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Ajuntament de Canet de Mar
Acords presos pel Ple municipal
Data

Acords

V otació

27-3-2008

Aprovació del conveni de col·laboració amb l’empresa ADIGSA
per gestionar el lloguer social des de l’Ajuntament de Canet de Mar

10 vots a favor
i 7 abstencions

27-3-2008

Aprovació del conveni de col·laboració amb
el Departament de Medi Ambient de la Generalitat
i l’Ajuntament relatiu a l’Oficina d’Habitatge

10 vots a favor
i 7 abstencions

27-3-2008

Adhesió a l’associació de municipis catalans per
a la Recollida Selectiva Porta a Porta i aprovació
dels seus estatuts

10 vots a favor
i 7 abstencions

Acor
ds pr
esos per la JJunta
unta de Go
Acords
presos
Govv er
ernn Local
Data

Acord

V otació

27-3-2008

Aprovació del pla municipal
d’adequació de la il·luminació
exterior de Canet de Mar

Unanimitat

17-4-2008

Aprovació del conveni de
col·laboració amb el Ministeri
de Treball i Assumptes Socials i
la Fundació ONCE per a la
cooperació i la integració social
de persones amb discapacitat

Unanimitat

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament
de Canet de Mar
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31
canetdemar@canetdemar.cat
www.canetdemar.cat
Vil·la Flora
(Centre Cívic i Cultural)
Tel. 93 795 46 25
Fax 93 794 31 98
Escola Taller R. Mar sol
Tel/fax 93 794 01 05

Ser v eis Socials
Tel. 93 795 46 79
Fax. 93 795 41 26

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

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

Of
icina de Turisme
Oficina
Tel. 93 794 08 98

El Palauet
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39
Biblioteca Gual i Pujadas
Tel. 93 795 60 37
Fax 93 794 31 54

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
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Hem aconseguit tirar endavant un dels
projectes més importants pel benestar
de la nostra població. Canet de Mar
disposarà d’un autobús que ens
permetrà anar fins a l’Hospital de
Calella des de diversos punts de Canet.
Servei diari entre les 7.30 i les 22.00
hores.
El model de poble que defensem és el
de proximitat, donem prioritat al vianant
per sobre del cotxe particular, sobretot
al centre històric. Però perquè sigui una
aposta efectiva, cal que també hi hagi
llocs on puguem deixar el cotxe i
alternatives públiques per connectar
llocs del poble allunyats.
Aquest govern ha generat i continuarà
generant bosses d’aparcament a
diferents parts del poble. L’aparcament
davant l’actual CAP, a la carretera N-II,
obert fa dos anys o les més recents
actuacions a La Carbonella i a la zona
posterior de l’Escola Bressol han creat
més de tres-centes places d’aparcament
gratuït. Aquesta política d’oferir espais
gratuïts on deixar el cotxe, es combina
amb la de l’aparcament soterrat de
pagament de la riera Gavarra, al centre històric, i amb la d’estacionament limitat amb control
horari en altres vies cèntriques de la població.
L’autobús interurbà és la nova aposta d’aquest govern. És un nou servei i una bona notícia
perquè a més a més de facilitar la connexió amb l’Hospital de Calella, de passada connectarà
diversos punts de Canet: estació de RENFE, Comediants, Vil·la Flora i Polígon (davant de la
piscina). Totes aquelles persones que arribin de bon matí a Canet i hagin d’anar al polígon o
a l’Institut, per exemple, podran fer-ho amb l’autobús d’una manera ràpida i eficaç.
Amb iniciatives com aquestes, combinades amb les polítiques de desenvolupament social i
territorial és com anem construint aquest poble, pas a pas, poc a poc, entre tots.
Tot això sense oblidar-nos de les tradicions i les celebracions nostres. Com la Festa Major, que
tenim a tocar i de la qual trobareu tot el detall en les pàgines d’aquesta edició del Viure Canet.
Feliç Sant Pere!
Equip de Go
Govv er
ernn Municipal
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S’espera que l’obra s’enllesteixi abans de l’estiu

Es reprèn la construcció dels
passos subterranis del passeig

Màquines al pas de la plaça Barris

L’Ajuntament va rebre finalment la
notificació de represa de les obres dels
passos subterranis de Canet. S’estava
esperant el permís d’ADIF, responsable del
trànsit ferroviari a l’Estat espanyol, per
poder foradar el terreny i travessar la via
del tren. Els treballs es van dur a terme

les nits del 16 al 17, del 17 al 18 i del 23
al 24 de maig.
Es va treballar de nit per no entorpir el
pas de combois, ja que mentre es feien els
treballs s’havia d’interrompre la
circulació. El primer cap de setmana es
va treballar al pas de la zona dels vagons,

La Brigada arranja la
calçada de la riera
Buscarons

s’havia de deixar a punt com més aviat
millor.

A causa del deteriorament de la calçada
que uneix les tres rieres, operaris de la
Brigada Municipal van fer fa uns dies,
una feina de reforç del paviment. La
Policia Local va restringir el trànsit a la
part baixa de la riera Buscarons perquè
els treballs es poguessin fer amb
normalitat. Les feines es van dur a
terme matí i tarda, tot i que la jornada
habitual de la Brigada és només de matí.
Es va fer així perquè aquesta és una via
d’afluència molt important de trànsit i

passada l’estació de tren. El segon cap de
setmana la feina es va concentrar en els
altres dos, el de davant de la plaça Barris
i el de davant de l’Hospital residència
Guillem Mas. Després d’aquestes
actuacions, s’espera que els passos
estiguin enllestits abans de l’estiu.

S’asfalta el camí que
porta als ascensors de
l’avinguda Maresme
Durant el mes d’abril s’han dut a terme
treballs d’asfaltament de la via pública,
en concret al tram final del carrer Cadillac,
que condueix a les pistes de petanca de
l’avinguda Maresme i a l’ascensor que
facilitarà l’accés a l’altra banda de la
carretera. Aquest era un pas previ a la
posada en funcionament dels ascensors,
ja que s’han instal·lat per facilitar l’accés

a les persones amb mobilitat reduïda,
però el camí per arribar-hi no estava
en condicions. Ara doncs, ja s’hi pot
accedir amb garanties.
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Més de tres-centes places d’aparcament

Nou aparcament públic a
la Carbonella i al Palauet
L’Ajuntament va obrir de nou, el passat
16 d’abril, l’aparcament situat a la finca
de la Carbonella, al capdavall del passeig
de la Misericòrdia i amb accés des del
torrent dels Lledoners.
Després de setmanes de negociació,
l’Ajuntament, a través de la Regidoria de
Seguretat Ciutadana, ha arribat a un
acord amb els propietaris de la finca

perquè se cedís el terreny, de manera
provisional, per fer-lo ser vir com a
aparcament públic i gratuït, com ja es va
fer fa dos anys.
Amb l’habilitació d’aquest espai
desapareix l’aparcament del carrer d’en
Móra i de part del torrent de Lledoners.
Per això, la Carbonella és una necessitat
pels veïns de Canet en general i sobretot,

pels residents en aquella zona.
L’Ajuntament va obrir també el passat mes
de maig un altre aparcament gratuït, en
aquest cas a la zona de la llar d’infants
municipal, El Palauet, a tocar del Santuari
de la Misericòrdia, concretament al carrer
Carles Carqués i Martí. Aquest aparcament té capacitat per a una vuitantena de
vehicles.

XxxxxXXxxXXXXxxXXX

Aparcament del carrer Carles Carqués

Aparcament de La Carbonella

Inscripcions per al nou
complex esportiu

Sessió informativa
a l’Àrea de Territori

Per aquelles persones que ho desitgin,
H2O Spor ts Canet ofereix unes
condicions especials per fer la inscripció
abans de la seva inauguració el mes de
setembre. La inscripció es podrà fer a
les oficines provisionals instal·lades a
la Casa museu a partir del 2 de juny.
L’horari d’atenció al públic serà de
dilluns a divendres de 17.00 a 21.00
hores i els dissabtes de 10.00 a 14.00
hores durant els mesos de juny i juliol.
L’agost romandrà tancat. També podeu
demanar informació mitjançant l’adreça
de correu: canet@clubsh2o.com.

El personal tècnic de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de l’Ajuntament ha participat
en una sessió informativa sobre la nova
Llei del dret a l’habitatge. Es va fer a
l’Escola de Teixits, la tarda del dimarts 6
de maig. El ponent, el senyor Esteve
Aymà, va fer una exposició de l’articulat
més interessant pels canvis que comporta,
perquè els nostres tècnics puguin fer la
seva tasca amb seguretat. L’Oficina
d’Habitatge i Accessibilitat informa sobre
els ajuts al lloguer d’aquest any 2008.
Els dilluns i els dimecres, de 9.00 a 14.00
hores a les oficines dels Serveis Tècnics

de l’Ajuntament, es facilitarà tota la
informació i es donarà suport a l’hora
d’omplir els impresos de sol·licitud.

Obres a la Gavarra
Aquests dies haureu pogut veure
màquines i operaris treballant a la riera
Gavarra. S’hi estan fent uns primers
treballs, previs a la urbanització que
serveixen per saber els serveis bàsics
que passen per aquest tram i poder
valorar l’espai que queda per afegir-hi
tot el que es vol projectar. S’hi faran
vuit prospeccions al terreny per fer-ne
la valoració. S’ha començat per la part
superior.
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La festa de la vida associativa local

Se celebra al centre de Canet
la sisena Mostra d’Entitats

Entre el 19 i el 20 d’abril Canet va
celebrar, per sisè any consecutiu, la Mostra
d’Entitats. Van ser, un cop més, dos dies
d’exposició de la vida associativa local.
Un centenar d’estands van omplir el centre
històric i més de tres mil persones la van
viure, gaudint de l’espectacle i la festa.
Dissabte va fer un dia fantàstic i totes les
activitats previstes es van poder
desenvolupar amb normalitat. La pluja va
arribar diumenge. Moltes entitats van
desmuntar els estands al migdia, sobretot
perquè hi havia eines de valor que es
podien fer malbé si es mullaven. Tot i així,
la gent no va marxar i els carrers van ser
plens fins a la cloenda, diumenge al vespre.

Canet supera ja els
14.000 habitants
A l’inici d’aquest any 2008, Canet ha
superat els 14.000 habitants
empadronats. Exactament, el dia 10
de març passat, hi havia 14.053
persones inscrites al cens local. Aquesta
xifra demostra que Canet ha tingut un
gran creixement de població i que, com
veurem, no és a causa només dels
naixements al poble, sinó sobretot, per
l’arribada de ciutadans d’altres parts
geogràfiques.

Algunes de les nove-tats d’enguany han
estat, per exemple, la reeixida donació extraordinària de sang del dissabte o els
concerts joves. Tots els concerts del
diumenge a la tarda es van poder fer al
Centre parro-quial i així no es van haver
de suspendre, a causa de la pluja.
Una altra novetat és el concurs de
fotografia. Fins al 31 de maig es
continuaran recollint a l’Ajuntament totes
les fotografies que reflecteixin la vida
d’aquesta Mostra.
La cloenda va servir per presentar els
premis canetencs 2007. El pilot Joan
Pedrero en la categoria individual i el
Canet Futbol Sala en la col·lectiva van ser

els guanyadors, resultat dels més de 600
vots que els mitjans de comunicació local
van rebre durant les setmanes prèvies.
Mossèn Arges i Ibis Puig van estar
guardonats a títol pòstum. El nebot del
primer i el fill de l’Ibis, que va emocionarse recordant la seva mare, van recollir els
premis. Participació i Ciutadania ha tret
una guia de participació per orientar els
ciutadans en tot allò que té a veure amb
la seva participació en els afers públics.
Aquesta Àrea prepara també la mostra
itinerant sobre civisme de la Diputació de
Barcelona Gràcies, fem un bon equip que
s’exposarà a la Casa museu Domènech i
Montaner del 12 al 24 de juny.

75 anys de la primera
votació de les dones a
l’Estat espanyol

Noves dependències
per a Protecció Civil

Aquest any es commemora el 75è
aniversari de la primera vegada que les
dones van poder votar a l’Estat espanyol.
I les primeres a fer-ho van ser les dones de
Canet. Era l’any 1933. Hem cercat al
padró d’habitants les dones que havien
complert 23 anys aquella data i de totes
elles només ens consta que visqui encara
avui la senyora Misericòrdia Fors Soler. La
senyora Misericòrdia té 101 anys.

L’Agrupació local de Protecció Civil ha
traslladat la seva oficina a les
dependències municipals de la plaça
Onze de Setembre.
Els membres de Protecció Civil
col·laboren habitualment en els
esdeveniments públics que requereixen
control i suport logístic. Si voleu posarvos en contacte amb Protecció Civil,
podeu trucar al telèfon de la Policia
Local, el 93 794 00 88.
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Campanya de promoció local

És Canet, la nova
marca de poble
La Mostra d’Entitats d’aquest abril va
servir per fer el llançament de la nova
marca de poble. És Canet s’ha convertit
en una manera acolorida i agradable
d’identificar-se amb el nostre poble.
La idea va sorgir de les àrees de
Comunicació i Promoció Econòmica. Es
buscava alguna imatge fresca, que entrés
fàcilment pels ulls. A
la vegada, el missatge que s’havia de
donar no havia de

ser complex, sinó només identificatiu del
municipi i de la seva gent. Des de sempre,
els canetencs, en tot allò que hem fet, bo
i dolent, ens excusem amb un ... és que ...
és Canet.
Aquest és el logotip general, el que teniu
a les gorres, els imants de nevera i les
enganxines que es van repartir durant la
mostra.
L’és Canet ja us el trobeu en cartells,
fulletons i material gràfic de difusió de les
diferents àrees i serveis municipals. Ara
es tracta que el
poble se’l faci seu
i quan es vegi a
qualsevol lloc,
s’associï automàticament amb
el nostre poble.

Mercat d’intercanvi
i plaques de cava
La riera Sant Domènec estarà d’allò més
animada el dia 15 de juny. Les Àrees de
Medi Ambient i Promoció Econòmica
organitzen el Mercat d’Intercanvi i la
primera Trobada d’Intercanvi de plaques
de cava i mercat de segona mà, on es
presentaran dues ampolles de cava amb
dues plaques de nova temàtica i dues
pirules temàtiques és Canet d’edició
limitada. Per altra banda, l’Àrea de Medi
Ambient ha posat en marxa tres campanyes
per sensibilitzar la població sobre tres
aspectes de preservació del medi ambient:
Ser vei de gots reutilitzables per a
esdeveniments públics. Són gots de plàstic
reutilitzables, és a dir, un cop acabat
l’esdeveniment s’han de retornar nets a
l’Ajuntament.

Repartiment de bosses compostables i un
díptic amb informació sobre el reciclatge
de la matèria orgànica dintre de la
campanya El teu esforç dóna fruits.
Repartiment d’equips d’estalvi d’aigua que
formen part de la campanya L’aigua és un
bé escàs, estalvia-la!...tan clar com l’aigua.
Es repartiran 2.000 equips a la població.

El web municipal
es renta la cara
Des de ja fa uns dies heu pogut veure
a l’entrar al web municipal, el canvi
en el disseny de la por tada. Si
navegueu per les diferents pàgines i
seccions, veureu que el canvi és a tot
arreu. Ens hem alliberat de marcs,
columnes i icones recarregades per
oferir una imatge més moderna i
neta. Com a elements identificatius,
hi trobeu l’escut de l’Ajuntament, la
nova imatge del poble i fotografies
representatives de Canet i la seva
gent.

Espai de
debat educatiu
La comunitat educativa local i tots
els agents implicats en l’aprenentatge i l’educació dels infants està
desenvolupant amb èxit l’espai de
debat educatiu. L’espai és obert a
tothom que tingui interès a escoltar
diferents opinions i hi vulgui dir
també la seva. La psicopedagoga M.
Jesús Comellas és qui en fa la
coordinació i marca les pautes.
http://caneteduca.blogspot.com/

Diada de la Maduixa
El nostre municipi junt amb els de
Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de
Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i
Arenys de Munt va organitzar
aquesta festa per donar a conèixer
les propietats gastronòmiques de les
maduixes que es conreen a la zona.
La Diada compta amb el suport del
Consorci de Promoció Turística Costa
del Maresme. Canet de Mar va
organitzar diferents activitats: una
sortida a una explotació dedicada a
la maduixa, es va ensenyar a les
escoles de Canet de Mar a cuinar amb
les maduixes i els restaurants dels
cinc municipis van oferir les Jornades
Gastronòmiques de la Maduixa del 25
d’abril al 25 de maig.

Festa Major Can
Diumenge, 15 de juny
XIV 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 de 10 quilòmetres. Preu: 6 euros, menors
de 10 anys gratuït (vegeu programes a part)
Club Ciclista Canet

foto
gegants

Dimecres, 18 de juny
INAUGURACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS DE
L’EXPOSICIÓ COL.LECTIVA DE SANT PERE
Treballs exposats des del 18 de juny fins al 6 de juliol
A la Sala Municipal d’Exposicions, a les 7 del vespre
Comissió d’Arts Visuals

Dissabte, 21 de juny
IV FIRA DE PRODUCTES ARTESANS
Durant tot el dia a la riera St. Domènec

Diumenge, 22 de juny
3x3 DE BÀSQUET
Des de les 9 del matí a les 9 del vespre
Club Bàsquet Canet

IV FIRA DE PRODUCTES ARTESANS
Durant tot el dia a la riera St. Domènec
APARADOR D’ESPECTACLES
La companyia Produccions TRAPA presenta: Calçats
Manela. Espectacle d’animació infantil amb cançons, balls...
A la plaça 11 de Setembre, a les 6 de la tarda
ACPO

Dilluns, 23 de juny
REVETLLA DE SANT JOAN
Amb l’orquestra La Comparsa
A les 11 del vespre a la plaça 11 de Setembre
Àrea de Festes
I si vols una revetlla alternativa...
Vine al passeig Marítim i porta el teu sopar, que nosaltres
posem la música
Los Montoya

Del 25 al 27 de juny
TALLERS DE CULTURA POPULAR
De percussió, de xanques, de clown, de trapezi...
A l’envelat de Vil·la Flora (vegeu programes a part)
Àrea de Cultura i Joventut

Divendres, 27 de juny
SARDANES cobla Contemporània
A 2/4 de 8 del vespre
Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana
PREGÓ DE FESTA MAJOR
a càrrec de Xavier Mas, escriptor i historiador local
Al carrer ample, a 2/4 de 10 del vespre
Seguidament ACTUACIÓ DIXIE
amb el grup WOODY’S TRIBUTE
Després del pregó es repartirà CAVA o AIGUA i COCA
per a tothom !!!
Comissió de Festes

Dissabte, 28 de juny
TORNEIG JUVENIL-INFANTIL
D’ESCACS
A la Sala-Bar de l’Escola de Teixits, a les 10 del matí
Campionat de partides ràpides, fins als 16 anys
Inscripcions fins 10 minuts abans de començar
Club Escacs Canet

VII EXPOSICIÓ DE BONSAIS
A la Casa museu Lluís Domènech i Montaner
Amics del Bonsai de Caldes d’Estrac

IV NIT MÀGICA
A la riera Sant Domènec.
A partir de les 12 del migdia fins a mitja nit.
- Vegeu acivitats a la contraportada del Viure Canet i en
programes a part -

net de Mar 2008
VIII FESTA JOVE

VII ACTUACIÓ CASTELLERA

BALL amb LA GIRA-SOL
Al passeig Marítim.
A la 1 de la matinada
Àrea de Festes

amb els Capgrossos de Mataró
Al carrer ample (davant l’Ajuntament),
a les 7 de la tarda
Àrea de Festes

Diumenge, 29 de juny

TRADICIONAL CONCERT
DE FESTA MAJOR

DIADA DE SANT
PERE I SANT PAU

A la plaça Macià, a les 8 del vespre
Amb l’orquestra
CRISTIAN & DOMÈNECH
Àrea de Festes

VII EXPOSICIÓ DE BONSAIS

TRADICIONAL CASTELL
DE FOCS

A la Casa museu Lluís Domènech i Montaner
Amics del Bonsai de Caldes d’Estrac

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 acompanyament de la
Camerata Instrumental «Solistes de Catalunya»
Durant tot el dia de Sant Pere i per diversos carrers del
poble, actuacions esporàdiques de

XAROP DE CANYA
AVIADA DE COLOMS
A la plaça de l’Església. A la sortida de l’ofici
Club Colombòfil Missatgeres de Canet de Mar
Seguidament, a la plaça Macià

VERMUT POPULAR
Comissió de Festes

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

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 CRISTIAN & DOMÈNECH
Àrea de Festes

Festa Major Can
Dilluns, 30 de juny
TAMBORINADA ENVERINADA
Deixa’t portar pels Perkutes i el bestiari popular
Sortida de la plaça 11 de Setembre, a les 6 de la tarda
Recorregut: Pl. 11 de Setembre, Av. General Moragues, R.
Gavarra i R. Sant Domènec.
Àrea de Festes, Perkutes i Colla de Diables

ESPECTACLE DE CIRC
«EFECTE DOPPLER»
A càrrec de la companyia CIRKONITA
A la riera Sant Domènec. A les 7 de la tarda
Àrea de Festes

Divendres, 4 de juliol
CONCERT DE MÚSICA
CLÀSSICA DE FESTA MAJOR
Quartet de guitarres CÀMERA XXI
A la Casa museu Lluís Domènech i Montaner,
a les 10 del vespre
Preu entrada: no socis/es 5 euros, socis/es 3 euros.
ACPO i Àrea de Cultura

Dissabte, 5 de juliol
POSTULACIÓ DEL CÀNCER
Durant tot el dia
Associació de Lluita Contra el Càncer

CAMPIONAT DE BOTIFARRA
VILA DE CANET DE MAR
A les 4 de la tarda (inscripcions
una hora abans) a l’envelat de Vil·la Flora
Cost inscripció: 10 euros
Amics de la botifarra

SARDANES cobla Sabadell
A ¼ de 8 del vespre
Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

CORREFOC
Sortida des de la plaça 11 de Setembre
A les 10 del vespre
COLLA DE DIABLES DE CANET DE MAR
Recorregut: Pl. 11 de Setembre, C/ Lluís Domènech i
Montaner, Pl. Indústria, C/ Sant Pere,
C/ Saüc, C/ de la Font, Pl. Macià,
C/ Sant Jaume i T. dels lledoners (Font dels gossos)

BALL JOVE
Riera Sant Domènec. A les 12 de la nit
Amb els grups Beside i El Belda i el conjunt va de badoc
Àrea de Festes

Diumenge, 6 de juliol
XXIII TROBADA DE GEGANTS
A la plaça Macià. A les 6 de la tarda
Amb els GEGANTS DEL BARRI DELS ABELLS,
GEGANTS DE CANET,
GRALLERS DE XAROP DE CANYA i diverses parelles
de GEGANTS DE CATALUNYA
Cloenda de la trobada al carrer ample

Dissabte, 12 de juliol
VIII PASSEJADA NOCTURNA
PER LA HISTÒRIA DE CANET
Sortida des de la plaça Macià.
A les 10 de la nit.
Preu: 2euros
Edicions Els 2 Pins

net de Mar 2008
VIII CONCURS DE PINTURA
GOLFA AL CARRER
Pels carrers de Canet. A les 10 de la nit
Exposició de les obres del 13 al 20 de juliol a la Casa
museu Domènec i Montaner
ARTENAC (vegeu programes a part)
SARDANES cobla Ciutat de Mataró
A ¼ d’11 del vespre. Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

Diumenge, 13 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)
Comissió de Festes

XII MUSCLADA POPULAR
A la riera St. Domènec. A les 8 del vespre
Moixons Llepafils

Dissabte, 19 de juliol
SARDANES cobla Thermalenca
A 2/4 de 8 del vespre. Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

VII 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

FESTA DE LA PROCLAMACIÓ DE LA
PUBILLA, L’HEREU, LA PUBILLETA I
L’HEREUET DE CANET 2008
A l’envelat. A les 11 de la nit entrada de les
pubilles i els hereus
Seguidament, BALL DE LA PUBILLA amb la
disco mòbil SHOW-NOVA
Entrada gratuïta. Reserva de taules
al Puntdi de Vil·la Flora
Àrea de Festes

Diumenge, 20 de juliol
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)

EL POBLE
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Emotiu acte de record a
l’alcalde Josep Fors Vidal

L’Aula Magna de l´Escola Universitària
d´Enginyeria Tèxtil de Teixits de Punt va
quedar petita per acollir totes les persones
que van participar a l’acte d’homenatge a
Josep Fors, alcalde republicà de Canet de
Mar, els anys convulsos de 1931-1934.

Va ser, com tots els homenatges, un acte
solemne, però molt entranyable, en el qual
es va ressaltar el vessant humà i polític de
Josep Fors.
Presidien la taula, l’alcalde Joaquim Mas,
el tinent d’alcalde de Cultura, Òscar
Figuerola, el president del Centre d’Estudis
Canetencs, Xavier Mas i Conrad Blanch,
nét de l’alcalde Fors, que va recordar la
vida familiar del seu avi i l’exili que va
patir.
Òscar Figuerola va enumerar els projectes
conduïts per Josep Fors a Canet. Xavier
Mas va explicar entre d’altres coses
l’origen de les fonts documentals a partir
de la troballa d’un document inèdit.
Joaquim Mas va cloure l’acte, fent una
comparació del moment actual amb el que
li va tocar viure a Josep For s. La
violoncel·lista Edelmira Corbella va
interpretar el Cant dels Ocells i l’Emigrant.

Aprovada la nova licitació
de la llar d’Infants Municipal
La llar d’infants municipal El Palauet
tindrà 156 alumnes el pròxim curs.
Hi haurà 3 aules destinades a
infants de menys d’un any, 4 aules
per a infants entre 1 i 2 anys i 4
aules més per als més grans de la
llar, els infants que tenen entre 2 i
3 anys. Fa pocs dies que ha acabat
el procés de preinscripció en el qual
s’ha ofert 77 places que quedaven
vacants per a nous alumnes.
D’altra banda, al final d’aquest curs
venç el contracte per a la gestió del servei de la llar d’infants que es va subscriure, fa
cinc anys, quan va començar aquest servei. Per això s’ha convocat un nou concurs públic
al qual s’han presentat les empreses Cavall de Cartró, SL; Clece, SA; Coia i Associats, SL;
Dau Bressol, SL; Escaler, SCCL i Simphonie Work& Life Conciliation. Finalment, ha resultat
adjudicatària la cooperativa Escaler, SCCL. Aquesta cooperativa, amb una gran experiència
en la gestió de llars d’infants (gestiona les llars de l’Ajuntament de Pineda de Mar i de
Teià, entre d’altres), serà l’encarregada de convertir El Palauet en un centre integral
d’atenció a la infància, que oferirà serveis d’atenció integral a les famílies a més a més
del servei de llar d’infants.

Un centenar d’avis
tenen el servei de
teleassistència
La teleassistència és una prestació
que es fa des dels Serveis Socials de
l’Ajuntament i s’adreça a les
persones d’edat avançada. Consta
d’un aparell que va penjat al coll i
porta un polsador per poder avisar
de qualsevol incidència que tinguin.
Actualment disposen d’aquesta
prestació 93 persones majors de 80
anys i 18 menors de 80 anys amb
risc valorat. La teleassistència
completa el treball de les dues
treballadores familiars que fan el
servei d’atenció domiciliària (SAD).
Les persones que estiguin
interessades, o bé els seus familiars,
s’han d’adreçar als Serveis Socials de
l’Ajuntament. Allí es valorarà la
necessitat d’aquest servei.

Novena edició del
festival Primavera
de les Arts
Amb l’arribada del bon temps, ho fa
també el cicle de música, teatre i
dansa Primavera de les Arts. Aquest
2008 se’n celebra la novena edició i
és el vuitè any que Canet hi participa.
El festival es va inaugurar el passat
diumenge 23 de març a Arenys de
Munt i acabarà el 4 de juny a Sant
Iscle.
A Canet s’han fet els espectacles de
Sons de circ, Orquestra Simfònica del
Vallès, Comeback de Los 2Play. La
nostra aportació a la Primavera de
les Arts clourà amb el segell de
qualitat del Festival Re-percussió per
l’Odèon el divendres 6 i el dissabte 7
de juny a l’envelat de Vil·la Flora.
Divendres, amb Joan Sanmar tí
Ensemble + Percusions de Barcelona
i dissabte amb La Troba Kung-fu. Tots
dos espectacles tenen un cost de 7
euros per persona.
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L’Ajuntament tira endavant
el servei de bus Canet-Calella
El divendres dia 13 de juny es signarà el
Conveni entre la Direcció General de Ports
i Transports, l’Autoritat del Transport
Metropolità, l’Ajuntament de Canet de Mar
i l’empresa Barcelona Bus, SL pel
transport de passatgers des de Canet fins
a l’Hospital de Sant Jaume de Calella.
Aquest servei començarà a funcionar el
dilluns dia 16 de juny.
A Canet, les parades de l’itinerari estaran
situades als llocs següents:
Anada: origen, piscina municipal de Canet
- Vil·la Flora - riera Gavarra (Comediants)
- ronda Sant Elm (Hotel Carlos) - estació
Renfe - Informació i Turisme - Sant Pol
(davant de la benzinera N-II) - Creu Groga
(Calella) - final, Hospital Sant Jaume
(davant l’entrada d’urgències).
Tornada: origen, Hospital Sant Jaume benzinera (davant de la Creu Groga) - Sant
Pol (parada del bus NII) - Hospital Guillem
Mas - estació Renfe - ronda Sant Elm
(Hotel Carlos) - riera Gavarra (davant de
Comediants) - via Cannetum - Turó del
Drac - final, piscina municipal.
L’origen de la línia es fa a la piscina
municipal perquè així l’autobús pot estar
estacionat uns minuts sense perjudicar la
circulació. S’ha de tenir present que

aquesta línia d’autobús és interurbana,
és a dir, no s’ha creat per anar d’un punt a
l’altre del nostre municipi. La voluntat de
l’Ajuntament era que la línia abastés
també un circuit urbà, però la Generalitat
només autoritza convenis que contemplin
circuits entre poblacions. Amb tot, s’ha

negociat que aquest trajecte permeti que
les persones que ho necessitin puguin
utilitzar el bus per desplaçar-se pel poble,
aprofitant la ruta. Per tant, si alguna
persona que viu prop de l’estació vol anar
fins a la piscina municipal podrà utilitzar
aquest servei.

IXDE, una iniciativa
per als joves

Bloc de joventut i 13è
Concurs de Fotografia

Torna Voluntaris
per la llengua

IXDE és el nom triat per una nova iniciativa organitzada per l’entitat soroll.som
amb la col·laboració de l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament. Música actual
per a nois i noies, sense begudes
alcohòliques i amb bon ambient.
S’adreça a joves d’entre 14 i 20 anys,
que hauran d’ensenyar el DNI abans
d’entrar. El divendres 25 d’abril, a partir de les vuit del vespre i fins a les onze
de la nit es va fer la primera sessió. La
intenció és que n’hi hagi una cada mes.

Canet jove és el nom de l’espai que l’Àrea
de Joventut ha donat d’alta a internet.
Canet jove presenta una estructura molt
senzilla i dinàmica i prioritza la informació
que interessa directament a la joventut,
com ara l’agenda de concerts i activitats
més properes. http://canet-jovenothoperdis.blogspot.com/. Recordeu
també que properament hi haurà el 13è
Concurs popular de Fotografia 2008, el
tema escollit aquest cop és: Un racó de
Canet.

El dia 16 de maig va tornar a començar
el programa Voluntaris per la llengua,
iniciativa que es va iniciar fa tres anys
i que s’ha consolidat com un dels que
més bé funciona per integrar els nouvinguts a la nostra llengua.
Enguany s’han format deu parelles i
com a novetat aniran a comprar a la
Plaça del Mercat i ho faran en català.
Els comerciants de la Plaça s’hi han
mostrat molt favorables i hi
col·laboraran.
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COM ENS AFECTARÀ LA CRISI?
El nostre país travessa una greu crisi econòmica, tot i que des de les administracions es va intentar
emmascarar abans i després de les eleccions del passat mes de març. Crisi de conseqüències
encara imprevisibles i de difícil solució, tenint en compte la davallada immobiliària, l’augment de l’atur
i la pujada incontrolable del preu del petroli que fa que omplir el dipòsit del nostre cotxe costi 10
euros més que ara fa un any. Igual que al món empresarial, aquesta sacsejada afectarà de diferents
maneres. Aquells que hagin fet les coses bé i hagin estat previsors aguantaran el sotrac, en canvi
aquells que han estat fent les coses malament, com a mínim patiran.
Canet evidentment també patirà les conseqüències d’aquesta crisi, i des de CiU opinem que encara som a temps d’aturar el cop i
remuntar la situació, tot i que les coses s’han fet i s’estan fent, creiem, malament.
Canet té una de les taxes d’atur més elevades de tot el Maresme; molts negocis, a causa de la baixada del consum hauran de
tancar; el polígon industrial segueix sense arrencar, i l’actual equip de govern, absolutament atrapat pels deutes, difícilment podrà
fer front a tota aquesta problemàtica.
Des de CiU defensem la necessitat de plantejar un pla estratègic a nivell econòmic de forma seriosa, on tothom estigui representat.
La creació del Consell Municipal de Promoció Econòmica hi pot ajudar. Però s’ha de anar més enllà. Cal que totes les àrees de
govern treballin conjuntament i no aïllades i de forma separada com passa actualment. Calen mesures de xoc efectives i no de cara
a la galeria. La marca ÉS CANET! és positiva sempre i quan sapiguem què venem. Creiem que, si bé la idea és positiva, primer cal
tenir el producte, i això no ho tenim.
Hem de facilitar la creació de empreses amb un valor afegit, hem de potenciar el turisme cultural com un element més, no com un
element únic. Cal potenciar d’una vegada per totes el polígon industrial, s’ha de facilitar la implantació de comerços amb un sistema
de bonificacions fiscals, cal potenciar l’esport, perquè també pot ser un motor econòmic de primer ordre. Tot això no es podrà fer
però si el poble és brut, si l’asfaltat és deficient, si les infraestructures no són les adequades...I sobretot si els que ens governen
es preocupen més de crear unes estructures sobredimensionades pel que fa al personal i no destinen els recursos econòmics on
han d’anar a parar, que és a l’impuls del comerç i l’economia del nostre poble. A CiU tenim les persones i les idees per portar-ho
a terme.

FEM BALANÇ

PSC

Just fa un any que vàrem iniciar una nova legislatura i des del grup socialista creiem que és
moment per fer balanç de la gestió, que juntament amb els nostres socis de govern, estem
portant a terme a l’Ajuntament de Canet.

Els regidors i les regidores socialistes continuem treballant per millorar la qualitat de vida dels
canetencs i les canetenques i millorar la qualitat de vida de les persones és pensar en les seves
necessitats diàries: dels nostres infants, els nostres joves, la nostra gent gran. Estem treballant per l’educació, per l’esport,
pel medi ambient i per la participació amb projectes ja engegats i d’altres que ben aviat seran una realitat, com l’esport
escolar, la universitat per la gent gran, el consell municipal d’esports, l’auditoria ambiental o el bus interurbà.
Estem treballant, juntament amb la resta de govern, en l’elaboració d’un Pla d’equipaments que ha d’incloure entre d’altres:
la construcció d’una nova llar d’infants, els terrenys per un nou institut, un nou camp de futbol, habitatge social, la Casa
Comediants.
Podem afirmar que estem satisfets de l’acció i el treball del conjunt del govern, i que la millor forma de governar és fent
equip, treballant de forma transversal i aplicant el sentit comú a la feina del dia a dia i també en la planificació del futur.
El nostre grup municipal, encapçalat pel nostre alcalde, està treballant amb un alt sentit de la responsabilitat, amb total
honestedat i posant per davant dels interessos partidistes, els interessos generals de la població. Fa molts anys que ho
estem fent així i és que som un partit amb una àmplia experiència i cultura de govern.
EL Gr up Municipal Socialista us desitja una bona FFesta
esta Major!
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UN ANY DE MANDAT
Ara que fa quasi un any de la nostra presència al govern municipal volem fer un petit balanç de
com estan anant les coses. El primer que et trobes quan arribes és el problema d’adaptació a una
gran empresa, que camina a passos d’elefant però de manera segura. És clar que tots tenim la
imatge de com funciona el que anomenem món real que és l’empresa privada, però en una
administració pública has d’adaptar-te al ritme, ja que moltes coses que engegues, han de passar
per diferents fases d’aprovació per convertir-se en una realitat.
Tot i així, i un cop passat aquest període normal d’adaptació t’adones que comencen a sortir a la llum aquelles idees i projectes
que t’havies proposat. Si mirem enrere, d’ençà el primer Viure Canet, on hi havia els projectes de cada regidoria, t’adones que
anem a molt bon ritme per tal d’assolir els compromisos que vàrem adquirir.
Els projectes comencen a agafar forma. Han vist la llum els nous aparcaments, les remodelacions de l’escola de música, la
biblioteca, el cementiri. El nou enllumenat, l’ampliació de la vigilància de les nostres platges, el Bus a l’Hospital de Calella. Ens
sentim satisfets de la nova escola taller Bolitx, del conveni amb l’Escola de Teixits, de ser un poble amb poca accidentalitat, del
servei de teleassistència, així com la creació del Consell de Promoció Econòmica.
Tot això no es fa en un dia, és mèrit de tots els que ens fan costat i ens donen suport en el dia a dia, i sobretot perquè estem
dedicant tots els nostres esforços a fer un Canet millor, que és la única raó per la que ens vàrem presentar a unes eleccions.
Fidels al nostre ideal Ningú pot fer-ho tot, però tothom pot fer-hi alguna cosa.
Us desitgem una bona Festa Major!!

+ CULTURA + CANET. MOU-TE MILLOR
La cultura ha de ser un dels principals eixos vertebradors de la promoció del nostre poble a tots
a» ha de ser la nostra porta a l’exterior en tots els
els nivells. La marca «és Canet és Cultur
Cultura»
sentits.
Per això hem engegat un projecte que donarà vitalitat a Canet. La Casa de Comediants
Comediants, un
centre cultural que donarà a conèixer al món tot el bagatge artístic i cultural d’aquesta companyia
nascuda a Canet de Mar ara farà 37 anys. Un projecte únic, singular i de marca. El projecte d’aquest nou equipament
cultural i els ja existents, tindran una forta repercussió en l’economia canetenca (restauració, comerç i serveis) però també en
la construcció d’un model educatiu i cultural singular. Hem de crear valor afegit en un món on és prima l’especialització. Canet
té un alt valor cultural. I l’hem d’aprofitar.
Lligat amb aquest equipament cultural singular, el govern ha elaborat el Pla d’Equipaments Municipals
Municipals. Aquest Pla conté
els equipaments necessaris per al Canet del segle XXI, en matèria esportiva, educativa, cultural, social i de serveis. Altre cop,
inno
nitz
em la forma de gestionar allò tan bàsic que és per als nostres vilatants, la regularització i
innovv em i moder
modernitz
nitzem
l’estandarització dels equipaments locals.
L’accés als equipaments és una altra de les nostres preocupacions. Per això ens hem de felicitar tots plegats. Gràcies a l’esforç
i el lideratge de l’Àrea de Seguretat Ciutadana hem aconseguit un dels objectius polítics de l’equip de govern, la promoció del
us Canet-Calella ens acosta a l’Hospital de Calella, però també uneix l’estació de tren amb
transport públic. La línia de bbus
el polígon, zona de treball i d’oci.
Si creus que aquest és també el teu partit, vine!!! Posa’t en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica: canetmar@esquerra.cat
i fes-nos qualsevol suggeriment, queixa, proposta, etc., estem al servei de la gent de Canet.
Visca la Festa Major 2008!!!

A les 12.00 h
Plantada del bestiari Dracs de
Canet i bestiari divers
A les 18.00 h
Presentació dels actes
Petita fira Esotètica
Sons andins
A les 18.15 h
Titelles Màgiques
A les 19.15 h
Circ Acrobàtic
A les 20.15 h
Espectacle de clown
A les 21.20 h
Balls de country, danses
orientals, aerobic, jazz...
A les 21.55 h
Il·luminació de la riera amb
espelmes
A les 22.00 h
Remuntada del bestiari
A les 22.05 h
Jazs Dixie
A les 22.30 h
Baixada de bèsties, batucada i
malabars
A les 23.10 h
Espectacle de percussió
Perkutes i petits
A les 23.25 h
Pirotècnica Encesa de l’Ateneu
Diables de Canet
A les 23.30 h
Presentació dels
actes de la Nit
A les 23.30 h
Degustació sang de drac
A les 23.35 h
Ball popular Bolero,
merengue, bachata,
A les 00.35 h
Espectacle malabar
A l’1.35 h
Espectacle de màgia i
il·lusionisme
A les 2.35 h
Strip-tease Màgic

AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR

