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La transformació de Canet en xifres:
els canvis dels darrers anys

Serveis a
les persones

Les inversions en
equipaments i via
pública s’acompanyen
de la implantació de
nous serveis i la
consolidació dels
existents.

Serveis per a tots els
col·lectius locals, des
de la infància fins a la
gent gran sense oblidar
l’àmplia col·laboració
amb entitats i
associacions.

a transformació que ha patit Canet els darrers anys ha suposat una inversió
al municipi de més de 58 milions d’euros, un 85% dels quals ens han arribat
de fonts externes, com el Govern Espanyol, la Generalitat, la Diputació de
Barcelona o els inversors privats. Així hem pogut tenir a Canet equipaments
com l’aparcament al centre, el Turó del Drac, la piscina o el centre Els Garrofers.
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d’aquest any seran:
- Categories Infantils: Lot de
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Sant Jordi
- Categoria juvenil: IPOD +
llibre de Sant Jordi
- Categoria adult: 200 euros +
llibre de Sant Jordi

10 SERVEIS A LES PERSONES I
PROMOCIÓ LOCAL
Seguretat Ciutadana i Mobilitat
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Policia Local
Tel. 93 794 00 88
Fax 93 794 07 44

Escola Bressol
municipal El Palauet
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39

Serveis Tècnics:
Tel. 93 794 39 42

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

Plaça Mercat
Canet de Mar
Tel. 93 794 02 92

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

Oficina de Turisme
Tel. 93 794 08 98

Edifici Central:
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31

Serveis Socials
d’atenció primària
Tel. 93 795 46 79
Fax. 93 795 41 26
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Casa museu
Lluís Domènech
i Montaner
Tel. 93 795 46 15
Fax 93 794 30 90

Ràdio Canet
Tel. 93 794 20 02
Fax. 93 794 13 03
Casa d’Oficis
Tel./Fax 93 794 01 05
Hospital residència
Guillem Mas
Tel. 93 794 03 93

Els treballs s’han de portar a la
planta baixa, Àrea de Cultura Centre Cívic i Cultura Vil•la
Flora, riera Gavarra, s/n de
dilluns a dijous de 10.00 a
13.00 hores i de 17.00 a 19.30
hores i divendres de 10.00 a
13.00 hores.
La data límit d’admissió serà
dimecres 13 d’abril a les 13.00
hores.

Editorial
ecentment hem presentat un DVD amb
l’evolució de Canet durant el segle XX. Va
ser un acte molt emotiu a l’Escola de
Teixits que va aplegar les persones, moltes
d’elles de més de 75 anys, que han fet possible
conservar la memòria històrica de la nostra vila.
Possiblement, la transformació del Canet dels
darrers 10 anys, ha estat no més important que
la del segle passat, però sí igual d’extraordinària.
Només cal fer una ullada per les fotografies que
acompanyen les pàgines d’aquest butlletí.

R

La canalització i la urbanització de les rieres, les
rondes, els nous equipaments com la segona
escola pública, l’escola bressol municipal, el nou
CAP, Els Garrofers, la plaça Universitat i
l’aparcament al centre, el polígon industrial i la
transformació de l’entorn de Vil·la Flora o la Casa
museu. Tot això acompanyat de les inversions en
els equipaments existents, com l’escola
Misericòrdia, el Pavelló o el camp de futbol; la
compra de solars, com els de les casernes de la
Guàrdia Civil o l’edifici Odèon. I també és
destacable la inversió que hem fet amb les xarxes
públiques, tant d’aigua com d’enllumenat.
El canvi sofert per Canet els darrers anys ha suposat una inversió de 58.464.169 euros. D’aquests,
només 9 milions d’euros han estat pagats directament pel nostre poble. 49.452.688 euros ens han
arribat de fora, gràcies a la inversió de les administracions supramunicipals, com el Govern Espanyol, la
Generalitat o la Diputació de Barcelona i també a l’aportació d’inversors privats, que ens han permès
obrir serveis com el de l’aparcament a la riera Gavarra o el complex esportiu de la piscina.
La llista d’inversions no estaria completa sense l’exposició dels serveis que hem dut a terme els darrers
quatre anys: dinamització juvenil, formació i accions de suport als emprenedors, Universitat de la Gent
Gran, Batxillerat d’Arts escèniques i projecte Passarel·les, línia de bus interurbà, plans d’acció ambiental,
foment del civisme i la convivència ciutadana, xerrades i tallers educatius, promoció local, foment i
difusió del modernisme, Fira Mercat Modernista, edició de la col·lecció Estudis de Patrimoni, conveni
amb el Síndic de Greuges, Escola Taller i Casa d’Oficis, Espais Globals, Agenda 21 local i Auditoria
ambiental ...
Els projectes i el serveis hi són i funcionen. La inversió ha valgut la pena, ja que estem construint
plegats el Canet del futur.
Equip de Govern municipal

Ajuntament
de Canet de Mar
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58 milions d’euros pe

El canvi sofert per Canet els darrers anys ha suposat una inversió de 58.464.169 euros. D’aqu
han arribat de fora, gràcies a la inversió de les administracions supramunicipals, com el Govern E
ens han permet obrir serveis com el de l’aparcament a la riera Gavarra o el complex esportiu de
Es tracta d’una xifra molt important, que ha fet possible el canvi complet de la fesomia de Cane
Tot això no ho haguéssim pogut fer sense els diners que ens han arribat de fora. Difícilment ti
equipaments i serveis des de tots els àmbits: cultura, esport, benestar social i sanitat, joventut

Nous equipaments

Aparcament al centre

Centre residencial Els Garrofers

Amb un cost de 5.680.000 euros, provinents del sector
privat, l’aparcament de la riera Gavarra va entrar en
funcionament l’1 d’agost de 2006.

Ha estat un procés llarg i laboriós, iniciat per un
col·lectiu de pares i per l’Associació Terra i Cel i que
ha comptat sempre amb el vist i plau de l’Ajuntament i
de la Generalitat. Els Garrofers és un centre residencial
per a persones amb discapacitat psíquica i paràlisi
cerebral.
El vam inaugurar el juliol de l’any passat i és previst
que entri en funcionament aquesta primavera de 2011.
El cost global del projecte és de 5.018.389 euros.
L’Ajuntament ha cedit els terrenys i el finançament és a
càrrec de la Generalitat (1.800.000 euros), la Fundació
ONCE (187.173 euros), un préstec de La Caixa
(2.500.000 euros) i aportacions privades.

Centre d’Assistència Primària-CAP
El nou CAP s’ha situat als terrenys que l’Ajuntament va
cedir, després d’haver-los rebut de la Diputació de
Barcelona, a la Generalitat. Un CAP al centre del poble,
més gran, modern i que dóna cobertura fins a 25.000
usuaris. L’ha pagat la Generalitat i ha tingut un cost de
3.618.603 euros. El CAP és va inaugurar l’any 2008.
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er transformar Canet

uests, només 9.011.481han estat pagats directament pel nostre poble. 49.452.688 euros ens
Espanyol, la Generalitat o la Diputació de Barcelona i també a l’aportació d’inversors privats, que
e la piscina.
et. Una forma d’adaptar-nos al creixement de la població sense perdre la identitat com a poble.
indríem el Canet que tenim avui, un Canet que ha sabut transformar-se i millorar, creant nous
t, educació, comerç, medi ambient i seguretat ciutadana.

Piscina i Hotel d’Entitats
Amb una inversió de 4.500.000 euros, finançat
pel sector privat, el complex esportiu de Canet va
obrir les portes la tardor de l’any 2008. Compta
amb un annex que hem convertit en hotel
d’entitats. Actualment hi tenen establerta la seu
cinc entitats locals: Club Ciclista, Club Escacs,
Fotogrup Canet, Grup Excursionista i l’Associació
Cultural Plataforma Odèon.

El Palauet, escola
bressol municipal
Entra en funcionament el curs 2003 – 2004. Ha estat
en constant evolució des d’aleshores i cada any s’han
fet passos per millorar-ne el servei. El cost de l’equipament va ser d’1.299.539 euros, finançants,
majoritàriament per l’Ajuntament.

Escola Turó del Drac
La segona escola pública havia estat llargament
reivindicada pel poble de Canet. Les obres van durar
dos anys i el primer curs de vida es va haver de fer en
uns mòduls a Vil·la Flora i només amb alumnes
d’Educació infantil. El curs 2008 – 2009 va ser el primer
del Turó del Drac al nou edifici, ubicat dalt del Pla de
les Fonts, amb unes vistes extraordinàries de Canet i
la costa. Es va inaugurar el 5 de setembre de 2008 i
ha costat 4.100.000 euros, finançats per la Generalitat.
5
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Millores urbanístiques i accessibilitat
Canalització de les rieres
El Ministeri de Medi Ambient es va fer càrrec d’aquest
projecte que soterrava, finalment, el pas de l’aigua
pel centre de la població. Va tenir un cost de
7.409.222 euros.

Plaça Universitat
La plaça va ser inaugurada oficialment el 27 de juny de
l’any 2009. 4.000 metres quadrats de superfície que
han tingut un cost de 2.269.887 euros. L’Ajuntament
n’hi ha posat 162.405. Les resta, 2.107.482, han estat
aportats per la Generalitat, la Diputació i l’empresa
concessionària de l’aparcament subterrani.

Urbanització de les rieres
Sant Domènec, al 2004
Cost total: 628.338 euros
Aportació Ajuntament: 448.035 euros
Aportació externa: Generalitat: 180.303 euros

2004

Buscarons, al 2005
Cost total: 569.914 euros
Aportació Ajuntament: 255.174 euros
Aportació externa: Generalitat: 164.487 euros
Unió Europea: 150.253 euros
Gavarra, al 2009
Cost total: 2.328.910 euros
Fons Estatal d’Inversió local: 2.280.413 euros
Aportació Ajuntament: 79.497 euros
Obres: març – desembre 2009
Inauguració: 9 de gener de 2010, amb el delegat
del Govern central, Joan Rangel

2009

Polígon industrial Can Misser
El polígon industrial es va inaugurar l’any 2005.
Va tenir un cost de 4.426.000 euros dels quals
4.027.000 provenien d’aportació externa.
L’Ajuntament n’hi va posar 399.000. El polígon
respon a la necessitat del municipi d’ubicar les
empreses en un espai decantat del centre del
poble, amb bons accessos a les vies ràpides.
Actualment hi ha una vintena d’empreses
ubicades al polígon Can Misser.
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Abans de l’obra

Passeig Marítim
Renovació de l’enllumenat
Finançament Estat Espanyol (FEOSL). Cost:
119.941 euros.
Jardineria
L’any 2002 l’Ajuntament va invertir 316.213 euros
en la jardineria del passeig.
Passos subterranis
Enllestits al 2009, els passos subterranis d’accés
al passeig els va finançar el Govern Espanyol i
van costar 3.310.000 euros

Plataformes elevadores
a l’Ajuntament
Cost total: 166.063 euros
A tres dependències municipals: Ajuntament, Vil·la
Flora i La Masoveria
Finançament: IMSERSO – ONCE 66 % i Generalitat
34 % Novembre 2010 – març 2011

La ronda avui

Rondes
Urbanització Dr. Anglès i Manresa, al 2002.
Cost: 751.265 euros. (Ajuntament: 190.000 euros).
Urbanització Francesc Parera, al 2205
Cost: 763.554 euros. (Ajuntament: 76.356 euros).
Asfaltament rondes Dr.Anglès, St.Jordi, St.Elm, al 2006
Cost: 131.205 euros (Ajuntament).

Inversions
en patrimoni
La inversió en patrimoni que ha fet l’Ajuntament
durant els darrers anys ha suposat un total de
4.179.233 euros. A canvi, hem adquirit els
següents espais:
Compra
Edifici Odèon
Solar annex a l’estació de tren
Solar Caserna Guàrdia Civil
Solar antiga Caserna
Expropiació Can Moreu Hally
Expropiació solar Papallona

Cost
Any
781.315 euros 2002
105.177 euros 2004
292.741 euros 2006
300.506 euros 2001
2.540.276 euros2008
159.218 euros 2011

Part alta riera Gavarra - rotonda
el·líptica - Pla de les Fonts
Cost total: 565.713 euros
Canvi molt important de la fesomia d’una de les
entrades al poble. Inaugurat al 2003, amb
manteniment i reformes durant posteriors mandats.
Aportació Ajuntament: 263.966 euros. INCASOL:
301.747 euros
7
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Inversions en equipaments
municipals – eficiència energètica
Biblioteca P. Gual i Pujadas
Renovació instal·lació elèctrica: 187.249 euros
finançats pel Govern Espanyol (FEOSL 2010)
Al gener de 2006 l’Ajuntament ja havia invertit 28.222
euros amb la nova sala d’estudi, l’arranjament de
l’escala interior i el despatx de direcció.

Pavelló municipal d’esports
Inversió 2002 – 2009: 199.701 euros, dels quals ha
aportat l’Ajuntament un total de 175.701 euros.
Millores: parquet, nou equipament amb vestidors,
magatzem i sala de reunions amb equipament
audiovisual i obres diverses de manteniment.

La Masoveria
2010: renovació de la instal·lació elèctrica i la
balconada. Cost de 104.875 euros (FEOSL 2010).

Camp de futbol municipal
Durant aquests anys s’han fet reformes i renovacions
al camp de futbol.
2002 – 2008: Reforma vestidors i local social.
Rehabilitació del terreny de joc, marquesina i grades.
Cost: 204.755 euros
2010: col·locació de la gespa artificial al camp gran,
camp d’entrenament de futbol 5, tancament i nova
il·luminació. També marcador electrònic, porteries,
xarxa,
banquetes,
mòduls
per
material...
Condicionament d’un nou accés pel rial de Can Goday.
Cost: 594.000 euros, (FEOSL 2010).
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Ràdio Canet
Al 2010 s’han renovat i millorar les instal·lacions de la
Ràdio. Han costat 31.000 euros finançats pel Govern
Espanyol (FEOSL 2010).

Escola Misericòrdia
Inversió 2003 – 2009: 475.792 euros, dels quals ha
aportat l’Ajuntament un total de 333.865 euros.
Millores: instal·lació elèctrica, reparació coberta,
calderes, talús i tancaments d’alumini, calefacció de
gas, reforma del parvulari, eliminació de barreres
arquitectòniques i tasques diverses de manteniment.

Enllumenat públic - carrers
Zona Xaró Baix-Caldeta: Any: 2002. Cost: 18.897 euros.
Finançament: Ajuntament
Zona Xaró Alt-Sant Antoni: Any: 2003 Cost: 15.731
euros. Finançament: Ajuntament
Zona Clausell-Pas d’en Marges: Any: 2004. Cost:
63.908 euros. Finançament: Ajuntament
Zona antic CAP-C/Bruc: Any: 2007. Cost: 67.626 euros.
Finançament: Ajuntament
Zona carrers entre riera Pinar - Av. Marià Serra: Any
2010. Cost: 119.209 euros. Finançament: Govern
Espanyol (FEOSL 2010)
Total inversió: 285.371euros

Casa museu Domènech i Montaner
Projecte museogràfic: 2010-11. Renovació completa
del projecte museogràfic de la Casa museu. Cost: 364.387
euros dels quals l’Ajuntament n’aporta 20.656 i la resta la
Generalitat, la Unió Europea i la Diputació.
Tribuna Casa Domènech: restaurada al 2005, amb un
cost de 170.964 euros finançats per la Diputació de
Barcelona.
Sostre, teulada i terra Masia Rocosa: 2007 i 2008.
56.990 euros. L’Ajuntament en va aportar 41.990 i la resta
la Generalitat.

Xarxa d’aigua
Anul·lació dipòsit Can Manén: Any: 2006. Cost: 55.655
euros. Finançament: Ajuntament
Reguladora de pressió pel dipòsit zona 11 de
Setembre: Any: 2006. Cost: 32.850 euros.
Finançament: SOREA
Renovació canalització aigua potable c/Molí
Any: 2008. Cost 70.340 euros. Finançament: Ajuntament
Renovació canalització aigua potable riera Gavarra
Any: 2009. Cost: 157.028 euros. Ajuntament
Reguladora de pressió sortida dipòsit Moreu
Any: 2009. Cost: 52.651 euros. Ajuntament

Serveis Socials – nova seu

Interconnexió xarxes abastament Maresme Nord
Tram St. Vicenç M.–Canet/Canet–Sta. Susanna
Any: 2008-2009. Cost: 34.266.234 euros. Finançament:
ATLL

2010: adequació local antic CAP per als Serveis Socials i
Creu Roja. Ha tingut un cost de 60.081 euros

TOTAL (excepte interconnexió xarxes Maresme Nord)
368.524 euros

Grans projectes assolits
Total inversió
58.464.169 euros

Prop de
10.000.000.000
de les antigues
pessetes
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Els serveis a les perso
local,indispensables p

La creació de nous serveis i la consolidació dels existents, ha estat bàsic per al desenvolupam
;
potenciar els serveis socials i la promoció econòmica i de l’altra s’ha mantingut un alt nivell en e
Seguretat Ciutadana i mobilitat
Entre les actuacions més destacades en matèria
de seguretat i mobilitat trobem:
Bus interurbà Canet – Calella. Neix l’any 2008 i des
d’aleshores s’ha consolidat com una alternativa de
transport per a la gent de Canet.
Nous espais habilitats com a aparcaments: la
Carbonella, c/Carles Carqués, aparcament de motos
de l’estació, antiga Caserna Guàrdia Civil.
Vigilància i protecció escolar. Des del 2009.
Control de trànsit i seguretat de les persones en
esdeveniments esportius com la Challenge o el Tour
de França, que va passar per Canet al 2009.
Policia de proximitat. Els agents fan visites de
control i vigilància als comerços per donar-los
recomanacions per evitar furts i robatoris.
Campanyes de control (alcoholèmia, sorolls
motocicletes, cinturó seguretat, radar...). La Policia
Local fa una mitjana de 10 controls cada any.
Canet ha estat una de les poblacions escollides per la
Direcció General del Trànsit per participar en un
projecte d’investigació sobre el consum de
drogues en la conducció, elaborat per la Unió
Europea.

Promoció Econòmica i turisme
Els serveis específics de la promoció econòmica
són molt amplis i engloben àmbits com la formació,
l’autoocupació, la dinamització empresarial, o la
projecció turística i el foment de l’activitat comercial:
Servei de formació:
- Cursos per a persones en situació d’atur: auxiliar
d’infermeria en geriatria, anglès, informàtica i
comptabilitat.
- Cursos per obtenir el certificat de manipulador
d’aliments i per als monitors de menjadors.
Servei Local d’Ocupació:
- Itineraris personals d’inserció.
- Projecte Porta 22.
- Club de la Feina i sessions d’alfabetització digital.
- Sessions informatives per a persones nouvingudes.
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ones i la promoció
per al Canet del futur

ment de les àrees de serveis personals de l’Ajuntament. D’una banda s’ha tingut molta cura de
els equipaments per potenciar la projecció exterior local i l’atenció als usuaris.
Promoció de l’autoocupació i la consolidació
d’empreses:
- Projecte INICIA.
- Càpsules formatives per als emprenedors
- Adhesió a la xarxa XEM – emprenedoria del Maresme.
Dinamització i foment de l’activitat productiva:
- Neix el Consell Municipal de Promoció Econòmica.
- Nou Pla de desenvolupament i comerç del municipi
- Desenvolupament de la Fira d’Artesania i trobades
d’intercanvi de plaques de cava: creació de la
col·lecció temàtica Canet Modernista.
- Jornades Getting contacts!
- Participem al programa Modernitza’t per a la formació
al comerç.
- Coordinació local de campanyes de la Diputació per
a la Plaça Mercat: El Mercat em cuida, Del Mercat a
taula, Mercats sostenibles.
Promoció del municipi
- Participem en la creació de la marca de poble És
Canet i senyalitzem turísticament Canet.
- Organitzem, amb la Unió de Botiguers, la Fira Mercat
Modernista i fem néixer el nino de Lluís Domènech i
Montaner.
- www.canetdemaronline.com
- Taula interactiva com a suport informatiu de l’Oficina
de Turisme i com a element promocional de Canet.
Consum:
- Creació de l’Oficina Municipal d’Atenció al
Consumidor l’any 2008
- Campanyes anuals informatives per al sector
empresarial

Educació i infància
La millora de la qualitat educativa i el suport a
l’escolaritat han centrat bona part de la tasca
d’Educació:
Aula de suport i millora de l’aprenentatge:
Es dóna suport en l’aprenentatge a una mitjana de 30
alumnes de primària i 20 de secundària per curs.
Projecte Passarel·les:
- Neix al curs 2007 – 2008 i des d’aleshores ja hi han
11 Viure Canet març 2011

participat 37 alumnes. Combinen els estudis amb estades
en empreses.
Espais globals d’atenció a la infància:
- Espai nadó i espai familiar. Es posen en marxa el curs
2009 – 2010 al Palauet. S’adrecen a totes les famílies del
poble amb nens petits, per donar-los suport en l’educació
i la criança dels fills.
Batxillerat artístic. Modalitat d’arts escèniques:
- A l’IES Lluís Domènech des del curs 2009–10.
Convenis: Amb el Centre d’Educació especial l’Horitzó i
el CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i atenció
precoç).
Beques i ajuts a les famílies:
- L’Ajuntament fa la gestió local de les beques d’ajut i suport
als infants escolaritzats a Canet: servei de menjador, ajuts
de suficiència alimentària i d’escolarit-zació a la llar d’infants
municipal, ajuts per activitats extraescolars.
Oferta pedagògica als centres educatius:
- Suport a diferents programes com Anem al teatre, tallers
d’educació per a la salut, visites al mercat, tallers de
seguretat viària...
Formació al llarg de tota la vida:
L’Ajuntament inverteix recursos humans i econòmics en la
formació continuada i d’adults:
- Escola d’Adults Maria Saus
- UNED (Universitat nacional d’educació a distància)
- UGG (Universitat de la gent gran)
- Curs de preparació de les proves d’accés als cicles
formatius de grau mig
- Guia d’oferta formativa per a persones adultes.

Entitats, participació i civisme
Una de les actuacions més importants en matèria de
ciutadania ha estat l’aprovació de l’Ordenança de
civisme i convivència. Però hi ha hagut molt més.
L’Ajuntament, comptant amb la col·laboració d’agents,
institucions i entitats, ha treballat per aconseguir a Canet:
- Fomentar el bon veïnatge
- Promoure el coneixement i el debat sobre l’entorn més
immediat
- Enfortir el teixit associatiu, amb l’assistència en projectes
com la Mostra d’Entitats o la Marató de TV3.
El desenvolupament i la garantia dels drets ciutadans ha
estat una constant a la feina de tots aquests anys, tant des
de la Comissió permanent de la Xarxa de pobles i ciutats
pels drets humans, com amb el conveni signat amb el Síndic
de Greuges, la retirada de símbols franquistes o la
programació d’activitats de sensibilització ciutadana.

L’habitatge
Tenim Oficina Local d’Habitatge i Accessibilitat des del
2008. En aquests tres anys: s’ha aprovat el Pla local
d’habitatge.
S’han subscrit convenis amb diverses institucions, s’han
tramitat 68 cèdules d’habitabilitat, 13 ajuts per rehabilitar
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edificis, 26 sol·licituds d’informes tècnics, 57 sol·licituds de
Renda bàsica d’emancipació, 154 sol·licituds de l’ajut de
lloguer just i s’ha gestionat el lloguer de 27 habitatges a la
Borsa de mediació per al lloguer social.

Art i cultura
A part de la important inversió en els equipaments
culturals, durant els darrers anys l’activitat cultural i artística
ha estat frenètica a Canet:
- Programació estable a la Biblioteca i a la Sala municipal
d’exposicions
- Beca i Premi Raimon Bonal i col·lecció Estudis de Patrimoni.
- Canet Cançó, Primavera de les Arts
- Suport a les activitats i els projectes de les entitats culturals.
- Difusió del Modernisme i el patrimoni cultural de Canet.
Rutes i visites guiades.
- Preservació de la memòria oral. Dvd Canet, l’evolució d’un
poble. Vivències i records.
- Pla d’equipaments culturals i projecte Casa Comediants
- Projectes de digitalització i conservació documental.

Gestió de la informació i atenció
ciutadana
Les noves tecnologies ofereixen una nova forma de
comunicació entre l’administració i la ciutadania. El web
municipal s’ha convertit en un element clau per gestionar la
informació que arriba a la població. www.canetdemar.cat
Diferents projectes i serveis municipals ja són a les xarxes
socials. Turisme o Participació tenen un espai al Facebook; i
Joventut i Educació han donat d’alta blogs.

Medi Ambient i sostenibilitat
La lluita contra el canvi climàtic i la nostra aportació al
respecte com a poble, han esdevingut prioritàries en
l’acció de govern en l’àmbit mediambiental.
- Gestió municipal: implantació del manual de compra verda,
aplicació de criteris ambientals en projectes i actuacions
d’àmbit municipal.
- Auditoria ambiental i Agenda 21 local
- Informació, participació i educació ambiental
- Intervencions en l’espai no urbà: treballs forestals, de neteja
i de prevenció d’incendis forestals.
- Mobilitat sostenible: camins escolars, foment de l’ús de la
bicicleta als serveis tècnics municipals.
- Gestió de residus. Minideixalleria a la Plaça Mercat
- Implantació del mercat d’intercanvi: més de 20 edicions
des del seu inici.
- Campanyes d’informació i conscienciació ciutadana: arts
orgàniques, residus, estalvi d’aigua, fracció vegetal, recollida
d’arbres de nadal i cartró.
-Guia de serveis ambientals
- Energia: implantació de mesures d’eficiència energètica,
nou sistema de gestió energètica municipal. Actuacions de
sensibilització sobre el consum d’energia: exposició Gradua’t
en energia, xerrades i cinema.
- Adhesió al pacte d’alcaldes per la lluita contra el canvi
climàtic. Elaboració del Pla d’Acció per a l’energia sostenible
(PAES). Pla municipal d’adequació de la il·luminació exterior.
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COMENÇA
EL CANVI
Falten tres mesos per les eleccions municipals
a Canet. Eleccions en temps molt complicats a
nivell econòmic i de credibilitat dels
representants polítics.
A Canet, aquestes eleccions esdevenen claus,
tenint en compte l’elevat deute municipal (de més
de 10 milions d’euros) i la deficient gestió per
part d’un equip de govern que ha resultat ineficaç
i poc proper al ciutadà.
Davant aquest escenari de final d’etapa, és del
tot necessari posar en marxa canvis profunds i
estratègics en la manera de fer les coses i en
la mentalitat del poble.
Les properes eleccions a l’Ajuntament han de
servir perquè Canet disposi d’un govern fort, amb
les idees clares i les mans lliures per afrontar
els reptes que tenim i recuperar econòmicament
la nostra vila. Un equip de govern fort,
cohesionat, seriós i responsable.
Per aconseguir això, tots els que estimem Canet
som necessaris. Tu ets necessari, perquè ens
hi juguem molt.
Ara és l’hora del Canvi a Canet. Cal que tots
plegats ens encomanem d’un esperit
constructiu.
Volem millorar la greu situació financera de
Canet, la creació d’un pla estratègic per tal de
poder explotar tot el seu capital econòmic,
cultural, turístic i social, millorar l’actual sistema
de recollida selectiva de la brossa, endreçar
urbanísticament el nostre municipi amb un nou
pla d’ordenació, reestructurar l’administració de
l’Ajuntament per tal de millorar-la i, sobretot,
escoltar, apropar-nos a tots vosaltres per entre
tots fer un millor Canet, el nostre poble.
Us demanem que
cadascú de vosaltres ens doneu
suport per aconseguir el canvi que
encetarem per Canet.
Jesús Marín i Hernàndez,
Cap de llista de CiU
a l’Alcaldia de Canet de Mar.
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CONVERTIM ELS
REPTES EN
OPORTUNITATS
És innegable la transformació en positiu que ha viscut
Canet en els darrers anys. Cada dia trepitgem
aquesta transformació: la plaça Universitat, el CAP,
l’aparcament, el soterrament i la urbanització de les
rieres, les rondes, els passos subterranis, la llar
d’infants municipal El Palauet, l’Escola Turó del Drac,
la piscina municipal i l’hotel d’entitats.... i altres accions
i projectes que en han permès avançar com a poble
i com a societat.
Però encara tenim grans reptes per assolir:
· Hem d’atraure noves empreses, per estimular
l’emprenedoria, amb l’objectiu de crear llocs de
treball.
· La cultura i l’educació són imprescindibles per
promoure una ciutadania responsable i crítica, més
creativa i més competitiva.
· Hem de continuar treballant per la cohesió social,
per assegurar una col·lectivitat forta, sana, pacífica i
integrada, sense fractures ni discriminacions.
· I la protecció i l’ordenació del medi que ens envolta
és també primordial perquè els nostres fills i filles
tinguin la vida al més saludable possible.
La nostra candidata, la Sílvia Tamayo té l’experiència
d’haver format part de dos governs encapçalats per
un alcalde socialista que han fet possible aquesta
transformació. La Sílvia Tamayo coneix la realitat i la
situació de Canet, sap quins són els reptes que tenim
com a poble i també coneix les dificultats que hi ha.
Sap que s’haurà de fer front a temps difícils, que
haurem de ser valents i que serà necessari aplicar
polítiques agosarades, polítiques creatives i
innovadores. I que haurem de convertir els reptes
en oportunitats.
Els i les socialistes tenim la il·lusió i el convenciment
que podem oferir un bon projecte de futur per al
nostre poble. Un projecte clar i entenedor, compartit,
i il·lusionant.
Hem demostrat que som gent seriosa, responsable
i sabem que per governar cal generar:
·confiança. La confiança que dóna l’honestedat, el
treball i la transparència
·complicitats. Les complicitats que es generen
escoltant, dialogant, consensuant, contestant quan
cal.
Des del PSC sempre hem treballat escoltant les
persones, i és per això que proposem a tothom que
vulgui, que s’acosti a la nostra seu social ubicada al
carrer Bofill i Matas, 3, perquè volem escoltar tothom,
volem treballar plegats per un model de poble i ferlo participatiu, com participatiu és el nostre projecte.
És per això que us animem que ens feu arribar les
vostres propostes, els vostres neguits, que ens
doneu la vostra visió, la vostra idea d’allò que creieu
important per a Canet. Perquè entre tots construirem
el Canet del futur.

VIURE
CANET
Ara que estem a final de la nostra primera legislatura,
considerem que és moment de fer balanç. El resum general
que en podem fer és sens dubte, la sensació de la feina
feta i quasi bé tota ben feta.
En la nostra primera legislatura com a Grup Independent
ens hem preocupat dia a dia de defensar els interessos del
nostre poble per damunt dels partidistes. No som addictes
a sortir a les fotos, som addictes al treball diari, a la
col·laboració i disposició dels recursos públics al servei
de les necessitats reals dels canetencs.
Ens sentim orgullosos d’haver sabut ser nosaltres mateixos
del primer al darrer dia. Hem posat el sentit comú per sobre
dels interesso individuals. Ens hem sabut espavilar per
desenvolupar projectes malgrat la magnitud de la crisi que
ens ha caigut al damunt i hem encarat les solucions amb els
pocs recursos dels que hem disposat. Hem estat solidaris
amb la gestió d’un equip de govern i hem hagut de renunciar
a projectes per tal de dedicar els recursos a altres àrees
amb necessitats més importants, i no ens ha creat cap
problema, malgrat que això no ha estat una constant de tots
els partits.
Hem tirat endavant el projecte dels Garrofers, hem arribat a
un grau molt alt de persones a qui se’ls hi ha atorgat la “Llei
de la dependència”. S’han donat moltíssims ajuts a persones
que ho necessitaven a nivell puntual i o permanent.
Hem creat les àrees de protecció escolar, hem arranjat
aparcaments i n’hem creat de nous, hem posat en
funcionament el Bus a l’ hospital de Calella.
S’han fet les rotondes a les dues Rondes més transitades
del poble.
Hem fet el Pla de Dinamització Comercial i Turístic del
Municipi, hem creat una marca de poble, hem acostat la
tecnologia a totes les activitats econòmiques del municipi,
hem quadruplicat el nombre de visitants anuals a la nostra
vila, hem creat el servei de creació d’empreses, hem signat
acords de finançament dels projectes dels emprenedors
de Canet, la Fira Mercat Modernista, l’ oficina d’atenció al
consumidor, el Consell Municipal de Promoció Econòmica,
hem potenciat la Borsa de Treball oferint itineraris personals
d’inserció, hem ampliat l’oferta formativa per les persones
aturades, hem fomentat l’ activitat comercial amb projectes
amb la Unió de Botiguers, hem potenciat l’oferta lúdica del
passeig marítim, la senyalització turística del municipi.
Hem creat les àrees de protecció escolar, hem arranjat
aparcaments i n’hem creat de nous, hem posat en
funcionament el Bus a l’ hospital de Calella.
S’han fet les rotondes a les dues Rondes més transitades
del poble.
Hem fet el Pla de Dinamització Comercial i Turístic del
Municipi, hem creat una marca de poble, hem acostat la
tecnologia a totes les activitats econòmiques del municipi,
hem quadruplicat el nombre de visitants anuals a la nostra
vila, hem creat el servei de creació d’empreses, hem signat
acords de finançament dels projectes dels emprenedors
de Canet, la Fira Mercat Modernista, l’ oficina d’atenció al
consumidor, el Consell Municipal de Promoció Econòmica,
hem potenciat la Borsa de Treball oferint itineraris personals
d’inserció, hem ampliat l’oferta formativa per les persones
aturades, hem fomentat l’ activitat comercial amb projectes
amb la Unió de Botiguers, hem potenciat l’oferta lúdica del
passeig marítim, la senyalització turística del municipi.

JUNTS FEM
CANET. ANEM
PER FEINA!
Hi ha a Canet un grup de persones disposades a
empènyer el poble cap al futur amb decisió i
constància. Gent del poble, com la Blanca, l’Ivan,
la Coia... D’altres, com en Lluís, que estimen Canet
des que hi van arribar. Persones emprenedores,
valentes, avesades a superar els obstacles.
Volen revertir la destrucció del teixit productiu i
omplir Canet de llocs de treball de qualitat.
Conscients de la crisi que ens afecta, abocaran a
aquest objectiu imaginació i energia, ja que no
podran abocar-hi diners. Amb tot l’Ajuntament, els
regidors d’Esquerra es desviuran per aconseguir
que empreses creadores de llocs de treball
valorin l’atractiu d’instal·lar-se a Canet.
El seu objectiu prioritari serà reforçar la marca
Canet tot potenciant els sectors econòmics i, per
què no, la investigació i la interacció entre ells.
Que no és feina d’un dia sinó de projecció a les
noves generacions. Per això prioritzaran
l’educació i la construcció del segon IES que
equilibri el mapa educatiu en situació, en capacitat
i en especialitats.
Amb molta atenció a la convivència i a la seguretat
afavoriran la vida local, esportiva i associativa amb
actuacions que no costen molts diners però que
posicionaran Canet en els mapes com un poble
viu i endreçat. El cap els bull de millores que volen
més voluntat que no pas diners! Propensos a
escoltar? qui coneix millor un poble que els seus
veïns?? recolliran suggeriments, valoracions i
crítiques. Articularan taules de debat on flueixi la
informació de forma transversal i transparent i
promouran consultes populars en les qüestions
més sensibles.
Es prenen seriosament l’asfíxia nacional de
Catalunya i, com molts canetencs i canetenques,
la volen constituïda en estat. No ho han de tenir
en compte els que governin Canet? Els nostres
candidats, sense excuses porugues o còmplices,
es posen al costat dels que volen la
independència, convençuts que per sobre de
qualsevol llei hi ha el dret fonamental dels pobles
a decidir el seu futur.
És un projecte ambiciós i es veuen amb cor de
tirar-lo endavant, però no ho podran fer sols.
Quants de vosaltres us hi veieu també amb cor?
Junts fem Canet. Anem per feina!
canetmar@esquerra.org
www.esquerra.cat/canetmar
www.facebook.com/esquerracanetdemar
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Centre residencial
Els Garrofers

Plaça Universitat
i CAP

Camp de futbol i
zona Misericòrdia

Escola Turó
del Drac

AJUNTAMENT
DE CANET DE MAR
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