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El 30 de juny s’apaga la televisió analògica

NOMÉS AMB LA TDT
VEURÀS LA TELE
A par tir d’aquesta data,
a Canet només veurem la
tele a través de la TDT, la
Televisió Digital Ter restre.
Uns dies abans, als canals de
la televisió analògica, la de
sempre, ens sor tirà un
missatge que ens avisarà
que el canal aviat només
es veurà a través de la TDT.

Què hem de fer
si encara no tenim la TDT?
Pas 1: Adaptar l’antena

Si és col·lectiva heu de contactar amb un instal·lador oficial.
Si és individual, no cal cap adaptació. Però si teniu dificultats,
consulteu també un instal·lador oficial.

Pas 2: Adaptar el televisor

Si és una tele antiga, heu de comprar un receptor extern de TDT, que trobareu a
les botigues d’electrodomèstics. El receptor és connecta a la tele, generalment, amb un
cable euronnector.
Si el televisor és nou, és gairebé segur que tindrà la TDT integrada.
Hi ha ajuts destinats a persones més grans de 65 anys amb dependència reconeguda i
per persones amb discapacitat visual o auditiva.

Si voleu saber-ne més o teniu dubtes a resoldre,
us facilitem els enllaços amb les administracions
de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya:
www.televisiondigital.es // 901 2010 04
www.tdt.cat // 012
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L’EDITORIAL

Adéu a la
tele de sempre
Aquest juny se’ns apagarà la televisió. L’analògica, la de sempre. A partir d’ara els nostres
aparells només captaran els canals emesos a través de la TDT. La TDT és la Televisió Digital
Terrestre i Canet forma part de la Fase I, la primera que deixarà d’emetre en analògic, juntament
amb la resta de pobles del Maresme, amb els del Vallès Oriental i amb alguns pobles del
Ripollès. I mica en mica ho anirà fent tot el territori, fins a l’abril de 2010, quan es produirà
l’apagada a tot arreu.
Plaça Universitat · Riera Gavara · Pla de desenvolupament comercial
Getting

Contacts

·

Els

Garrofers

·

Xarxa

d’aigües

El Palauet · Casa Museu · Q-Ral · Auditoria ambiental
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Ja vam ser els primers a rebre el senyal digital, ara fa cinc anys. La nostra orografia, amb el mar
d’una banda i muntanyes de l’altra, ens ha donat sovint problemes amb el visionat dels canals
de televisió. Per això, aquest
Ajuntament va prendre la decisió
de sol·licitar al 2007 la
instal·lació d’un emissor que
garantís la cobertura digital al
nostre poble. Encara hi ha punts
foscos, amb problemes puntuals
de visionat. Des de les
administracions estatal i
autonòmica estan treballant
perquè la cobertura sigui total.
La nova televisió ens permet
passar de sis canals espanyols i
dos de catalans a més de 20
canals, entre ells els del
Maresme. I tots gratuïts. La
qualitat d’imatge i so és molt
superior a la de la televisió
convencional, similar a la del DVD. El so guanya en qualitat i desapareixen els sorolls, les
interferències i els efectes de neu i imatge doble.
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L’arribada de la TDT significa el final de la televisió tal i com la coneixem fins ara. I això és
només el principi, ja que amb la TDT podrem arribar a interactuar amb la informació que ens
arriba a través de la pantalla. Però anem pas a pas. Primer ens hi hem de familiaritzar. Uns
senzills passos, que molts de nosaltres ja hem fet, ens permeten instal·lar la TDT a casa. Si
teniu problemes us facilitem el contacte amb les administracions central i autonòmica. A
l’Ajuntament també hi som per ajudar-vos. En aquells casos en què persisteixin els problemes,
us indicarem com aconseguir l’informe tècnic i ens posarem en contacte amb els centres
emissors perquè puguin trobar les solucions.
El que no podrem veure a la tele de casa són els actes de la Festa Major d’aquest any. Els heu
de viure en directe. La televisió ens informa i ens entreté però us convidem a entretenir-vos de
debò amb els actes que l’Ajuntament i les entitats i les associacions locals hem preparat per
aquest Sant Pere.
Bona Festa Major !!
Equip de Go
unicipal
Govv er
ernn m
municipal
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El curs que ve farem
Batxillerat d’arts escèniques

L’Institut Lluís Domènech i Montaner ha
estat escollit pel Departament d’Educació
de la Generalitat per impartir el Batxillerat
d’arts escèniques, música i dansa. Aquest
maig s’ha fet la preinscripció i s’hi han
inscrit 25 alumnes, de Canet i d’altres
pobles de la zona.
Aquesta nova modalitat de Batxillerat es

pot fer a Canet gràcies a l’interès que va
manifestar en el seu moment el mateix
institut i la implicació de diferents agents
del municipi que es van reunir en una
comissió de treball per impulsar el que s’ha
anomenat com a Projecte ESCENA.
La comissió, formada per l’Institut, el
Col·legi Yglesias, l’Escola Universitària de
Teixits de Punt, Comediants, l’Escola de
Música, els Serveis educatius de l’Alt
Maresme, ciutadans particulars vinculats al
món de les arts escèniques, la música i la
dansa i l’Ajuntament de Canet, proposa al
Departament d’Educació que s’aprofiti els
recursos que ja tenim al municipi i la
vinculació d’aquest al món de la música i
del teatre per desenvolupar un projecte més
ambiciós d’estudis relacionats amb
aquestes disciplines, del qual el Batxillerat
d’arts escèniques, música i dansa és el
primer pas.
De cara al pròxim curs se signarà un

conveni de col·laboració entre
Comediants, l’IES Lluís Domènech i
l’Ajuntament que ha de facilitar el treball
conjunt de les tres organitzacions.
Ara fa uns dies s’ha signat a l’Ajuntament
el contracte per a l’elaboració del projecte
arquitectònic, museològic i museogràfic de
la Casa Comediants. Es tracta de la
conversió de Can Pinyol en un centre de
referència internacional, en un divulgatiu
de l’obra de Comediants, el seu imaginari i
la cultura popular. Per fer-ho comptem amb
una subvenció de 25.000 euros de la
Diputació de Barcelona. El projecte, el
dirigirà Dani Freixas, arquitecte que ha
signat, entre d’altres, sol o amb
col·laboració, projectes com la remodelació
del Parc d’Atraccions Tibidabo o el Museu
de les Mines arqueològiques de Gavà. Per
aquest darrer projecte ha guanyat, al 2007,
el Premi Nacional d’Arquitectura i Espai
Públic.

El Palauet prepara
el curs 2009-2010
L’Ajuntament està enllestint aquests dies la matriculació d’alumnes
a la llar d’infants municipal. El Palauet ofereix per aquest nou curs,
164 places, 51 menys que el curs passat. El curs 2008 - 2009 va
ser excepcional. L’Ajuntament va haver d’ampliar les places, habilitant
els mòduls que el Turó del Drac deixava lliures a Vil·la Flora, perquè
hi havia molts nens que es quedaven sense cap opció d’escola
bressol a Canet. El fet que una de les llars privades tanqués portes,
va motivar que l’Ajuntament autoritzés aquesta despesa addicional.
L’obertura d’una nova llar d’infants privada a Canet, amb oferta per
a nens de P0, P1 i P2, fa que El Palauet pugui mantenir les 164 places. La nova llar es diu Ninis i està ubicada a la finca Villa Paquita. Si
voleu posar-vos-hi en contacte heu de trucar al telèfon 93 794 10 02 o al correu info@ninis.cat.
El Palauet tindrà 12 aules, amb nens i nenes de diferents edats, entre els 4 mesos i els 2 anys. Tots ells estaran a l’edifici de la ronda
Dr. Manresa.
Espai nadó i espai familiar
Una novetat del pròxim curs serà l’espai nadó i l’espai familiar. El primer s’adreça a famílies amb nens menors d’un any i el segon
a tothom que tingui nens petits. Dos punts de trobada per fomentar la relació i la socialització de pares, mares i infants. S’hi faran
xerrades sobre temes relacionats per exemple amb la salut o l’educació i també s’oferiran tallers lúdics i musicals. Es tracta d’un
nou servei d’atenció a la infància que s’adreça a totes les famílies de Canet, portin o no els seus fills al Palauet.
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Un 52% de la població ja té carnet d’usuari

10 anys de biblioteca
a l’Ateneu Canetenc
I al desembre, 90 anys de biblioteca a Canet
Aquest març passat, hem celebrat els 10
anys del trasllat del servei de biblioteca a
l’edifici de l’Ateneu Canetenc, a la
cantonada del carrer Ample amb la riera
Sant Domènec.
A l’acte de celebració es va emetre un vídeo
que recollia activitats, iniciatives, moments
i sentiments viscuts durant tot aquest
temps a la Biblioteca P.Gual i Pujadas. Les
xifres parlen per si soles. Actualment, un
52% de la població de Canet disposa de
carnet de la Biblioteca. El 31 de desembre
s’havien comptabilitzat 7.283 carnets de
soci. Darrere de cada xifra hi trobem les
persones que fan possible que puguem
celebrar aquests 10 anys i, sobretot, que
ho puguem fer amb el cap ben alt.
Els darrers anys, la Biblioteca ha obert al
públic una sala d’estudi que facilita la
concentració i l’aïllament als estudiants que
preparen proves i exàmens. També

10 anys de Biblioteca
en xifres
Hora del conte:
Exposicions:
Conferències i xerrades:
Presentació de llibres:
Punts de llibre:
Programes de ràdio:
Espectacles adults:
Contes a la fresca:
La música dels llibres:
Club de lectura:
Visites escolars

132
47
36
28
13
171
21
32
38
35
77

Visitants l’any 2008:
Préstecs l’any 2008:
Total carnets usuari

90.911
53.945
7.283

(31/12/2008)

Xerrades musicals

comptem amb espai sense
fils. El wi-fi fa possible que
qui vingui a la Biblioteca
amb el seu portàtil, pugui
connectar-se a internet.
Més de 2.000 usuaris ho
han fet al 2008. Altres
iniciatives originals de la
Biblioteca són, per exemple,
la música dels llibres, que
organitzen conjuntament
amb l’Escola de Música. El
club de lectura, el
BADAcontes, la Biblioriera o
els tallers de diferents
temàtiques, completen
l’ofer ta original. Sense
oblidar-nos de les hores del
conte, les exposicions o les
conferències i les xerrades,
que no per ser més
habituals i relacionades
directament amb l’activitat
de les biblioteques, són
menys importants.

Activitats infantils

Contes per adults
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Inauguració, dissabte 27 de juny a les 12 del migdia

Enfilem la recta final de les
obres de la plaça Universitat
aHi seran
Universitat
el conseller de Governació i el president de la Diputació
El 27 de juny, coincidint de ple amb la
celebració de la Festa Major, inaugurem la
plaça Universitat, una obra que va
començar ara fa un any i que es convertirà
en l’epicentre de la trobada i l’esbarjo
ciutadà.
Ens hi acompanyaran el conseller de
Governació i Administracions Públiques,
Jordi Ausàs i el president de la Diputació
de Barcelona, Antoni Fogué. També ha
confirmat l’assistència el delegat del
Govern central, Joan Rangel, amb qui vam
signar, ja fa cinc anys, quan ell era diputat
de l’Àrea de Govern Local de la Diputació
de Barcelona, la cessió dels terrenys a
l’Ajuntament per construir-hi l’aparcament, el CAP i la plaça pública. Des de
l’Ajuntament s’ha convidat també la
consellera de Salut, Marina Geli.
La plaça té una superfície de poc més de
5.600 metres quadrats. Hi ha un gran
espai en un primer nivell que permetrà el
passeig i el joc familiar. Al fons, un escenari
fix en forma d’ela per fer-hi tot tipus de
celebracions i actes públics. I més al fons
s’hi ha adequat una pista polivalent, amb
vestidors i lavabos, perquè s’hi pugui dur

Col·locació de les plaques de metacrilat

a terme una pràctica esportiva completa.
Per superar els diferents nivells hi ha
rampes amples i adaptades. La més
important és la que comunica amb el
carrer Lluís Domènech, accés alternatiu a
la plaça que la connecta amb l’interior del

poble.
La particularitat més destacada de la plaça
són les set altíssimes pèrgoles que es
cobriran amb plaques de metacrilat de
diversos colors, que cerquen omplir de
diferents tonalitats de llum tota la plaça.

Dades
Superfície total: 5.622,24 metres quadrats
Redacció i direcció de l’obra: Bassas arquitectes, s.l.
Empresa adjudicatària de l’obra: COPTALIA
Pressupost d’execució per contracte: 2.269.887 euros

Finançament
PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya): Generalitat Departament de Governació: 950.000 euros
Xarxa de municipis: Diputació de Barcelona: 775.000 euros
Invermercury - concessionària aparcament subterrani-: 382.482
euros
Ajuntament de Canet: 162.405 euros
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Un espai en contínua transformació

Abril 2005

Octubre 2005

Febrer 2009

4 de Juny 2009

Obres a la Gavarra i al CEIP Misericòrdia
Els diners del fons estatal d’inversió local que corresponien a Canet (2.332.882 euros) els hem invertit
en les obres de la riera Gavarra i en l’adequació del parvulari de l’Escola Misericòrdia. Les obres de la
Gavarra estan complint els terminis previstos. S’està treballant a la primera fase, entre la ronda Sant
Elm i el carrer Barcelona. Aquest tram es deixarà enllestit a finals de juliol.
Les altres dues fases, que es desenvoluparan des del juliol i fins a final d’any, que és quan l’obra ha
d’estar enllestida, són:
Fase 2: carrer Barcelona – aparcament públic
Fase 3: plaça de la Llenya – CAP
La licitació de les obres de la Gavarra per un preu inferior al que ens corresponia del fons estatal, ha fet
que l’Ajuntament hagi destinat l’import restant a una altra obra considerada prioritària: l’adequació i la
millora d’espais del CEIP Misericòrdia.
Per aquest motiu, a partir d’un projecte redactat pels Serveis Tècnics municipals, s’ha adjudicat l’obra
d’adequació de l’edifici d’Educació Infantil del centre per un import de 47.237,54 euros. Les obres es
faran aquest estiu i consistiran bàsicament en una millora integral dels sistemes de seguretat i de
mobilitat interna de l’edifici. Es refarà tot el sistema de seguretat de portes i finestres, dotant-los de
sistema antipanic, que és el que facilita l’evacuació en casos d’emergència. També s’hi farà una remodelació dels lavabos.
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Ensenyem un ofici a joves d’entre 16 i 24 anys

Canet celebra els 20 anys
d’escoles taller
L’actual, l’Escola Taller el Bolig, exerceix d’amfitriona
L’Escola Taller està d’aniversari. Celebrem
els 20 anys d’un projecte pioner del qual
en vam ser impulsors. 20 anys d’un
projecte que va néixer a finals del 1988 i
que s’ha anat organitzant pràcticament
sense interrupció durant aquest llarg
període.
La filosofia de les escoles taller és la de
formar joves en un ofici que els permeti la
inserció al món laboral amb garanties de
futur. Són projectes que duren 2 anys i que
tenen com a objectius fonamentals la
formació i la inserció laboral. El suport
rebut de part de les institucions ha fet que
la formació es pogués fer a través de
l’execució d’obres públiques i per tant
s’han millorat molts espais dels pobles i
ciutats gràcies a la tasca de professors i
alumnes de les escoles.
Durant tots aquests anys, des de les
diferents escoles taller de Canet, s’han
rehabilitat parcialment o completament

espais com Can
Pinyol, l’entorn
de Vil·la Flora,
la Biblioteca
P.Gual i Pujadas, Ràdio Canet o l’edifici on
avui hi ha El
Palauet.
Avui, l’Escola
Taller El Bolig,
la vuitena escola de Canet,
està construint
una nova seu
esportiva a la
planta baixa del Preparant la Mostra d’Entitats
camp de futbol municipal. Hi fan 2 sales
polivalents, 2 despatxos, 1 bany adaptat i
2 vestidors amb dutxes i lavabos inclosos.
La reforma és total, tant a nivell interior com
exterior, únicament es mantenen els

elements estructurals. Hi treballen 40
alumnes i els seus professors, repartits
en els mòduls de jardineria, pintura,
construcció i lampista instal·lador d’equips
d’energia renovable i tancaments d’alumini.

ET Vil
la Flora (1988 – 1991) – rehabilitació de Vil·la Flora
Vil·la
ET Canet Moder
nista (1990 – 1993) - arranjaments a
Modernista
l’Ajuntament, l’Escola de Teixits o la Masoveria de Vil·la Flora
ET Cannetum (1994 – 1995) - restauració Casa Domènech i
Montaner
ET Domus Aurea (1996 – 1998) – primera fase de l’edifici
que avui és el Palauet, Masoveria, Casa museu, Biblioteca,
restauració de l’antic escorxador per convertir-lo en la
Comissaria de la Policia Local, estudis de Ràdio Canet
ET Maresme (1998 – 2000) – primera fase de la rehabilitació
de Can Pinyol
ET Maresme II (2001 – 2003) – segona fase de la
rehabilitació de Can Pinyol
ET Els Ar
omer
Aromer
omerss (2003 – 2005) – boscos i jardins de Vil·la
Flora
ET RRuben
uben Mar sol (2005 – 2007) – restauració i
rehabilitació de 9 places públiques del poble
ET El Bolig (2008 – 2010) – L’actual
Cloenda de l’ET Els Aromers

Festa Major ’
C

A

N

E

T
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20 de juny/dissabte
REVETLLA D’INICI D’ESTIU
Amb el conjunt L’Esquitx
A l’envelat de Vil·la Flora, a les 11 de la nit
Associació Amics del Ball

21 de jun
y/diumenge
juny/diumenge
AP
ARADOR D’ESPECT
ACLES
APARADOR
D’ESPECTA
La companyia Pa Sucat presenta: Meravelles de l’orient
Espectacle de titelles amb actors i música
A la plaça 11 de Setembre, a les 7 de la tarda
ACPO

24 de jun
y/dimecres
juny/dimecres
TORNEIG DE PET
ANCA
PETANCA
Des de les 5 de la tarda fins
a les 9 del vespre, al passeig Marítim
Soroll.som (vegeu programes a part)
SARDANES cobla Ciutat de Mataró
A 1/4 de 8 del vespre. Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

26 de juny/divendres
INAUGURACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS DE
L’EXPOSICIÓ COL·LECTIV
A DE SANT PERE
COL·LECTIVA
Treballs exposats des del 26 de juny
fins al 16 de juliol
A la Sala Municipal d’Exposicions, a les 8 del vespre
Comissió d’Arts Visuals
LECTURA DEL VEREDICTE DE LA 5A EDICIÓ DE
LA BECA RAIMON BONAL I DE FFAL
AL
GÀS
ALGÀS
A càrrec de Miquel Salicrú i Pagès
Al carrer Ample, a 3/4 de 9 del vespre
Àrea de Cultura

M

A

R
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PREGÓ DE FES
TA MAJOR
FEST
a càrrec de Miquel Àngel Pascual
Al carrer ample, a les 9 del vespre
Després del pregó es repartirà CAVA o
REFRESC i COCA per a tothom
Comissió de Festes
FES
TA JO
VE
FEST
JOVE
Passeig Marítim. A les 10 de la nit
- Vegeu programes a part CONCERT DE PEGASUS
A l’envelat de Vil·la Flora. A les 11 de la nit
Preu entrada: 5 euros
Àrea de Festes

27 de jun
y/dissabt
e
juny/dissabt
y/dissabte
XII HORES DE PET
ANCA VILA DE CANET DE MAR
PETANCA
A les Pistes de Petanca de l’AV del Maresme
AAVV del Maresme (vegeu programes a part)
3 x 3 DE BÀSQUET
Des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre,
al pavelló Municipal
Club Bàsquet Canet (vegeu programes a part)
VIII EXPOSICIÓ DE BONSAIS
A la Casa museu Lluís Domènech i Montaner
Amics del Bonsai de Caldes d’Estrac
TORNEIG INF
ANTIL
-JUVENIL D’ESCA
CS
INFANTIL
ANTIL-JUVENIL
D’ESCACS
Al Centre Parroquial, a les 11 del matí
Campionat infantil i juvenil de partides ràpides, fins a 16
anys. Inscripcions fins a 10 minuts abans de començar.
Club d’Escacs Canet

INA
UGURA
CIÓ PLAÇA UNIVERSIT
AT
INAUGURA
UGURACIÓ
UNIVERSITA
A la plaça Universitat
A les 12 del migdia
V NIT MÀGICA
A la riera Sant Domènec a les 12 del migdia
plantada de les bèsties
A partir de les 6 de la tarda:
Fira màgica, titelles, circ, màgia, country, dansa...
A partir de les 10 de la nit:
Remuntada del bestiari i baixada de les bèsties i
éssers de foc.
Jazz, batucada, il·lusionisme, malabars...
- Vegeu programes a part CURSA POPULAR
Circuit urbà, a les 7 de la tarda
Soroll.som (vegeu programes a part)
BALL JOVE amb LA GIRA-SOL
Al passeig Marítim. A la 1 de la matinada
Àrea de Festes

28 de juny/diumenge
VIII EXPOSICIÓ DE BONSAIS

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

TORNEIG D’ESCACS
Torneig interclubs de partides ràpides amb la
participació
dels millors equips del Maresme.
Al Centre Parroquial, a les 10 del matí
Club d’Escacs Canet
TRA
VESSA PLA
TJA
TRAVESSA
PLAT
A la platja, a les 11 h del matí
Soroll.som (vegeu programes a part)
XXIV TROBADA DE GEGANTS
A la plaça Macià. A les 6 de la tarda
Amb els GEGANTS DEL BARRI DELS ABELLS,
GEG
ANTS DE CANET
OP DE
GEGANTS
CANET,, GRALLERS DE XAR
XAROP
CANY
A i diverses parelles de GEG
CANYA
GEGANTS
ANTS DE
CA
TAL
UNY
A. Cloenda de la trobada al carrer Ample
CAT
ALUNY
UNYA
VIII ACTUACIÓ CASTELLERA amb els
Capgrossos de Mataró
Al carrer Ample (davant l’Ajuntament), a les 8 del
vespre
Àrea de Festes
FES
TA DE LA PR
OCLAMA
CIÓ DE LA PUBILLA
FEST
PROCLAMA
OCLAMACIÓ
PUBILLA,,
’HEREUET DE CANET
L’HEREU
A I LL’HEREUET
’HEREU,, LA PUBILLET
PUBILLETA
2009
A la nova plaça Universitat.
A les 11 de la nit
Seguidament, REVETLLA DE SANT PERE
amb l’orquestra La Comparsa
Àrea de Festes

29 de juny/dilluns
DIADA DE SANT PERE I SANT PAU
OFICI DE SANT PERE
Presidit pel Bisbe de Girona,
Mons. Francesc Pardo i Artigas
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”
AVIAD
A DE COL
OMS
VIADA
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

SARDANES
SARDANES,, a
amb la Cobla-Orquestra MONTGRINS
A les 6 de la tarda, a la plaça de la Llenya
Àrea de Festes
TRADICIONAL CONCER
T DE FES
TA MAJOR
CONCERT
FEST
A la nova plaça Universitat, a les 8 del vespre
Amb la Cobla-Orquestra MONTGRINS
Àrea de Festes
TRADICIONAL CASTELL DE FOCS
A la platja (davant la riera Sant Domènec).
A 2/4 d’11 de la nit
Pirotècnia IGUAL
BALL DE FES
TA MAJOR
FEST
A la nova plaça Universitat, a 2/4 de 12 de la nit
Amb la Cobla-Orquestra MONTGRINS
Àrea de Festes

3 de juliol/divendres
CONCER
T DE MÚSICA CLÀSSICA DE FES
TA MAJOR
CONCERT
FEST
Ala Voronkova, violinista
A la Casa museu Lluís Domènech i Montaner,
a les 9 del vespre
Preu entrada: no socis/es 5 euros socis/es 3 euros.
ACPO i Àrea de Cultura

4 de juliol/dissabte
III CAMPIONA
T DE BO
TIF
ARRA VILA DE CANET
CAMPIONAT
BOTIF
TIFARRA
A les 4 de la tarda (inscripcions una hora abans) a l’envelat
de Vil·la Flora
Cost inscripció: 12 euros
Les 4 Manilles
SARDANES cobla Sabadell
A ¼ d’11 de la nit. 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)

NIT DE DJ’S
Al passeig Marítim, a les 12 de la nit
Soroll.som (vegeu programes a part)

11 de juliol/dissabte
POSTULACIÓ DEL CÀNCER
Durant tot el dia
Associació de Lluita Contra el Càncer
SARDANES cobla Selvamar
A 1/4 de 8 del vespre. Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

VIII CANT
AD
A D’HA
VANERES
CANTAD
ADA
D’HAV
Amb els grups Ultramar, Barca Nova
i Les Veus del Mar
Al passeig Marítim. A les 10 de la nit
Comissió Havaneres

12 de juliol/diumenge
FES
TA DE SANT CRIS
TÒF
OL
FEST
CRISTÒF
TÒFOL
Patró dels automobilistes i els transportistes.
A les 11 del matí, al passeig de la Misericòrdia
benedicció dels cotxes.
A l’esplanada del Santuari es repartirà un esmorzar
popular.
Comissió de Festes
XIII MUSCLADA POPULAR
A la riera St. Domènec.
A les 8 del vespre
Moixons Llepafils

18 de juliol/dissabte
3 x 3 DE BÀSQUET
Des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre,
Soroll.som
(vegeu programes a part)
IX P
ASSEJ
AD
A NOCTURNA
PASSEJ
ASSEJAD
ADA
PER LA HISTÒRIA DE CANET
Sortida des de la plaça Macià.
A les 10 de la nit.
Ed. Els 2 Pins i Comissió Passejada Nocturna
IX CONCURS DE
PINTURA GOLF
A AL CARRER
GOLFA
Pels carrers de Canet. A les 10 de la nit
Exposició de les obres del 13 al 20 de juliol a la
Casa museu Domènech i Montaner
ARTENAC
(vegeu programes a part)
SARDANES cobla Premià
A ¼ d’11 de la nit. Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

26 de juliol/diumenge
SUBHAS
TA DEL CONCURS
SUBHAST
DE PINTURA GOLF
A
GOLFA
AL CARRER
Casa museu Domènech
i Montaner.
A 2/4 de 8 del vespre
ARTENAC
(vegeu programes
a part)

VIURE CANET
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Una protectora local té
cura dels gats de carrer
El problema dels gats abandonats al
carrer fa temps que s’arrossega. I Canet
no n’és una excepció. Per poder controlar
les colònies de gats, des de l’Àrea de
Sanitat de l’Ajuntament s’ha coordinat la
posada en marxa d’una associació de
voluntaris. Es tracta de l’APAC (Ajuda pels
animals de Canet), un grup de persones
anònimes amb ganes de tenir cura dels
animals del carrer. Fa un any que
desenvolupen tasques relacionades amb
el control de les colònies i ara, amb el
supor t de l’Ajuntament, s’han pogut
instal·lar adequadament en un espai situat
al darrere de la Deixalleria.
Des de l’APAC es recullen els gats i es
porten al veterinari, per desparasitar-los i
esterilitzar-los. Ara ja en tenen un centenar
i demanen la col·laboració ciutadana
perquè no se’ls doni menjar al carrer.
També ofereixen la possibilitat d’adoptar
animals, fer-se socis de la protectora o
donar material pels gats (mantes, estris,
joguines...).
El contacte és a través del mòbil 635 57
84 05 (Maria), o a través de l’Àrea de
Sanitat de l’Ajuntament.

Ciutadans voluntaris
col·laboren amb la Policia
Seguretat Ciutadana ha posat en marxa,
aquest mes de març, el cos de voluntaris
de protecció escolar. Són canetencs amb
ganes de col·laborar, que donen suport
al cos de Policia a l’hora de les entrades i
les sortides dels centres escolars. Equipats amb una armilla reflectant que els
identifica com a responsables de la protecció escolar, tenen cura del pas
d’alumnes i familiars pels carrers que es
tanquen al trànsit quan els menors van i
vénen de l’escola.
També col·laboren en sortides relacionades amb l’activitat de mobilitat segura i transmeten valors d’educació viària als menors.
La seva tasca acabarà al juny, coincidint amb la fi del curs escolar.

Nou logotip de
l’Àrea de Joventut
Després d’haver fet una votació popular
amb tres propostes per a un nou logotip
de l’Àrea de Joventut de Canet, se n’ha
triat una. En aquest cas era la tercera de
les tres i ha obtingut 51 vots, el 69 % del
total. És aquest i a partir d’ara el trobareu
en tota la cartelleria d’aquesta àrea.

Nova entrada i
telèfon de Serveis
Tècnics municipals

L’accés als Serveis Tècnics de l’Ajuntament és, des d’aquest març passat, a
través del carrer de la Font número 8. I
apunteu-vos també un nou telèfon per
contactar-hi: 93 794 39 42
L’Ajuntament ha habilitat l’entrada
d’aquest edifici amb un taulell des del
qual els ciutadans podeu :
- Sol·licitar llicències i permisos d’obres
- Tramitar gestions amb les companyies
subministradores d’energia
- Comunicar incidències d’obres i via
pública
- Demanar cita amb el personal tècnic de
les àrees d’Urbanisme i Serveis
o amb els regidors d’Urbanisme, Obres i
Via Pública i Oficina d’Habitatge.
Aquesta entrada és vàlida també per
accedir a l’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat. Per a la resta de gestions, podeu
seguir accedint a l’Ajuntament pel carrer
Ample. L’horari d’atenció al públic, tant
presencial com telefònic és el mateix, de
dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h.
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Ens traslladem de nou al segle passat

La Fira Mercat Modernista
comença a escalfar motors
La implicació del poble és essencial per al seu èxit

Canet participa a la Fira Modernista de Terrassa

Els propers 11, 12 i 13 de setembre Canet
de Mar viurà la segona edició de la Fira
Mercat Modernista. Abans no arribi
aquesta data, les àrees de Promoció
Econòmica i Turisme de l’Ajuntament i la
Unió de Botiguers han començat a escalfar
motors perquè la Fira sigui tot un èxit.
El primers passos per a l’edició d’enguany
es van poder veure a la Mostra d’Entitats
del 18 i 19 d’abril amb la presentació dels
fulletons informatius i de la imatge que
acompanyarà la 2a. Fira Mercat Modernista.
Aquest mes de maig, els dies 9 i 10,

l’Ajuntament de Canet de Mar va ser
present a la Fira Modernista de Terrassa,
amb l’objectiu de promocionar el patrimoni
arquitectònic local de Lluís Domènech i
Montaner, Josep Puig i Cadafalch i la resta
d’arquitectes modernistes. A Terrassa
molta gent es va interessar per la Fira
Mercat Modernista de Canet i pels atractius
que ofereix el poble a nivell turístic tant a
l’estiu com a l’hivern.
El proper pas que s’ha plantejat
l’Ajuntament per tal de posicionar la Fira
Mercat Modernista com una eina per a la

Vols vestir-te d’època?
Animem tothom a transformar Canet per uns dies, a canviar de segle i recrear una
època que ha deixat l’empremta en el paisatge del nostre poble, una època rica pel
seu moviment artístic, cultural, econòmic i polític, i oferim a tothom qui vulgui,
assaborir l’estil modernista, vestint-se a la moda de finals del S. XIX i principis del
XX a un preu assequible, gràcies a la col·laboració d’un grup de modistes de
Canet.
Només cal posar-se en contacte amb l’Àrea de Promoció Econòmica (93 795 46
25), o amb l’Oficina de Turisme (93 794 08 98) o amb la Unió de Botiguers (93
795 44 95). També podeu enviar un correu a: vestuarimodernista@yahoo.es.

dinamització de l’activitat econòmica local,
i per promoure el turisme cultural i familiar
del nostre municipi, és donar un fort impuls
a aquesta iniciativa, comptant amb la
riquesa associativa del municipi i
aconseguir la màxima par ticipació
ciutadana.
Per aquesta raó, l’Ajuntament convida a tots
aquells que vulguem col·laborar i participar
en les diferents activitats que es faran a la
Fira, a fer arribar les nostres propostes i
les idees a l’organització.
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MILLORAR CANET
Bon estiu canetencs,
Aquest és un escrit per tal de fer consciència de l’estat actual de la recollida d’escombraries al nostre poble,
Canet de Mar. Ja tindrem temps de parlar de números i estadístiques, però ara toca posar les coses al seu
lloc, dir les veritats. Nosaltres, a Convergència i Unió, tenim un missatge per donar al poble. És clar que som
l’oposició de l’actual govern, és clar que hem de fer oposició, però amb mesura i seny.
En el cas que ens ocupa avui, la gestió dels RSU (residus sòlids urbans), tenim la nostra visió i, a més a més,
algunes propostes, però, abans de tot, ens cal analitzar l’estat actual, les seves qualitats i les seves mancances.
En primer lloc, hi ha el que hom anomena sensació, que és allò que el poble veu, sent i identifica, que normalment no és tota la veritat, però
que compta molt. A vegades les coses que no es fan matemàticament bé, però no destorben el poble, acaben sent percebudes com a bones
per al poble. D’altres, que arriben al màxim de precisió i esforç, són incòmodes i mal percebudes per al poble. Nois i noies, això es així. No
es pot agradar en tot i a tots. En el cas dels residus de Canet passa això mateix. El sistema actual, en si mateix, no és dolent, no, però a la gent
els molesta, no entenen algunes incongruències petites i acaben transformant-se en un problema. L’opinió del poble, en termes generals, és
negativa, tot i que tenim un sistema prou bo i reconegut, a més de suposar un gran esforç per l’actual govern (enhorabona).
olum
olum. Sí, senyores i senyors. La majoria de la gent del poble no som capaços de visualitzar què significa recollir 15
Problema número 1: el vvolum
tones de escombr
aries cada dia. Excusant-me per la falta de precisió, és important que el poble sàpiga per on van les coses en
escombraries
números rodons. Hem de fer un esforç per arribar al cap de tots els canetencs, en primer lloc perquè sàpiguen què significa moure aquest
volum, i a més a més, perquè possiblement els transmeti la necessitat de reduir aquest volum aportant el seu gra de sorra (millor dit, no
aportant-hi cap residu a partir d’ara).
selectivva? Per que és de llei. No ho podem evitar, ens agradi o no (bé, no tot, però
Problema número 2: el sistema
sistema. Per què recollida selecti
ta a por
ta
porta
porta
ta? Perquè és el millor. Sincerament,
torneu a excusar-me per la falta de precisió, per tal de fer-ho senzill). Per què recollida por
hem valorat altres mètodes i no s’hi guanya gairebé rés.
Us preguntareu quina pot ser la solució. Bé, creiem que el més important és informar la població de l’estat actual del sistema, recollir les
opinions i, el més important, anar canviant el sistema a poc a poc, sense vergonya d’acceptar que algun punt no s’ha fet bé fins ara, escoltant
el poble, seleccionant allò que es pot modificar i allò que no. L’estat de la tecnologia canvia contínuament i crec que hem d’aprofitar-nos
d’aquesta opció. També cal modificar l’organització i l’estructura del servei, millorable, pot ser no quant a resultats, però sí quant a
sensibilització.

FINAL DE CURS
El curs escolar ha finalitzat i l’equip de govern ha fet els deures. El dia 27 de juny s’inaugura la
plaça Universitat, al costat del CAP, per arrodonir tota una feina de progrés i modernització al
poble. Està previst que a la inauguració hi assisteixin el conseller de Governació i Administracions
Públiques, Jordi Ausàs, el president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué i el delegat del
Govern central a Catalunya, Joan Rangel. La plaça serà un punt de trobada tant de gent gran com
de petita; amb gronxadors i un espai pels més esportistes. Fins i tot trobarem un petit escenari i
un bar. Tot a punt perquè tothom pugui gaudir de l’aire lliure.
Les obres de la riera Gavarra van continuant a bon ritme i durant el període de vacances escolars també començaran les obres
de l’Escola Misericòrdia.
Un altre projecte que ja ha començat a caminar solet és el nou itinerari de Batxillerat artístic: el Batxillerat d’Arts Escèniques,
Música i Dansa. El Departament d’Educació ha escollit l’institut Lluís Domènech i Montaner com a l’únic centre de la vora que
oferirà aquesta nova modalitat de Batxillerat, tot plegat gràcies a l’institut i la comissió de treball constituïda per diferents
agents del poble que va engegar el Projecte ESCENA. Amb aquesta nova modalitat es volen aprofitar els recursos que ja tenim
al municipi i la vinculació de Canet amb aquest món de la música i del teatre per potenciar uns estudis arrelats a la nostra
cultura. Properament se signarà un conveni amb Comediants per la utilització durant unes hores a la setmana de la seva cúpula
d’assaig, d’aquesta manera els estudiants d’aquest batxillerat podran disposar d’un espai totalment equipat per fer l’assignatura
de teatre.
Però ara també és el moment de gaudir de l’estiu, de sortir al carrer i compartir espai públic, activitats i festes i és que ja tenim
a sobre la Diada de Sant Pere. Des de el PSC us desitgem molt bona Festa Major!!!
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BONA FESTA MAJOR
Torna l’estiu i com sempre ve de la mà de la nostra Festa Major de Sant Pere i Sant Pau. Torna la
festa, la fira, els cavallets, els gegants, les orquestres al carrer, els castellers, l’envelat... tornem
a reviure aquestes entranyables tradicions tan nostres.
Aprofitem, més que mai, aquests dies de festa, per gaudir amb la família i amb els nostres amics
l’alegria d’aquestes dates, intentem per uns moments oblidar-nos dels problemes que ens angoixen,
sortim al carrer i fem de tot Canet la nostra llar. Visquem al màxim la Festa Major !
Som conscients que en l’època que estem vivint, no són tot flors i violes. Cal que entre tots ens conscienciem que més que mai
cal recuperar els valors que fan que una societat pugui sobreviure en temps difícils: solidaritat, comprensió, amistat, companyonia,
i per què no, esperit de sacrifici. Diuen que no hi ha mal que per bé no vingui, mirem la part positiva d’aquesta crisi que ens ha
tocat viure i pensem més que mai en les persones que tenim a prop i que potser ens necessiten.
Des de l’Ajuntament, els qui formem part del grup municipal Unió Municipal de Catalunya, volem demanar-vos que ens feu
arribar les vostres inquietuds i suggeriments, perquè el que volem és aconseguir que Canet sigui un lloc envejat per a viure. Entre
tots ho podem assolir.
Per la nostra part, centrarem tots els nostres esforços en els temes que més preocupin als nostres ciutadans i ciutadanes, i és
per això, que des de les Regidories de Serveis Socials i de Promoció Econòmica estem cercant totes les eines que hi ha al nostre
abast per tal d’ajudar a les famílies que ho necessitin, Hem de treballar per aconseguir formació específica en els sectors
emergents i ajudar en la recerca de nous llocs de treball.
Aquest any, més que mai, gaudim de la nostra Festa Major!!!

HO FEM REALITAT
Ara fa dos anys, un dels objectius que vàrem proposar en el nostre programa electoral, va ser
eliminar gradualment les barreres arquitectòniques del nostre poble.
La millora de l’accessibilitat al municipi és un bé comú per a tothom, especialment per aquelles
persones amb mobilitat reduïda. L’objectiu principal és fer més fàcil la vida diària de totes les
persones.
A l’hora de fer projectes municipals, una de les nostres fites ha estat fer-ho amb criteris d’accessibilitat, és a dir, pensant en
tothom. Dos projectes importants al centre del poble, com són la plaça Universitat i la urbanització de la riera Gavarra en són
dos clars exemples.
A la plaça Universitat, hi haurà una rampa d’accés que connectarà aquesta mateixa plaça amb el carrer Lluís Domènech i
Montaner, cosa que facilitarà la comunicació entre dues vies principals, sense cap barrera arquitectònica.
La urbanització de la riera Gavarra també comportarà noves millores per a tothom, com per exemple voreres més amples, que
faran més accessible una de les vies més concorregudes pels ciutadans, tot millorant l’eix comercial.
També hi ha previst fer accessibles equipaments municipals. En aquest cas, s’instal·laran tres plataformes elevadores en tres
edificis públics, un dels objectius que ens vàrem proposar en aquesta nova legislatura.
Els comerços també estan fent el seu esforç d’accessibilitat i permeten millores en aquest sentit, cosa que es traduirà amb més
clients.
Continuem treballant per la gent i al servei de la gent del nostre poble.
Aprofitem per desitjar-vos una bona Festa Major 2009.
www.esquerra.cat/canetmar

canetmar@esquerra.org

A les 12.00 h, a la riera Sant Domènec
Plantada del bestiari Dracs de Canet i Bestiari divers
A les 17.30 h, a la plaça de la biblioteca
Mostra d’aeròbic Les Baby Girls
A les 17.55 h, a la plaça de la biblioteca
Presentació dels actes Gent Diversa
Els Quatre Gats de Canet
A les 18.00 h,
a la plaça de la biblioteca
Eclipse Antoniy Lazarov
i Svetana Petrova
A les 19.00 h,
a la plaça de la Llenya
Circ acrobàtic Beijing Acrobats
A les 21.20 h, a la plaça de la biblioteca
Jazz Dixie Präguel Jazs Band
A les 22.15 h, a la plaça de la biblioteca
Jazz Dixie Präguel Jazs Band
A les 22.25 h, davant la plaça Mercat
Il·luminació de la riera amb espelmes
A les 22.30 h, davant la plaça Mercat
Baixada de bèsties i tabals Diables de Canet, tabalers,
kirrikas i soroll.som
A les 23.00 h, a la plaça de la biblioteca
Encesa de l’Ateneu amb Diables de Canet
A les 23.15 h, a la plaça de la biblioteca
Presentació dels actes de la Nit Gent Diversa
Els Quatre Gats de Canet
A les 23.20 h, a la plaça de la biblioteca
Degustació sang de drac Els Montoya
A les 23.25 h, a la plaça de la biblioteca
Ball popular Trio Los Tainos (Rep. Dominicana)
Amb la col·laboració d’Amics del Ball
A les 20.00 h, davant l’Ajuntament
Hi havia una vegada dos peus Teatrino dei Piedi (Itàlia)
A les 21.00 h, a la plaça de la biblioteca
Danses orientals Anaïs Muñoz i el seu grup Sianah
Aerobic Jazz Dolls
A les 00.30 h, davant l’Ajuntament
Clak Capa i espasa

TROBADA INTERNACIONAL
D’ARTS ESCÈNIQUES AL CARRER

A l’1.45 h, a la plaça de la biblioteca
Fakir Insòlit Fakir Civi Civiac
A les 2.45 h, a l’espai 1
Danses Orientals Anaïs Muñoz
A les 3.00 h, a la plaça de la biblioteca
Màgic Strip-tease Sílvia i Fredy

AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR

‘ festa
es

