal (PSC, UMdC i ERC).
Al Pla es posa èmfasi en els tres eixos bàsics
de treball de l’equip de Serveis Tècnics:

Manteniment dels edificis públics
Reforma i millora dels edificis existents
Nous equipaments - redacció, assesso-
rament i seguiment tècnic

Per últim, formen part també dels Serveis
Tècnics municipals, però amb una tasca molt
concreta i específica:

L’Oficina d’Obres i Serveis
L’Oficina de Disciplina Urbanística
L’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat

Manual de
compra verda

El Centre Català de Reciclatge
subvenciona l’Ajuntament de Canet
perquè faci un manual de compra verda
i bones pràctiques ambientals. L’objectiu
és establir criteris ambientals en les
compres municipals, de paper i material
d’escriptura, material fungible,
d’informàtica, mobiliari, productes
d’higiene i neteja, càtering, ... S’ha
començat a analitzar totes les
dependències i els llocs de treball per
poder iniciar l’elaboració del manual i les
recomanacions.

Reunió de l’equip tècnic de l’Àrea



L’Àrea de Promoció Econòmica continua
amb la programació de cursos adreçats tant
a treballadors en actiu com a persones en
situació d’atur. Són cursos per consolidar i
ampliar coneixements. Aquest període 2007
- 2008 s’estan fent a Vil·la Flora els cursos
següents:

- Auxiliar d’infermeria
en geriatria
- Emprenedors
- Anglès: atenció al públic
- Manipulador d’aliments

Cal destacar l’elevada inserció laboral dels
alumnes en situació d’atur que fan els cur-
sos de Promoció Econòmica.  En els cursos
fets durant el 2007 la mitjana d’inserció ha
estat del 70% dels alumnes.
La formació no acaba amb la finalització
del curs,
sinó que els
tècnics de
l’Àrea fan un
seguiment
dels alum-
nes. Això
posa de ma-
nifest que la
finalitat dels
cursos no és la formació, sinó aconseguir
la incorporació laboral de les persones sen-
se feina i la millora dels qui ja la tenen. Les
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Alta inserció de l’alumnat dels
cursos de Promoció Econòmica

Cicle de
cinema infantil

Cada mes a Vil·la Flora es projecta una
pel·lícula per a tots els públics. Es tracta
d’una iniciativa de l’Àrea de Cultura que
pretén consolidar una ofer ta lúdica i
cultural que doni una sortida més a les
famílies a l’hora de gaudir del seu temps
de lleure al poble.
El cost de l’entrada és de 3 euros per
nen i un adult acompanyant no paga. Per
als nens i les nenes fins a 4 anys, és
gratuït.

Jornada participativa

El 16 de febrer es va fer una trobada, a
la qual van assistir una vintena de
persones de tots els àmbits que, amb el
títol Canet de Mar, una mirada al futur,
va voler posar a debat la realitat d’avui,
per conèixer els possibles escenaris de
Canet a nivell social, econòmic i territorial
en un futur proper, d’entre 5 i 10 anys.
La trobada forma part del treball que
està fent Laia Monterde, una de les
guanyadores de la Beca d’Investigació
Local Raimon Bonal i de Falgàs.

Associa’t amb Canet!

Els pròxims 19 i 20 d’abril tindrà lloc la VI
Mostra d’Entitats, un projecte compartit amb
les associacions de Canet, que fa que surtin
al carrer a presentar projectes i persones i
exhibeixin activitats engrescadores,
esdevenint la festa major de la participació
de Canet. Ja hi ha hagut les primeres
trobades de l’organització que han servit
per contrastar objectius i expectatives i per
recollir inscripcions i fer sol·licituds. Aquest
2008, l’Àrea encarregada de l’organització
de la Mostra és Participació i Ciutadania.

persones inscrites a
la Borsa de Treball

reben l’asses-
sorament del
personal tècnic
de Promoció
Econòmica i es
poden beneficiar
per tant, de les
a c c i o n s
sol·licitades a la
Diputació de

Barcelona en ma-
tèria de formació i in-
serció.

La formació no
acaba amb el curs.
Els tècnics fan,
després del curs,
un seguiment de
l’alumne

Alumnes del curs d’anglès

Alumnes del curs de geriatria



Des de 15 minuts abans de l’hora d’entrar i
sortir i fins a 15 minuts després de l’hora,
estan tallats al trànsit:

- El carrer Eusebi Golart i el carrer
Gram, en el cas del Col·legi Yglesias
- El carrer Vall en el cas del Col·legi
Santa Rosa de Lima

Aprovació del Pla de Cultura 2008-11

La Junta de Govern Local acaba d’aprovar el Pla de Cultura, el
document que guiarà la projecció d’aquesta àrea els pròxims
quatre anys. Els objectius que s’hi fixen se centren en la promoció
històrico – cultural, l’acostament de la creació artística a la població
i la promoció de la cultura i la llengua catalanes tot facilitant també
les expressions d’altres cultures. L’Odèon i la redefinició del
projecte cultural i social més rellevant del poble, també se situa
com un dels punts més importants del Pla. Com a novetat d’aquest
període, destaca el cicle de cinema infantil i l’adhesió a les ciutats
amigues del circ.  Destaquem una nova seu per a l’Arxiu i la
Ràdio, l’ampliació de la Biblioteca, el projecte museogràfic de la
Casa museu i el suport a altres iniciatives culturals com Comediants
o l’Escola de Teixits.
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Aquest gener s’ha començat a aplicar, als
col·legis Santa Rosa de Lima i Yglesias, les
dues escoles que estan al centre del poble,
les àrees de seguretat.
Es tracta de l’aplicació d’una normativa de
la Generalitat de Catalunya que especifica
que hi ha d’haver un espai prou ample
perquè els menors puguin entrar i sortir
dels centres amb garanties de seguretat.
Les àrees de seguretat són les restriccions
de trànsit  que  s’apliquen als  carrers que
 toquen el centres escolars del poble.

Regulacions de trànsit a les
 entrades i sortides escolars

la seva escola.
Les regulacions no són efectives els dies de
pluja. Els veïns d’aquestes zones només hi
podran passar en cas d’urgència.
Els pròxims mesos les àrees de seguretat
s’implantaran als dos centres públics de
primària. A l’Escola Misericòrdia i al Turó del
Drac, aquest dar rer quan entri en
funcionament al setembre, és més fàcil, ja
que no són al centre del poble i ja disposen
d’un espai delimitat o amb facilitats per
desviar el trànsit.

Dissenyadors novells a l’Escola
de Teixits

Aquest gener l’Escola Universitària de Canet ha rebut els
joves dissenyadors seleccionats per al Projecte Bressol,
iniciativa de la Generalitat que s’inclou al Pla de Dinamització
de la Moda. El projecte té tres eixos, la creació de la col·lecció,
l’execució dels prototips amb la seva fitxa tècnica i l’elaboració
de la col·lecció. El de l’elaboració dels prototips és la que
faran a l’escola de Canet. Des d’ara i fins al juny, els
emprenedors iniciaran les fases de creació de la seva
col·lecció, que inclou patronatge, selecció i desenvolupament
del gènere escollit i confecció. Aquest projecte forma part del
procés de renovació i transformació de l’escola en un Centre
de recerca i transferència tecnològica.

Implantem les àrees de seguretat als centres escolars

Només es permet als familiars dels nens
deixar un moment els cotxes a la plaça de
l’Església o a la riera de la Torre, per
acompanyar els més petits fins a la porta de



La Biblioteca col·labora
amb l’entitat GEA XXI

Compromís de la Generalitat
amb el projecte Odèon
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L’alcalde Joaquim Mas i el tinent
d’alcalde de Cultura, Òscar Figuerola,
han aconseguit, a la darrera entrevista
mantinguda amb responsables del
Depar tament de Cultura de la
Generalitat, que Canet pugui mantenir
la subvenció atorgada per a la
rehabilitació de l’Odèon. A més a més,
s’han compromès a incloure l’edifici en
la par tida pressupostària de l’u per
cent cultural.
La Generalitat ens havia atorgat, en
total, 775.200 euros. Amb aquests
diners es cobria una mica més del 50%
del cost total de la primera fase de les
obres. Quan hi va haver l’accident
mortal al novembre passat, ja s’havia executat més del 70 % d’aquesta primera fase.
Tenint en compte que la part executada fins avui és bàsicament de refonamentació, la feina
no es perdrà. L’Ajuntament es manté ferm en la intenció de tirar endavant el projecte que
permeti al poble aconseguir el teatre municipal.
L’u per cent cultural és la partida mínima que la Generalitat reserva als seus pressupostos
per invertir en patrimoni cultural i creació artística. Que s’hi inclogui el projecte de l’Odèon
ens demostra que la Conselleria de Cultura i Mitjans de Comunicació considera Canet com
a molt important per a la difusió i el manteniment de la creació cultural a nivell nacional.

Aquest febrer ha quedat obert al trànsit el carrer del Gram. De moment, mentre no
s’aclareixi el futur del projecte del teatre, l’Ajuntament no ha volgut entorpir més el
desenvolupament habitual d’aquesta via d’accés  a la riera Buscarons.

La Biblioteca amb GEA XXI, un llibre
per una rialla, és el nom triat per a la
campanya que vol, un cop més, recollir
la solidaritat dels canetencs; en aquest
cas, a canvi d’un llibre.
La Biblioteca cedeix llibres a l’entitat
humanitària GEA XXI perquè aquests
puguin recollir diners posant-los a la
venda. Es fa els dies en què hi ha
l’hora del conte, el segon i el quart
dissabte de cada mes. Els diners
recollits ser veixen per finançar
projectes que la Fundació Vicenç
Ferrer té engegats a l’Índia.

Beca i Premi
Raimon Bonal

El divendres 25 de gener, Canet va
viure una jornada plena d’actes
relacionats amb la cultura, Canet i
Raimon Bonal.
A l’Aula Magna de l’Escola Universitària
de Teixits de Punt, es va presentar la
IV edició de la Beca Bonal i la VI edició
del Premi Bonal.
L’acte va ser vir també per fer la
presentació del llibre Canet de Mar
1975 – 1998: demografia, economia i
urbanisme, coescrit per Raimon Bonal
abans de la seva sobtada mort, ara fa
set anys. El coautor del llibre, Fabio
Valbonessi va ser l’encar regat
d’explicar tot el procés de creació del
llibre i com se n’ha fet la publicació.
El tinent d’alcalde de Cultura, Òscar
Figuerola va fer la presentació oficial
de la Beca i el Premi. Va recordar el
treball que estan duent a terme els qui
van guanyar l’anterior Beca i va animar
a participar en les noves edicions.
El 31 de març és la data límit per
presentar projectes tant a la Beca com
al Premi. Més informació a
www.canetdemar.cat.

Una gran tanca de seguretat separa l’espai de l’obra i facilita
el pas de les persones per la plaça Colomer



Més de 6.000 persones visiten el Modernisme de Canet durant el 2007

Obres de rehabilitació a
 l’interior de la Masia Rocosa
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Aquest febrer han començat, gràcies a una
subvenció que ha atorgat la Generalitat, les
obres de rehabilitació del terra de la primera
planta de la masia Rocosa, edifici que forma
part del conjunt museístic de la Casa museu
Domènech i Montaner.
S’ha aixecat tot el terra de les tres estances
que estaven més deteriorades, entre elles
el despatx de l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner. Allà hi ha la seva taula de treball

i la llibreria que va dissenyar l’arquitecte.
Són dos elements que no s’han pogut
traslladar per fer els treballs, com sí s’ha fet
amb les resta de material. S’han hagut de
tapar i anar movent a mesura que es
col·locava el nou terra.

La previsió és que
les obres acabin
aquest març o
durant la primera
quinzena d’abril. Fa
mesos que la Masia
no pot rebre visites.
Primer es va canviar
la teulada, també
molt deteriorada.
Amb aquest
a r r a n j a m e n t ,
podrem reobrir-la al
públic i tornar a fer
les visites que tantes persones han atret
fins ara.
Malgrat les obres, la Casa museu ha
presentat un bon balanç de visitants durant
el 2007.

Segons la procedència:

Canet:  2.622 visitants
Província: 1.622 visitants
Resta Catalunya: 782 visitants
Resta Estat espanyol: 102 visitants
Estrangers: 969 visitants

La sala gran de la Casa Domènech, acull
sovint exposicions diverses. Aquest 2007
n’hi ha hagut nou de diferents. 3.086
persones les han visitades.

Educació, municipis i República: 159
persones
Fer arxiu: bocins d’història: 105
persones
Rafael Masó i Valentí (1880 – 1935):
686 persones
Transparències: 58 persones
Bonsais:  550 persones
Pintura Golfa: 300 persones
L’Arquitectura moderna a l’Amèrica
Llatina. 1950 – 1965:  197 persones
Nens, monstres, objectes i mestres: 255
persones
Motius marians i mariners: 778
persones

El 2007 ha estat també un any de cessions.
Algunes de les peces més interessants del
museu han estat cedides gran part de l’any
a d’altres exposicions i museus dels Estats
Units, Cantàbria i Holanda.
La Casa museu està sent objecte d’un
projecte museogràfic que permetrà tirar
endavant la modernització i la innovació que
un equipament d’aquestes característiques
requereix.  Això és possible per l’atorgament
d’una subvenció de 30.000 euros que hem
rebut a través de l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació de Barcelona.

En total, durant
l’any 2007 han
visitat la Casa
museu Lluís
Domènech i Montaner
6.097 visitants

Interior de la masia



Bonificacions en
diferents tributs

L’Ajuntament ha aprovat les
Ordenances fiscals 2008, que són els
tributs i les taxes que els ciutadans han
de pagar a l’Administració local. Hi ha
una sèrie d’impostos que els
ajuntaments tenen la potestat de
rebaixar en determinats casos i
beneficiar, per tant, les butxaques dels
ciutadans:
Impost sobre béns immoblesImpost sobre béns immoblesImpost sobre béns immoblesImpost sobre béns immoblesImpost sobre béns immobles
(IBI): (IBI): (IBI): (IBI): (IBI): famílies nombroses, una rebaixa
del 50%.
Impost sobre vehicles de traccióImpost sobre vehicles de traccióImpost sobre vehicles de traccióImpost sobre vehicles de traccióImpost sobre vehicles de tracció
mecànica: mecànica: mecànica: mecànica: mecànica: vehicles històrics i/o amb
antiguitat de més de 25 anys, 100%
Plusvàlua:Plusvàlua:Plusvàlua:Plusvàlua:Plusvàlua:     persones que rebin una
propietat per herència a causa d’una
mort, rebaixa del 30%.
Impost sobrImpost sobrImpost sobrImpost sobrImpost sobre constre constre constre constre constr uccionsuccionsuccionsuccionsuccions,,,,,
instal·lacions i obres: instal·lacions i obres: instal·lacions i obres: instal·lacions i obres: instal·lacions i obres: catalanització
de rètols existents, 100 %.
TTTTTaxa de cementiris:axa de cementiris:axa de cementiris:axa de cementiris:axa de cementiris:     persones amb
escassa capacitat econòmica, rebaixa
del 90%.
TTTTTaxa d’escombraxa d’escombraxa d’escombraxa d’escombraxa d’escombraries:aries:aries:aries:aries: famílies amb
ingressos que no superin el salari mínim
bonificació del 100%.
TTTTTaxa per a la praxa per a la praxa per a la praxa per a la praxa per a la prestació delsestació delsestació delsestació delsestació dels
serserserserser vvvvveis d’ajuda a domicili i altreis d’ajuda a domicili i altreis d’ajuda a domicili i altreis d’ajuda a domicili i altreis d’ajuda a domicili i altreseseseses
serserserserser vvvvveis assistencials:eis assistencials:eis assistencials:eis assistencials:eis assistencials: no s’haurà
de pagar en aquells casos considerats
pels Serveis Socials com a risc social.
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Obre portes l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor

Com contactar-hi:

Àrea de Promoció Econòmica
Vil·la Flora
Riera Gavarra, s/n
Telèfon: 93 795 46 25
A/e:  omic@canetdemar.cat

Segon cicle d’infantil, primària i secundària obligatòria (ESO): del 25 de març al 4 d’abril
Llars d’infants: del 5 al 16 de maig
Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà: del 13 al 23 de maig
Cicles formatius de grau superior:  del 26 de maig al 6 de juny

Pel que fa a la llar d’infants El Palauet, la preinscripció i les matrícules es faran a Vil·la Flora.
El 15 d’abril es farà pública l’oferta de places i tota la informació relativa al procés de
preinscripció. La jornada de portes obertes serà el diumenge 6 d’abril.
Per fer la preinscripció a la resta de centres, heu de posar-vos en contacte amb cadascun.
L’oferta inicial de places es farà el dia 12 de març. Els barems i la documentació a presentar,
us la facilitaran a les mateixes escoles i també la podeu trobar detallada al web municipal
www.canetdemar.cat
És molt important emplenar i lliurar un únic imprès de sol·licitud de plaça. Si es vol optar a
més d’un centre educatiu l’imprès de sol·licitud ja ho preveu i cal emplenar-lo indicant
l’ordre de prioritat.  En cap cas s’ha de fer sol·licitud a diferents centres, aquesta opció
s’interpreta com un intent de frau i es penalitza amb la pèrdua de tota prioritat.

Dates de preinscripció
 als centres escolars

Aquest febrer de 2008 s’ha inaugurat un nou servei municipal: l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
(OMIC). L’atenció als consumidors era un servei que fins ara s’oferia amb els recursos propis de l’Àrea de
Promoció Econòmica i des de l’any 2004, també a través de la Diputació de Barcelona, amb la visita mensual
d’un autobús amb tècnics als quals se’ls podia exposar queixes,
reclamacions o consultes sobre temes relacionats amb el consum.
A partir d’ara, aquest servei s’oferirà a Vil·la Flora. Tots els dilluns, de
10.00 a 13.00 hores. Cal, això sí, cita prèvia.
En tres setmanes d’atenció, l’OMIC ha assessorat 9 persones i s’ha
iniciat el tràmit de 6 reclamacions, la majoria per serveis relacionats
amb la telefonia, les assegurances i els serveis bàsics d’aigua, llum
i gas. També s’està tramitant una reclamació de diversos comerciants
de la riera Buscarons que van patir un tall de llum la tarda del
dissabte 3 de novembre.



Tots el dijous, programa
 sobre política local a Ràdio Canet
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Com ja va fer l’any passat, la Xarxa de Mercats
de la Diputació de Barcelona col·labora amb
els mercats municipals per convertir-los en
un referent del comerç de proximitat.
Per això, a través de l’Àrea de Promoció
Econòmica s’ha tirat endavant un any més, la
campanya El mercat em cuida. Es tracta d’un
programa pedagògic que vol difondre els va-
lors nutricionals dels aliments i s’adreça als
nens i les nenes de les escoles. Mitjançant
una activitat de fàcil aplicació, es volen poten-
ciar els bons hàbits alimentaris. Alimentar-se
bé és fonamental per al bon funcionament del
cos humà.
L’activitat que han de fer consisteix en un
treball previ a l’aula, una visita a la Plaça
Mercat i unes conclusions posteriors també a
classe. El més divertit per ells és la visita al
mercat. Allà han de parlar amb els botiguers
i omplir plegats un qüestionari amb preguntes
relacionades amb l’alimentació saludable i els
diversos productes naturals que venen. La
par t lúdica i de promoció comercial de la
campanya la posa un àlbum de cromos del
mercat que els nens reben i que poden anar
omplint a mesura que els seus pares facin
compres a les parades del mercat.

Promoció Econòmica i el Mercat engeguen
 la campanya El mercat em cuida

Aquest febrer ha començat l’emissió
d’un programa sobre política local a
Ràdio Canet (107.6 fm). El condueix
Irina Tàsias i s’hi convida un
representant de cada una de les sis
candidatures presentades a les
eleccions municipals de l’any passat.
El primer i el tercer dijous de cada mes
es fa tertúlia política. El segon dijous
de mes, entrevista a un dels 17
regidors del consistori i el quart, quan
hi hagi Ple a l’Ajuntament es
retransmetrà com sempre, en directe.
Quan no hi hagi Ple, s’emetrà l’espai
Parlem del govern, amb debats entre
regidors de l’equip de govern i de
l’oposició.

x x x x x x

Els alumnes pregunten directament als venedors



Curs de català
per a persones
nouvingudes

Com cada any, l’Ajuntament, a través de
l’Oficina de Català, posa a la disposició
dels canetencs un nou curs de català per
a nocatalanoparlants. És un curs que té
molta demanda. De fet, l’escola d’adults
Maria Saus té una llista d’espera que és
la que ha motivat aquest curs del Centre
de Normalització Lingüística. Com cada
any també, l’Ajuntament ha demanat una
subvenció a la Generalitat. Cada any ens
ha estat concedida, per això ens animem
a tornar-la a sol·licitar. El curs doncs, no
té cap cost ni per l’Ajuntament ni per als
aprenents, ja que la subvenció ha cobert

Exercici per a tots els músculs
del cos al passeig Marítim
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Cada dia i durant tot l’any, al
passeig Marítim de Canet hi ha
esportistes que, individualment o
amb els seus clubs, fan
preparació física. També hi podem
veure canetencs a nivell particular
que aprofiten aquest espai per
fer una mica d’esport i practicar
hàbits saludables.
Per aquest motiu i d’acord amb
la voluntat de l’Ajuntament de
millorar l’oferta d’oci i lleure de la
zona litoral, s’ha instal·lat sis
aparells per fer exercici al llarg
de tot el passeig, des de l’espigó
i fins al capdamunt, just davant
l’Hospital residència Guillem Mas.
Consisteixen en una escala
horitzontal, escalons per fer
graons, barres paral·leles, banc
d’abdominals i barra per fer
estiraments.
Han tingut un cost de poc més
d’11.300 euros. L’Àrea d’Esports va aconseguir una subvenció de
la Diputació del 50% del cost total. La resta, l’ha assumida l’Àrea
de Turisme.
Al passeig també hi ha instal·lat, des de fa diverses setmanes, un

el 100 % del seu cost total. El curs ha
començat a finals de febrer i té una durada
de 45 hores. Acabarà cap al mes de juny.
Es fa cada dimarts i dijous de 19.00 a 21.00
hores a Vil·la Flora.

L’Ajuntament demana
que no es doni menjar a
gats i coloms

L’Àrea de Sanitat ha demanat de nou a la
població que no doni menjar a les colònies
de gats i als coloms que hi ha al carrer. Són
animals que es reprodueixen molt
ràpidament i l’Ajuntament fa temps que
intenta posar control al seu augment al
poble. Pel que fa als gats s’ha creat una
protectora local que controla les colònies

de gats. Els dóna menjar en llocs concrets
i se’ls captura per portar-los al veterinari.
Allà se’ls cura si cal i se’ls esterilitza.
Després es tornen a deixar al carrer
però ja amb garanties per a la salut
col·lectiva. Pel que fa als coloms,
l’Ajuntament té contractada una empresa
especialitzada en la seva inspecció i
control. Es recomana als veïns que tinguin
nius a les façanes que els tapin, a fi
d’evitar que els coloms es reprodueixin
en forats a les cornises dels edificis.

nou espai infantil de jocs. Es tracta d’alguns aparells que estaven a
la plaça Colomer i que es van haver de treure a causa de les obres
de l’Odèon. Els trobareu just al costat del circuit de salut per a la
gent gran, a l’alçada de l’Esplai.

TTTTTurisme i Esporurisme i Esporurisme i Esporurisme i Esporurisme i Espor ts instal·len sis ats instal·len sis ats instal·len sis ats instal·len sis ats instal·len sis aparparparparparells de gimnàsticaells de gimnàsticaells de gimnàsticaells de gimnàsticaells de gimnàstica



Vehicles abandonats

Han estat retirats de la via pública, 49
vehicles abandonats.
Pel que fa a l’actuació de la policia assis-
tencial, destaquen els ajuts a persones i
sobretot, conductors de vehicles, amb 229
intervencions; les actuacions per alarmes
disparades, que han estat de 175; les
intervencions en avaries i desperfectes
diversos, que han estat 437; els avisos de
molèsties i sorolls, que han estat de 611;
les actuacions vàries de seguretat
ciutadana, que han estat 906; també els 90
serveis assistencials i les 86 urgències
mèdiques.

Altres xifres a
tenir en compte:

Robatoris amb força (interior vehicles): 65
Robatoris amb força (interior domicilis): 0
Maltractaments en l’àmbit familiar: 20
Diligències obertes per:
- alteració de l’ordre públic: 0
- conducció temerària: 5
- furt: 2
- pèrdua d’objectes o documents: 118
- resistència i desobediència als agents: 5
- tinença il·lícita de drogues: 16
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La Policia Local presenta
 la memòria de l’any 2007
La Policia Local, cos que depèn
orgànicament de la Regidoria de Seguretat
Ciutadana, acaba de publicar la MemòriaMemòriaMemòriaMemòriaMemòria
20072007200720072007, amb el detall de totes les actuacions
dutes a terme durant l’any passat.
Després de la part introductòria, amb les
dades generals de Canet i de la plantilla de
la Policia Local, formada avui per 27
persones, entre membres del cos i personal
administratiu, s’hi reflecteixen les xifres
exactes de totes les campanyes, incidències
i accions que  han fet els darrers 12 mesos.
Podeu consultar la memòria sencera al web
municipal www.canetdemar.cat. Aquí teniu
un resum d’algunes de les dades que hi
apareixen:

Policia administrativa

Tramitació de 579 expedients (medi ambient,
ocupació i incidències via pública, guals ...)
Actes / denúncies  de les ordenances
municipals: 33 (venda ambulant, sorolls,
activitats sense llicència, acta inspecció
horària ...)

Campanya de gossos
12 veïns denunciats (animal sense anar
lligat, animal mal atès ...)

A la campanya de sorolls de motos, quads i
ciclomotors, s’han controlat 61 vehicles. A
26 se’ls ha obert denúncia administrativa.
Als controls d’alcoholèmia, 21 conductors
van donar positiu durant el 2007 i 307
vehicles han estat retirats amb grua de la
via pública.
Pel que fa als accidents de trànsit al nostre
terme municipal, la Policia Local n’ha
comptabilitzat 91, amb el resultat de 3 ferits
greus i 20 de lleus. Totes aquestes xifres
serveixen cada any per fer una valoració
de la tasca duta a terme i poder detectar
els punts forts i els dèbils del servei i les
actuacions policials.
Així, aquest 2007 s’ha millorat en aspectes
com la senyalització viària en diversos punts
de la població, l’habilitació d’espais públics
d’aparcament, com ara el solar de l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil, situada a prop
de la Comissaria, el canvi de circulació al
carrer Mas Muní, la instal.lació del semàfor
i el pas de vianants a la carretera N-II i a la
ronda Anselm Clavé i la possibilitat de
tramitar el carnet provisional per a les
persones amb discapacitat.
Des de l’Ajuntament s’ha seguit amb
projectes que fa anys que es desenvolupen
amb èxit, com ara els cursos per a la
mobilitat segura, impartits a tots els centres
escolars.
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EL GOVERN DE CANET
Des de fa uns quants anys, la població de Canet de Mar, sobre el paper està gaudint d’un Govern Municipal
progressista, d’esquerres i per a l’atenció a les persones.
Aparentment, és un bon missatge, ple d’esperança i de sensibilitat, però a mesura que el temps va passant,
aquests mateixos ciutadans s’adonen que el progrés es converteix en la manca de gestió, les esquerres
en endeutament i l’atenció a les persones en incompetència i amiguisme.
En aquesta edició esmentarem els títols dels diferents punts que creiem més conflictius i importants a

solucionar i en els propers números entrarem en profunditat en cadascun d’ells, de quina manera  els abordaríem i els gestionaríem des d’un
punt de vista d’un  possible govern municipal de CiU.

1. Alt endeutament del municipi, sense cap tipus de lògica entre ingressos i despeses
2. Manca d’idees per crear més comerç i donar vida al poble
3. El polígon industrial no reactiva la economia del poble
4. Instal·lacions esportives deficients
5. Les barreres arquitectòniques al municipi semblen insalvables
6. Manca de recursos per a la policia municipal
7. La llar d’infants municipal ha quedat molt aviat col·lapsada

La nostra intenció no és la de fer una crítica negativa, encara que creiem oportú que es conegui com s’estan gestionant les diferents àrees
municipals. Creiem que és la nostra obligació ineludible el vetllar per tal que els recursos que els ciutadans aporten al municipi siguin
administrats correctament. Creiem que manca una visió general de poble i definir una estratègia política, per tal de donar solucions als
problemes bàsics del canetencs, i això sols ho pot fer un govern municipal amb una forta cohesió i amb unitat d’objectius. Al mateix temps,
demanem que totes aquelles persones que vulguin contactar amb CiU per diferents motius, o donar la seva opinió sobre altres temes, que
ho facin sense cap recança, i amb la convicció que les seves propostes, les seves inquietuds, seran escoltades i tingudes en compte.

wwwwwwwwwwwwwww.ciu. inf.c iu. inf.c iu. inf.c iu. inf.c iu. infooooo

PSC
MÉS IGUALTAT I MENYS VIOLÈNCIA

El  8 de març vàrem celebrar el dia de la dona, i què millor que aprofitar-ho per apostar per la
igualtat de gèneres i la necessària lluita contra la violència de gènere.

 Calen mesures per tal de fer efectius els drets de les dones i la igualtat d’oportunitats. La nova
Llei de gLlei de gLlei de gLlei de gLlei de garararararantia d’igualtaantia d’igualtaantia d’igualtaantia d’igualtaantia d’igualtat entrt entrt entrt entrt entre homes i dones e homes i dones e homes i dones e homes i dones e homes i dones és una aposta valenta del govern socialista
en aquest àmbit social. Els punts bàsics d’aquesta norma i de les propostes socialistes pels drets de

les dones es poden sintetitzar en els següents:

Cal que lluitem per estendre els plans d’igualtat a la majoria de les empreses, l’accés a les feines i el salari de les dones s’ha
d’equiparar al dels homes,  així com adoptar més mesures que permetin la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. S’han
d’ampliar les places públiques per tenir cura dels infants de 0 a 3 anys, i possibilitar el  permís de paternitat de 4 setmanes per tal
de fomentar la coresponsabilitat.

Fer possible la paritat a les llistes electorals ha estat un avenç, ara hem d’aconseguir la paritat als nomenaments del Govern.
És imprescindible i urgent imprescindible i urgent imprescindible i urgent imprescindible i urgent imprescindible i urgent continuar     desenvolupant la Llei integral contra la violència de gènere per a la recuperació

integral de totes les dones víctimes. Les xifres són alarmants i és un problema de tots, cal vigilar efectivament els agressors amb
ordres d’allunyament perquè no es puguin acostar a les dones víctimes i fer possible que aquestes i els seus fills puguin gaudir dels
mitjans necessaris per afrontar la seva situació.

La igualtat i la vida són drets fonamentals, tots els esforços que esmercem són pocs. Esperem que arribi el dia que tots ho
tinguem clar.
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15 ELS PARTITS

TREBALL EN EQUIP
El fet de ser un partit independent fa que durant aquest període de campanya electoral cap a unes
eleccions generals veiem  les coses des d’una altra perspectiva. No tenim cap lligam, de manera que
més que mai UMdC vol  complir el seu compromís de treballar en equip deixant al marge els
interessos par tidistes.
Formem par t d’un Equip de Go Equip de Go Equip de Go Equip de Go Equip de Govvvvvererererern.n.n.n.n.     Per tànyer a un equip és vetllar pel bon funcionament de
totes i cadascuna de les regidories i saber anteposar els interessos del bé global dels canetencs als

interessos particulars. Estem convençuts que l’única manera de tirar endavant els projectes és posant-hi tota la dedicació, eficàcia
i sobretot honradesa, sense oblidar el suport i la bona predisposició dels funcionaris del nostre Ajuntament.
Des de Promoció EconòmicaPromoció EconòmicaPromoció EconòmicaPromoció EconòmicaPromoció Econòmica hem engegat la campanya El mercat em cuidaEl mercat em cuidaEl mercat em cuidaEl mercat em cuidaEl mercat em cuida. Està en marxa la OMIC (Oficina MunicipalOficina MunicipalOficina MunicipalOficina MunicipalOficina Municipal
d’Infd’Infd’Infd’Infd’Infororororormació al consumidormació al consumidormació al consumidormació al consumidormació al consumidor). Durant el mes de març es presentarà la creació d’una imaimaimaimaimatgtgtgtgtge/mare/mare/mare/mare/marca de pobca de pobca de pobca de pobca de poblelelelele. Per acabar
amb l’aprovació  en el proper Ple Municipal del Consell de Promoció Econòmica.Consell de Promoció Econòmica.Consell de Promoció Econòmica.Consell de Promoció Econòmica.Consell de Promoció Econòmica.
Des de la Regidoria de TTTTTurisme i urisme i urisme i urisme i urisme i amb la voluntat de millorar l’oferta d’ oci i lleure de la zona litoral, s’han instal·lat aaaaaparparparparparells perells perells perells perells per
practicar gimnàsticapracticar gimnàsticapracticar gimnàsticapracticar gimnàsticapracticar gimnàstica al passeig Marítim.
Pel que fa a ObrObrObrObrObres i Seres i Seres i Seres i Seres i Servvvvveiseiseiseiseis s’ha creat la plaça  d’enginenginenginenginenginyyyyyer mer mer mer mer municipalunicipalunicipalunicipalunicipal, plaça que ocupa la canetenca Sílvia Amatller, càrrec
que ens permetrà iniciar el projecte  d’adequació i asfadequació i asfadequació i asfadequació i asfadequació i asfaltaaltaaltaaltaaltat de t de t de t de t de  la zona perifèrica dels nous ascensors de la ronda Sant Elm. Els
carrers de l’entorn de l’església compten des de fa pocs dies amb un nou enllumenanou enllumenanou enllumenanou enllumenanou enllumenattttt més modern i ecològic.
SanitatSanitatSanitatSanitatSanitat està treballant per crear noves zones de vigilàncianoves zones de vigilàncianoves zones de vigilàncianoves zones de vigilàncianoves zones de vigilància a la platja de Canet durant el període de l’estiu. Les campanyescampanyescampanyescampanyescampanyes
de cide cide cide cide civismevismevismevismevisme amb les tinences d’animals domèstics és un dels punts importants en el que també s’està treballant.
La Llei de la dependènciaLa Llei de la dependènciaLa Llei de la dependènciaLa Llei de la dependènciaLa Llei de la dependència és el projecte en el qual s’ha abocat l’àrea de Benestar SocialBenestar SocialBenestar SocialBenestar SocialBenestar Social.
La creació d’un trtrtrtrtransporansporansporansporanspor t púbt púbt púbt púbt públicliclicliclic que permeti als canetencs desplaçar-se fins a l’hospital de Calellahospital de Calellahospital de Calellahospital de Calellahospital de Calella serà realitat d’aquí a pocs
mesos, projecte que s’està treballant des de la Regidoria de Seguretat CiutadanaSeguretat CiutadanaSeguretat CiutadanaSeguretat CiutadanaSeguretat Ciutadana juntament amb altres projectes com el de
rrrrreoreoreoreoreordenació de la cirdenació de la cirdenació de la cirdenació de la cirdenació de la circulació en tota la pobculació en tota la pobculació en tota la pobculació en tota la pobculació en tota la poblaciólaciólaciólaciólació, la propera ober tura d’un aaaaaparparparparparcament gcament gcament gcament gcament grrrrraaaaatuïttuïttuïttuïttuït a la zona alta de la riera
del doctor Marià Serra. S’ha elaborat, també, el Pla d’emergències en cas d’inundacions, el Pla InPla InPla InPla InPla Inuncauncauncauncauncattttt.
Malgrat tot el que s’està fent no volem penjar-nos medalles. TOTSTOTSTOTSTOTSTOTS fem possible els projectes SOM UN EQUIP DE GOVERN.SOM UN EQUIP DE GOVERN.SOM UN EQUIP DE GOVERN.SOM UN EQUIP DE GOVERN.SOM UN EQUIP DE GOVERN.

ESQUERRA S’ANTICIPA
La necessària presència d’Esquerra al govern de Canet. Per moltes raons som necessaris al govern
de Canet. Apliquem el sentit comú al saber fer de les coses.

Esquerra a Canet és garantia de modernitat, d’innovació i, sobretot, d’anticipació. Modernitat perquè
estem dedicant esforços a la cultura de les noves tecnologies adreçades al ciutadà i en benefici
d’aquest. Innovació perquè treballem amb l’objectiu d’optimitzar recursos, és a dir, ser més rendibles

amb nivells elevats d’eficàcia i eficiència. I finalment, ens anticipem als fets. Reflexionem entre tots a les darreres qüestions:

Ens hem fet pesats fins al límit, però què seria Canet sense l’aportació d’Esquerra en aquest segle XXI? Tindríem escola bressol o
encara se l’estarien plantejant? Hi hauria Vil·la Flora o encara tindrien l’edifici buit? Hi hauria l’activitat cultural vigent o continuaria
el desert que ens trobàrem quan vàrem arribar a l’Ajuntament?

Allà on arribem creem anticipació, és a dir, preveiem les tendències i les implementem per ser capdavanters... i això en un
Ajuntament que viu ancorat a mitjans de segle XX!!!

Aquesta és la nostra feina. Aviat anireu veient novetats visibles. Plantegeu-vos aleshores qui hi ha al darrere de la modernitat, qui
està innovant a Canet, qui s’està anticipant i no pas aplicant receptes caduques que ja són arreu.

No ens pengem cap medalla, només estem dient en veu alta allò que Esquerra a Canet està fent per la gent de Canet. Sense l’esforç
i l’aportació de la gent d’Esquerra alguns projectes no veurien la llum per la manca de gestió.

Si creus que aquest és també el teu partit, vine!!! Posa’t en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica: canetmar@esquerra.cat
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