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ls dies 11, 12 i 13 de setembre ens hem traslladat, de nou, al Canet de fa
més d’un segle. La segona Fira Mercat Modernista ha estat, per segon
any consecutiu, un èxit de públic i de participació. La Fira Mercat forma
part d’un projecte molt més ampli, que pretén explotar el potencial turístic

i econòmic que té Canet de Mar.

Celebrem amb èxit la
Fira Mercat Modernista!

E

Inici del nou
curs escolar

Auditoria
ambiental

Pla de Salut
comunitària

Un curs amb moltes
novetats en la formació
de nens, joves i adults

Per actualitzar les notícies visiteu el web www.canetdemar.cat

Arrenca el procés
per definir un
Canet sostenible

Conferències sobre
temes de salut. El
primer, la grip A
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Acords de Ple
Acords presos als darrers plens de
l’Ajuntament de Canet de Mar:

Aprovació inicial de l’establiment
del servei públic d’esport en edat
escolar. L’Ajuntament gestionarà l’es-
port extraescolar als centres docents,
i es crearà així la base de l’esport en
edat escolar. Ple 28/05/09

Aprovació inicial de l’Ordenança
municipal reguladora de la circulació.
Ple 28/05/09

Aprovació delegació de compe-
tències al Consell Comarcal del
Maresme i aprovació del conveni de
cooperació per a la compra agregada
d’energia elèctrica als municipis del
Maresme. Amb la compra conjunta de
determinats subministraments i serveis
s’aconsegueix estalvi econòmic i
procedimental. Ple 28/05/09

Adhesió al pacte d’alcaldes per a
la mitigació del canvi climàtic. Ple 28/
05/09

Aprovació inicial projecte executiu
obres construcció 24 habitatges
dotacionals al c/Rial dels Oms. Ple 30/
07/09

Determinació de les dues festes
locals per a l’any 2010. Serà festa local
el dimarts 29 de juny i el dimecres 8
de setembre. Ple 30/07/09

Aprovació conveni col·laboració
amb el Síndic de Greuges de
Catalunya. Ple 30/07/09

Adhesió campanya concessió
premi Nobel de la pau a la Fundació
Vicenç Ferrer. Ple 24/09/2009

Aprovació del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i el
servei regional a Barcelona de l’Agèn-
cia de protecció de la salut. Ple 24/
09/2009

Suspensió temporal contracte
concessió d’obra pública per a l’estu-
di, concertació i desenvolupament
d’habitatges protegits al rial dels Oms
i al carrer Romaní. Ple 24/09/09

Moció en defensa del dret a
decidir i de la consulta popular per a
la independència a Arenys de Munt.
Ple 24/09/2009

Moció de suport a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. Ple 24/09/
2009
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l setembre és el mes que obre la porta a la tardor. I a la tardor
és quan tot torna a la normalitat després de l’època dolça de
l’estiu. Setembre és sinònim d’inici de curs, de represa de
projectes i de posada en marxa de compromisos personals
aturats, esperant precisament, l’arrencada de nova temporada.

L’inici de curs al nostre poble és prolífic i dens. No només tornen a
escola nens, nenes i joves, sinó també persones adultes amb
inquietuds i ganes d’aprendre que s’apunten als molts cursos, tallers i
jornades que hem programat des de l’Ajuntament o des de les entitats.
Apostem fort perquè tothom que ho vulgui, tingui la possibilitat d’avançar
formativament.
Precisament per fer més fàcil trobar la formació que volem, hem editat
en un únic full informatiu, tota l’oferta formativa per a les persones adultes

que es fan des de les dependències municipals.
Així hi trobareu l’Escola d’Adults, la UNED i la UGG,
Promoció Econòmica i les àrees de Cultura,
Esports, Joventut o Participació i Ciutadania. Hi
ha des de cursos bàsics d’informàtica,
alfabetització, català o anglès, fins a formació
específica per a emprenedors. També tallers
diversos i fins i tot sortides culturals o lúdiques.
L’oferta d’entitats i associacions segueix
publicant-se, a més a més de pels canals que els
són propis, pels de difusió habitual de
l’Ajuntament: web municipal, Guia Activa i plafons
d’activitats.

No hi ha excusa per no llençar-se a ampliar coneixement, a millorar
aptituds formatives o simplement, a trobar-nos amb altres persones i
intercanviar criteris i opinions.
Aquest 2009, per segon any consecutiu, hem començat la tardor
després de viure una de les celebracions locals que s’està convertint
ja en referent turístic i cultural arreu. És la Fira Mercat Modernista que ha
aplegat milers de persones als carrers de Canet aquest setembre.
La Fira Mercat forma part d’un projecte molt més ampli de promoció
econòmica local.
La promoció local ha de ser el motor que implusi econòmicament el
territori. Canet rep també els efectes de la recessió global. Amb la
pèrdua del teixit industrial, cal que potenciem altres sectors dels quals
tenim un important potencial. El turisme i els serveis, vinculats al ric i
valuós patrimoni arquitectònic del nostre poble, fan que calgui, ara més
que mai, mimar-lo, potenciar-lo i exportar-lo arreu. Ja vam començar
l’any passat amb la creació de la marca de poble. L’És Canet està
arrelant. Les entitats el fan servir per identificar-se amb la vila i les
diferents dependències i serveis municipals l’inclouen també a les
seves comunicacions. L’És Canet ha sortit de l’Ajuntament, que és qui
n’ha elaborat el manual d’imatge corporativa, però va més enllà de
l’escut institucional. Això, precisament, és el que fa cadascun dels
agents culturals, socials, esportius, turístics i de serveis, puguin fer-se’l
seu i utilitzar-lo per vendre un producte col·lectiu.
L’És Canet és fira, ha corregut els darrers mesos pels mitjans de
comunicació, per les institucions supramunicipals i per tota la imatge
promocional que s’ha editat de la Fira Mercat. L’esdeveniment ha estat
un excel·lent aparador del resultat del treball conjunt entre comerç, oci,
restauració, allotjament i serveis diversos d’un poble. Per tant, molt
més que una Fira. Un projecte de dinamització col·lectiva possible
gràcies a l’esforç de tots plegats.

Canet, capdavanter
en formació

E

Apostem
per una

 formació
d’adults rica i de

qualitat

L’agenda...
.

Consulteu la Guia Activa i el

web municipal

Exposicions

Aquarel·la i oli. A partir del 16 / 10.

Sala municipal

T’estimo ... o no: una exposició al

voltant de l’afecte. 22 / 10. Biblioteca

Acrílic: figura i paisatge. 30 / 10. Sala

municipal

Club de lectura

16 d’octubre, 20 de novembre i 18 de

desembre

Conferències

La grip A. Cal estar preocupats? 16 /

10

De Llull a Llull, una cultura viatgera.

17/10

Reflexologia infantil. 22 /10

Manipulem bé els aliments a la nostra

cuina? 29/10

L’hora del conte

24 d’octubre, 14 i 18 de novembre i

12 de desembre

Fira d’artesania

Caps de setmana: 7 – 8 novembre / 5

– 6 desembre

Sessions de participació per

elaborar l’auditoria ambiental i

Agenda 21 local

21 d’octubre, 11 de novembre, 2 de

desembre

La música dels llibres

30 d’octubre i 27 de novembre

Teatre de nit

Una comèdia espanyola. 21 / 10

M’agrada molt el que fas. 25 /10

Cursos i tallers

Cangur. Inici 24 / 10

Informàtica. 2 tallers. Inici 18 i 19 /10

Gent emprenedora. Inici 27 /10

Tast vins. Inici 3 /11

Fotografia digital. Inici 17 / 11

Cinema alternatiu, 16 d’octubre

Mercat d’intercanvi, venda segona

mà i col·leccionisme, 18 d’octubre

Canet Cançó. Presentació del disc

Vincent de Xavier Dotras Trio. 18

d’octubre

Ball country, en solidaritat amb el

banc d’aliments, 25 d’octubre

Lliurament premis poesia Sàlvia,

25 d’octubre

Sopar benèfic Terra i Cel, 31

d’octubre

Titelles. Mal de closca. 15 de

novembre

Contes per adults, 22 de desembre
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l setembre ha marcat l’inici
d’un nou curs. La principal
novetat ha estat el
Batxillerat d’Arts Escè-

niques, Música i Dansa que
s’imparteix per primer cop a Canet.
Es fa a l’IES Lluís Domènech i Mon-
taner i hi ha més de 30 alumnes ins-
crits. Els alumnes ja han fet una
primera sortida per visitar
l’exposició MAE: el fons del Centre
de documentació i Museu de les
arts escèniques, que s’ha fet
aquests dies a la Sala municipal
d’exposicions.
Aquesta modalitat de Batxillerat ha
estat possible gràcies a la pressió
del grup impulsor del projecte
ESCENA, una iniciativa que pretén
rellançar tot el potencial cultural i
artístic de Canet i que està format
per l’Institut Domènech i Montaner,
el col·legi Yglesias, l’Escola Univer-
sitària d’Enginyeria Tècnica de

Teixits de Punt, Comediants, l’Es-
cola de Música, l’ACPO, els Serveis
Educatius de l’Alt Maresme,
ciutadans particulars vinculats al
món de les arts escèniques, la
música i la dansa i l’Ajuntament.
L’Ajuntament i Comediants signa-
ran en breu un conveni de
col·laboració que permetrà als
alumnes del Batxillerat fer algunes
assignatures específiques d’art i
escena a les instal·lacions del grup
de teatre.

L’oferta formativa dels
adults en un sol full

Aquest setembre, l’Ajun-
tament ha editat un full
informatiu on s’hi inclou
l’oferta formativa adreçada a
les persones adultes i que
duen a terme les diferents
àrees i serveis municipals.

Els centres docents de Canet han matriculat, aquest curs
2009-2010 un centenar d’alumnes més que el curs passat

Canet imparteix Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa

Curs 2009-2010, novetats
a tots els nivells educatius

Què hi trobem?

Cursos, tallers, jornades, activitats
puntuals i sortides diverses que es
faran des d’ara i fins al gener. Això
sí, només les organitzades pels
serveis municipals. Per als actes i
els cursos organitzats per les
entitats locals, se segueixen
utilitzant els canals de comunicació
habituals, que són la Guia Activa, el
web municipal i la cartelleria dels
panells d’informació d’activitats
repartits pel poble.

L’oferta formativa de Canet de Mar
està dividida en sis àmbits
diferents: coneixements de base,
llengües, tecnologies i comuni-
cacions, món laboral, creació
i consum culturals
artístics i ciuta-

’’Al curs passat hi
va haver més

d’un miler
d’alumnes als
cursos de la

formació d’adults

E
Alumnes del Batxillerat d’Arts Escèniques visiten l’exposició del MAE
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Alumnes de l’Escola Misericòrdia

dania activa. L’oferta és molt
variada.
Hi trobem cursos d’alfabetització,
informàtica, fotografia o català.
També tallers per a emprenedors
o manipuladors d’aliments. L’oferta
es completa amb els cursos de la
UNED, la Universitat de Gent Gran
o l’Escola d’Adults Maria Saus.
Si encara no teniu aquesta guia
formativa, podeu passar per
qualsevol dependència municipal
i us la donaran gratuïtament. També
podeu consultar-la al web muni-
cipal www.canetdemar.cat

Preparem alumnes
per a l’accés a formació
professional

Una altra novetat d’aquest nou
període lectiu, és el curs de
preparació per a la prova d’accés a
cicles formatius de formació
professional de grau mitjà. Es farà
a través de l’Escola d’Adults Maria
Saus des d’aquest octubre i fins a
l’abril de l’any 2010.
El curs s’adreça a persones que
vulguin iniciar estudis de formació
professional però que no tinguin

aprovat l’ESO o estudis
equivalents. Hi pot entrar tothom,
però el mínim d’edat requerida són
els 16 anys complerts al 2009. Amb
aquest curs l’alumne podrà
després, presentar-se a la prova
d’accés als estudis de formació

professional de grau mitjà. Per
Canet és una molt bona notícia, ja
que oferim una possibilitat més de
formació a les persones adultes,
sobretot a joves que han acabat
l’ESO sense aprovar-lo i que tenen
unes limitades possibilitats de
formació futures. Això millorarà
també el futur laboral d’aquestes

persones ja que hi accediran amb
una major preparació acadèmica i,
per tant, podran tenir més i millors
oportunitats de feina.

UNED i UGG

La Universitat Nacional d’Educació
a Distància (UNED) i la Universitat
de la Gent Gran (UGG) també
comencen aquesta tardor els
respectius cursos.
A través de la UNED tornem a oferir
el curs d’accés a la universitat per
a majors de 25 anys (CAD) i com
novetat aquest any, també el curs
per a majors de 45 anys.
El CAD permetrà accedir als
estudis de les branques de
Ciències de la Salut i Ciències
Socials i Jurídiques. Les matrícules
es fan a Vil·la Flora.
La UGG va començar a Canet
l’octubre de l’any passat. S’adreça
a persones majors de 50 anys amb
inquietuds culturals i acadèmiques
i que cerquen un aprenentatge
continuat que els ampliï
coneixements de l’entorn. Per
accedir-hi no cal titulació prèvia.
L’estudi de les assignatures de la
UGG es completa amb una part

’’La Universitat de
la Gent Gran va

començar a
Canet

l’octubre de l’any
passat
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molt important de sortides culturals
i assistència a xerrades mensuals i
conferències específiques.

L’Escola d’Adults Maria
Saus arrenca amb força

A més a més del curs de
preparació per a la formació
professional de grau mitjà, l’Escola
d’Adults enceta, com cada
setembre des de fa anys, nova
temporada amb molts alumnes, els
cursos de sempre i noves propos-
tes. L’aprenentatge de la llengua
catalana, tant per a catalanoparlants
com per a no catalanoparlants, el
taller de lletres, els cursos
d’alfabetització i neolectors o

l’aulaclic d’internet, són les ofertes
de l’Escola d’Adults Maria Saus per
aquesta temporada 2009–2010.

Promoció Econòmica dóna
suport als emprenedors

Els cursos que s’engloben a
l’epígraf de món laboral dins la guia
d’oferta formativa, s’organitzen des
de Promoció Econòmica. Hi troba-
reu tallers d’informàtica pensats
especialment per a persones que
busquen feina, tallers per a gent
emprenedora o tallers de manipula-
dors d’aliments. Tots els cursos es
fan a l’Escola de Teixits de Punt. Els
tallers que s’adrecen a persones
desocupades són tots gratuïts.

Oci i sortides, la guinda
formativa d’aquest curs

Ajuntament i entitats ofereixen
diferents opcions formatives
pensades també per entretenir.
Així, durant aquest curs podeu fer
tallers de tast de vins, de pintura o
de percussió, sortir al teatre o
conèixer el modernisme de Canet.
També es prepara un cicle de
cinema jove i s’ofereixen cursos de
natació per a petits i grans a la
piscina municipal.

Patis oberts, una altra
novetat d’aquest curs

L’Ajuntament ha contractat, a través
de plans ocupacionals subven-
cionats pel Departament de Treball,
dues monitores que gestionaran el
projecte Patis oberts. Es tracta
d’obrir el pati de l’Institut Lluís
Domènech perquè nois i noies hi
puguin anar a practicar esport, fer
jocs i passar-s’ho bé.
Les monitores han visitat els
centres docents de Canet per
explicar el projecte als alumnes i
escoltar els seus suggeriments. A
més a més s’han instal·lat urnes als
centres perquè s’hi puguin anar
dipositant propostes.
L’horari dels Patis oberts és el
dissabte tot el dia (matí de 10.00 a
13.15 hores – tarda de 16.00 a
19.30 hores) i diumenge al matí (de
10.00 a 13.15 hores). Hi haurà

activitats dirigides i també joc lliure.
El pati de l’Institut té porteries de
futbol, cistelles de bàsquet i taules
de ping–pong. S’adreça, princi-
palment a noies i nois d’entre 10 i
16 anys. Els menors d’aquesta
edat hauran d’anar acompanyats
dels pares.
L’entrada el primer dia serà lliure.

’’Patis oberts és
una activitat
adreçada a
nois, i noies
d’entre 10 i

16 anys

Sortida dels alumnes de l’Escola d’Adults Curs 2008-2009

Explicant el projecte Patis oberts a l’IES Domènech i Montaner
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Alumnes del curs d’anglès de Promoció Econòmica

Després hauran de portar un full
d’inscripció signat pels pares,
conforme aquests saben on són
els nois i es fan responsables del
seu comportament.  Patis oberts és
una activitat gratuïta i oberta a
tothom. Això, sí, si plou no hi haurà
Patis oberts.

S’incrementa el número
de places escolars a Canet

Els centres docents de Canet han
fet, aquest curs 2009–2010, un
centenar de matrícules més que el
curs passat.
On més s’ha notat l’augment és a
l’IES Lluís Domènech i Montaner,
que absorbeix els alumnes que han
acabat primària als centres de
Canet i de Sant Cebrià de Vallalta. I
aquest curs s’hi ha iniciat el nou
Batxillerat d’Arts Escèniques,
Música i Dansa.
La llar d’infants municipal ha
disminuït el número de places, ja

que l’any passat es va fer un esforç
addicional perquè no hi havia
suficient oferta privada, que ara ha
quedat compensada amb l’ober-
tura d’una nova escola bressol

Les matrícules de la
formació d’adults s’estan

fent aquest octubre

Centre Matrícules 2008 – 2009 Matrícules 2009 – 2010

IES Domènech i Montaner ESO: 353 ESO: 414
Batxillerat: 115 Batxillerat: 136

CEIP Misericòrdia Infantil: 147 Infantil: 151
Primària: 315 Primària: 325

CEIP Turó del Drac Infantil: 150 Infantil: 150
Primària: 147 Primària: 175

Col·legi Yglesias Infantil: 72 Infantil: 71
Primària: 151 Primària: 148
ESO: 76 ESO: 81

Col·legi Sta. Rosa de Lima Infantil: 75 Infantil: 73
Primària: 146 Primària: 151

Llar d’infants El Palauet        215           164

Llar d’infants Les Abelles         40            40

Llar d’infants Ninis           -            23

Centre – formació adults    Alumnes 2008 - 2009      Alumnes 2009 – 2010

Escola d’Adults Maria Saus 195 alumnes

UNED 83 alumnes

Universitat de Gent Gran (UGG) 31 alumnes

Promoció Econòmica 250 alumnes
Cursos i Tallers

Punt d’informació de Vil·la Flora 600 participants
Àrea de Cultura Cursos i Tallers

privada al poble. Aquest cus s’ini-
cien al Palauet els espais nadó,
familiar i espai de pares i mares,
que s’adrecen a totes les famílies
de Canet amb nens petits.
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Els dies 11, 12 i 13 de
setembre ens hem traslladat, de
nou, al Canet de fa més d’un segle.
La segona Fira Mercat Modernista
ha estat per segon any consecutiu,
un èxit de públic i de participació.
En total, més de 80 parades
d’artesans, rutes modernistes per
a tots els gustos amb trenet cap al
Castell de Santa Florentina inclòs,
espectacles de carrer, concerts i
animacions teatrals i una
ambientació modernista de
canetencs i canetenques que
s’han passejat vestits d’època per
carrers del centre històric.
El regidor Albert Lamana, que és al

capdavant de l’organització, va
agrair, a l’acte de cloenda, la gran
implicació de tots els qui han tingut
alguna cosa a veure amb la
celebració d’aquesta Fira,
començant per la Unió de
Botiguers, coorganitzadora de
l’esdeveniment. També totes les
entitats i els ciutadans individuals,
les àrees i les dependències
municipals que hi han col·laborat i
les ciutats modernistes que han
vingut fins a Canet per fer-nos
costat.
Al web municipal trobareu un ampli
recull de les millors imatges que
ens ha deixat la Fira. Aquí en teniu
un petit tast.

Excel·lent ambientació de l’època modernista

Milers de persones visiten
la 2a Fira Mercat Modernista

Rebuda a la Sala de plens de l’ajuntament

Una fira també pensada per als més petits

Concert del Cor Assai Més de 80 parades d’artesans

’’Cada any hi ha
més persones

que participen a
la Fira Mercat
Modernista

vestides
d’època

P R O M O C I Ó
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Lluís Domènech s’enlaira amb globus

Els regidors i les regidores, vestits d’època

Fent ceràmica

Amb trenet cap al castell Pastissers fent vitralls

A punt per a la inauguració
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150 professionals de Turisme i Comerç es troben a Canet

La Fira, un element més d’un ampli
projecte dinamitzador de poble

Ballada de gegants a la plaça Universitat

A la plaça Universitat hi havia les ciutats modernistes

La Fira Mercat Moder-
nista forma part d’un
projecte molt més ampli,
que pretén situar Canet
al lloc que li correspon,
d’acord amb el potencial
econòmic i turístic que
té.
Un projecte que va
començar amb l’elabo-
ració de la marca de
poble. L’És Canet està
arrelant. El podem veure
a la majoria de
comunicacions de les
àrees i els serveis
municipals i les entitats i
associacions l’estan fent
també seu. Aquest és,
precisament, l’objectiu
amb què va ser crear.
Esdevenir un element
de cohesió del poble i
aconseguir que tothom
s’hi sentís identificat.
Una mostra d’aquesta
projecció local és la
segona Jornada de Fires
i Mercats Locals, que va
acollir Canet just
després de la celebració
de la Fira Mercat
Modernista. Més de 150
professionals del sector
de turisme i de comerç
de la província de
Barcelona hi van
participar.
La jornada va servir per
posar sobre la taula la
realitat de pobles i
ciutats i els reptes de
futur que plegats es
plantegen. S’hi van
poder conèixer expe-
riències forànies, com
els mercats Old
Spitalfield Market de
Londres, el Mercat
d’Aubagne de França o
el Dappermarkt Market
d’Amsterdam.
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Aquesta tardor arrenca, a Canet, el
procés participatiu per definir el
projecte de l’Agenda 21 local.
L’Ajuntament fa seu el principi
pensa globalment, actua localment,
principi que va néixer fa més de 17
anys a la Cimera per la Terra
celebrada a Rio de Janeiro i en la
qual els països participants es van
comprometre a cobrir les neces-
sitats del present sense arriscar el
futur del planeta.
L’Agenda 21 local és el conjunt
d’actuacions que cada municipi pot
aplicar per complir amb aquest
principi de sostenibilitat global. Ha
de representar el punt de partida

del diàleg entre govern i ciutadania
i es basa en l’equilibri de tres pilars:
igualtat sociocultural, prosperitat
econòmica i integritat ecològica.
La redacció de l’Agenda 21 a
Canet arrenca l’any 2007, després
del compromís del Plenari del
Consell Municipal de Medi
Ambient. Des d’aleshores s’han fet
els primers passos, amb la
realització de la memòria ambiental,
una anàlisi del municipi a nivell
social, cultural, econòmic i
ambiental.
Ara toca que la ciutadania hi digui
la seva. Si hem de definir quin és el
municipi que volem, cal que la

Un nou pas cap al desenvolupament sostenible del municipi

S’inicia el procés participatiu
per definir l’Agenda 21 local

Imatge aèria de part de la nostra platja

població també hi pugui participar.
Per això s’està fent una enquesta,
que podeu trobar al web municipal
i que també s’ha fet arribar
selectivament a les escoles i a
diversos comerços.
Amb els mateixos objectius
participatius, s’han preparat 4
sessions obertes a la ciutadania.
Les dates les trobareu a l’apartat
d’agenda d’aquest butlletí, a la Guia
Activa i al web municipal.
Si voleu aclarir dubtes, fer
propostes o ampliar informació,
accediu al web municipal o envieu
un correu electrònic a
mediambient@canetdemar.cat

Canvis en el calendari de la recollida selectiva

A partir d’aquest desembre, hi haurà modificacions en el calendari de la recollida

selectiva porta a porta. El canvi s’ha fet a partir de les opinions recollides al Consell

Municipal de Medi Ambient, d’acord amb l’objectiu de millora contínua d’aquest sistema

de recollida.

Aquest novembre, l’Ajuntament farà una campanya intensiva d’informació a la població

amb el nou calendari.
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Aquest setembre, co-
incidint amb l’inici de curs, Medi
Ambient engega una nova
campanya que busca la participació
activa de la població en les
activitats que s’organitzen.
El títol és molt suggerent, L’art de
separar l’orgànica, amb una clara
al·lusió al fet que separar bé els
residus és tota una habilitat.
Habilitat que, d’altra banda, els
canetencs fem molt bé, tal i com ha
quedat palès durant aquests quatre
anys que fa que fem el porta a porta.
Una de les actuacions més
destacades de la campanya serà
el Festival de les Arts Orgàniques,
en la qual l’Ajuntament vol que
participin com més entitats millor,
per mostrar que, de la matèria
orgànica i del seu cicle de vida
també se’n pot fer art. La dansa, la
música o el teatre, poden ser eines
que ajudin a mostrar el cicle de vida
de la matèria orgànica d’una
manera artística. La intenció és con-
vertir el festival en un referent per a

C a t a l u n y a
cada any.
Les entitats
són molt im-
portants per
aconsegu i r
l’èxit de la
campanya i
del Festival,
però les es-
coles de Ca-
net també.
Els alumnes
de tercer i
c i n q u è
d ’educac ió
primària i els
alumnes de
s e g o n
d’ESO que
ho vulguin, participaran en un
concurs d’obres d’art, en què es
treballarà la matèria orgànica
mitjançant expressions artístiques
com la pintura, el dibuix amb ceres
o la fotografia.
L’obra guanyadora es convertirà en

La campanya inclou un Festival de les Arts Orgàniques

L’art de separar l’orgànica,
nova campanya de Medi Ambient

Imatge del web de l’Art de separar l’oergànica

Ajuntament i CAP impulsen
el Pla de Salut Comunitària

Aquest estiu hem iniciat un Pla de Salut, per acostar informació a la
població sobre els temes que afecten o poden afectar la seva salut.
Al juliol es van fer dues conferències, una explicant el funcionament del CAP de
Canet i l’altra sobre l’onada de calor.
Aquesta tardor hi tornem. Un dels temes que està generant més inquietud a la
ciutadania és la grip A. Per això, s’han preparat dues conferències. Una,
conjuntament amb l’Associació de dones Sàlvia, que s’adreça a tota la població.
Es fa el divendres 16 d’octubre a les 7 de la tarda a l’Escola de Teixits. La
metgessa Magda Campins i una infermera del CAP seran les encarregades
d’explicar la situació actual de la grip A, les mesures preventives que hem
d’aplicar els ciutadans i tot el que cal fer en cas de presentar els símptomes de
la malaltia.
L’altra conferència s’ha fet a primers d’octubre al Palauet. S’adreçava a totes les
famílies del poble i tractava de la salut de l’infant d’entre 0 i 3 anys.

I els pròxims mesos?

Al novembre, també a través de l’Associació de dones Sàlvia, el neuròleg Feliu Titus farà una conferència sobre
les migranyes. I de cara a la primavera, ja s’ha parlat de fer una jornada sobre l’alimentació saludable, destinada
a prevenir l’obesitat. També es faran monogràfics sobre relaxació i control de l’estrès.

la imatge del Festival de les Arts
Orgàniques i s’aplicarà als diferents
elements de difusió de la
campanya. El Festival es farà
aquest desembre.
Trobareu més informació a través
del web www.canetdemar.cat

SALUT

R E S I D U S
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Aquest setembre s’ha
celebrat la segona edició de la Nit
de l’esport, un esdeveniment local
que premia els millors esportistes
del nostre poble durant l’any
passat.
Els premis serveixen per reconèixer
l’esforç que els esportistes de
Canet han fet durant tota la tempo-
rada, tant a nivell individual com per
equips.
El jurat, format pel regidor
d’Esports de l’Ajuntament, Antoni
Isarn, pel periodista local Dani Grao,
que també va ser l’encarregat de
presentar l’acte de lliurament dels
premis, i per tres representants
d’entitats esportives del poble, va
decidir atorgar els premis als
esportistes i als clubs següents.
Millor esportista masculí: Jordi
Galán, jugador d’hoquei patins.
Amb l’equip Vic Roncato ha estat
campió de la copa del Rei, finalista
de la Copa d’Europa i semifinalista
de l’Ok lliga.
Millor esportista femenina:
Cristina Soler, jugadora de

Segona Nit de l’esport

Reconeixement als millors
esportistes locals del 2008

 Les jugadores d’hoquei recullen el premi a tota una trajectòria

ESPORT

Del 7 al 13 de setem-
bre, coincidint amb la Festa Major
petita i amb la segona Fira Mercat
Modernista, hem pogut visitar
l’exposició MAE: el fons del Centre
de documentació i Museu de les
arts escèniques.
Ha estat una exposició triada per
l’Ajuntament arran del conven-
ciment del consistori de la impor-
tància de les arts escèniques com
a motor de la vida cultural i
econòmica local.
L’exposició feia un recorregut pel
fons documental, escenogràfic i
dels objectes del Museu de les arts
escèniques de l’Institut del Teatre,
creat l’any 1913. El MAE compta
amb un dels fons bibliogràfics i
documentals més importants

botxes. Ha
participat als
Jocs del Me-
diterrani, re-
presentant la
s e l e c c i ó
espanyola.
Millor equip
m a s c u l í :
T e n n i s
t a u l a .
G u a n y a d o r
de la lliga
preferent
Millor equip
f e m e n í :
S è n i o r
femení de bàsquet, per l’ascens
a la lliga 2a catalana
Millor projecció exterior: Joan
Pedrero, pilot d’enduro i raids. 42è
classificat al ral·li Dakar Argentina
2009.
Millor equip-escola de base:
Escola de bàsquet
Millor trajectòria: Canet Futbol
Club. Aquest 2009 celebren els 90
anys d’existència.

Ens visiten dues exposicions de nivell
d’Europa, sobretot pel que fa a
l’àmbit català i al segle d’Or
espanyol i un Museu amb notables
col·leccions.
També hem pogut gaudir, aquest
mes passat, de l’expo-
sició Cuba a Catalunya. El
llegat dels indians. Una
exposició organitzada per
l’Àrea de Cultura i que
parteix de la idea de dues
periodistes, Tate Cabré i
Mireia Olivé, que l’han
pensada per reforçar, a
través d’imatges i textos
divulgatius, l’intens llegat
cultural i patrimonial que
Catalunya va rebre de
l’aventura d’ultramar i molt
especialment de Cuba.

La inauguració va comptar amb una
actuació musical del grup d’hava-
neres La vella Lola i es va servir
cafè perfumat amb rom als
assistents.

L’acte també va servir per atorgar
tres premis honorífics:
A les jugadores d’hoquei patins
Raquel Santiago, Noemí Dulsat
i Judith Ferrer, per la seva exitosa
trajectòria a nivell internacional.
Al Mossèn Josep Mª Mir, per ser
l’iniciador de l’escola de futbol de
Canet. A la jove Teresa Puig, pels
èxits aconseguits a les compe-
ticions de Boccia.

CULTURA
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LA POLÍTICA DE
L’ESVENTRAMENT

El teixit urbà i els centres històrics han conegut, a través del
temps, successives formes d’intervenció per adequar-los
a les exigències de la vida política, social i econòmica del
moment: des de l’obertura de noves vies i places que es
justificaven amb els plantejaments ideològics de la ciutat
barroca, fins a operacions d’esventrament justificades per
raons higièniques darrere les quals s’amagaven interessos
polítics i econòmics i actuacions radicals de renovació a
partir de la destrucció ocasionada per les guerres. Tots
aquests intents de mantenir la vitalitat del centre històric i
d’assegurar el seu control provenien dels grups socialment
dominants.
La novetat de les operacions de renovació urbana posteriors
a la Segona Guerra Mundial, resideix en el seu impacte
sobre el paisatge i en la seva reconeguda influència sobre
l’aparició de conflictes socials i el naixement dels moviments
veïnals que juguen ara un paper social important a partir de
principis dels anys 70 en el que s’ha vingut a anomenar
Cultura de la Recuperació vers la Cultura de la Renovació.
Així, en la cultura contemporània és fàcilment constatable
que el nou punt de partida és la protecció dels béns rebuts
en herència, formin part del paisatge o del nucli històric. Tot
i aquesta evident constatació, hi ha projectes que semblen
pertànyer a una altra era i que s’obstinen a fugir d’aquesta
cultura proteccionista, projectes fora de tot context social,
cultural i polític. Si l’objectiu de la nova urbanística cerca la
recuperació dels béns heretats, sembla que l’objectiu de
la plaça Universitat persegueixi tot just el contrari. I és
aquesta actuació i d’altres dels voltants una fuetejada que
genera una dicotomia de sentiments i fets representada
per una plaça que fuig de la modernitat que implica renovar

i conservar i que s’agafa a un
present sense essència ni
presència, a l’oxímoron que
representa aquesta modernitat
obsoleta personificada en un
espai sense caràcter, ambigu en
els seus límits i en les seves
definicions, dificultós
socialment des del seu
naixement i econòmicament i
mediambientalment dubtós en la
seva definició i execució.
Una estructura urbana tan
singular com la que prové d’un
esventrament, que ha suportat
grans transformacions i que en
aquest cas roman envoltada de
l’eclèctica arquitectura popular
i d’exemples envejables
d’arquitectura modernista,

mereix una actuació amb caràcter, que fugi de la fàcil
singularitat per diferència; mereix un espai que de cohesió
de totes les inquietuds i que no serveixi per crear nous
punts de tensió; mereix un espai que sigui un referent pel
poble, no per a la seva suposada modernitat, sinó per la
seva presència i la seva força com a element emblemàtic i
aglutinador.
Des de Convergència i Unió optem amb decisió per la mo-
dernitat urbana, però per la que genera cohesió entre dife-
rents zones del poble, la que protegeix i renova les àrees
històriques, la que serveix com a element integrador de les
diferents sensibilitats que conviuen a Canet de Mar i la que
té cura del context social i cultural de la població, precisa-
ment tot el contrari a l’ideari de l’actual equip de govern.

PARTICIPACIÓ
I CONSULTES

És evident, als ulls de qualsevol espectador, sigui de la
ideologia que sigui, que Catalunya està assolint
actualment un grau d’autogovern com no havia mai tingut.
Des del PSC, com a partit federalista i municipalista,
mostrem el nostre respecte més absolut a les lleis i a les
institucions democràtiques i per tant a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i al seu desplegament. De la
mateixa manera respectem el Parlament i els governs
municipals. Precisament, la Mesa del Parlament de
Catalunya, òrgan de govern escollit de manera
democràtica per la ciutadania, ha aprovat recentment
l’admissió a tràmit del projecte de la llei reguladora dels
referèndums i les consultes populars. D’aquesta manera,
Catalunya disposarà d’una eina bàsica per a l’exercici
de l’autogovern de la qual abans no disposava.
Pel que fa als ajuntaments,
aquests han de centrar-se
a resoldre els problemes de
les persones més prope-
res. La resolució d’aquests
problemes, no passa per la
convocatòria de consultes
populars en les quals no es
decideix res i que no
condueixen a res. Ens
considerem profundament
municipalistes, precisa-
ment pel fet que els
ajuntaments són les
institucions que més en
contacte estan amb la
ciutadania i tenen entre les seves obligacions escoltar
les persones i aportar solucions als seus problemes
quotidians, els del dia a dia.
Així, creiem que les consultes populars, si són
convocades des d’un ajuntament, han de centrar-se en
el que és la seva competència tal com ho disposen les
lleis, és a dir, en allò que afecta directament a les
ciutadanes i els ciutadans i no a fer volar coloms.
Però que ningú no s’equivoqui ni faci interpretacions
errònies d’aquest pensament. El PSC de Canet Mar, creu
fermament en la participació i la col·laboració amb la
ciutadania, com ho demostra el fet de la creació i l’impuls
donat a les comissions de participació, en les quals es
dona veu, s’escolta i es tenen en consideració totes les
aportacions i les propostes fetes tant per les entitats
com per les ciutadanes i els ciutadans a títol particular,
cercant un punt de trobada entre aquests i l’Ajuntament
amb l’objectiu de treballar plegats a l’hora d’encetar,
redreçar i finalitzar projectes. Cal destacar també, el bon
ús que el Govern Municipal ha fet de la col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i el Síndic de Greuges
per tal d’instaurar la figura del Síndic Municipal, persona
externa a l’Ajuntament i que escoltarà les peticions i els
comentaris que les persones hagin de fer i que afectin
els seus interessos i els de tot el poble.
Així doncs, des del PSC de Canet de Mar, creiem,
potenciem i intentem millorar la participació de la
ciutadania a les nostres institucions.

Optem per la
modernitat urbana

que genera cohesió
i serveix d’element
integrador de les
sensibilitats que

conviuen a Canet

Creiem,
potenciem i

intentem millorar la
participació de la
ciutadania a les

nostres institucions

’’

’’
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Volem que el
pas d’UMdC

pel govern sigui
un gra de sorra

pel futur

’’

TREBALL
EN EQUIP

El grup municipal d’ UMdC cada vegada està més convençut
que el fet d’ ésser un partit independent dóna un marge
d’actuació que sens dubte beneficia a l’ hora de prendre
decisions. Cada vegada es més evident la submissió dels
partits polítics a les decisions que els vénen imposades
des de dalt. El benefici propi s’ imposa al benefici dels
ciutadans. Els vots esdevenen l’ objectiu principal, oblidant
en molts casos l’ essència, que és el treball en equip pel bé
del municipi. Fa uns dies, en el Ple Municipal, es varen votar
dues mocions, la primera a favor del Dret a decidir impulsada
per Esquerra i la segona de suport a l’ Estatut de Catalunya,
impulsada pel PSC. Alguns no van entendre la nostra decisió
de votar a favor de les dues mocions ja que aparentment
semblava que una volia treure protagonisme a l’altra. Per
aquells que no ho varen entendre, només dir que gràcies a
la independència política de què abans parlàvem, vàrem
poder votar amb llibertat, amb conseqüència i amb fidelitat
als nostres principis sense haver de donar explicacions a
ningú més que a nosaltres mateixos.
A vegades en algun mitjà de comunicació local s’ ha dit que
els polítics només servim per estar asseguts a la poltrona.
Pensem que aquesta frivolitat només es pot rebatre amb
exemples: l’èxit de la Fira Modernista d’ enguany n’és un de
ben clar. Com també ho és el treball, l’ esforç i la implicació
perquè el pas del Tour de França, les dues Challange, les
inauguracions, les festes i les fires es desenvolupin amb la
màxima normalitat, ordre i seguretat i siguin un èxit no només
a nivell local sinó en el cas del Tour i la Challange a nivell
internacional. Les hores de treball, coordinació i dedicació
que aquests esdeveniments comporten, impedeixen que el
polític responsable de la Regidoria de Seguretat Ciutadana
es pugui passar tot el dia assegut a la poltrona.
El treball es fa dia a dia, no és una casualitat que aquest any
es tanqui la temporada de platja amb una valoració molt
positiva dels resultats. Hi ha hagut una nova empresa
encarregada del servei de vigilància que ha actuat amb molta
professionalitat a l’ hora d’ efectuar els rescats. Durant els

mesos de juliol i agost s’ han fet, més
que mai, recomanacions
personalitzades als usuaris en situació
de risc per la gran calor que hem patit.
També hem pogut gaudir d’ unes de
les millors aigües per banyar-nos al
mar des de fa molts anys; els resultats
de les anàlisis que s’ han dut a terme
pel Servei de Salut Pública i Consum
durant tot l’ estiu, han donat un resultat
de qualificació de les mostres preses
bo i satisfactori.
També des de la Regidoria de Sanitat
es preparen diverses conferències
per adults i infants per poder conèixer

i afrontar els problemes que es deriven de la grip A (H1N 1).
També es faran col·loquis a les llars d’ infants i a les escoles
amb la finalitat de donar informació bàsica i establir els
circuits recomanats per Departament de Salut per donar
resposta a tots aquells dubtes que es puguin plantejar.
Volem que el pas dels regidors d’ UMdC pel govern sigui
un gra de sorra pel futur, per aquest motiu la implicació de la
regidora de Benestar Social amb la Fundació Els Garrofers,
ha ajudat a afrontar algunes dificultats que sortosament han
culminat fa pocs dies amb la signatura de l’ hipoteca per a la
finalització de les obres. D’aquí a pocs mesos els canetencs
podrem gaudir d’ un centre privilegiat per aquells nois i
noies que pateixen deficiència psíquica o sensorial.

INDEPENDÈNCIA
ÉS PROSPERITAT

Sempre ens preguntem perquè serveix obtenir la
independència de Catalunya. Doncs bàsicament, i
el més important, per poder decidir nosaltres
mateixos què volem fer com a país en qualsevol
àmbit de la vida pública.
Tanmateix, assolir la
independència implica la
gestió directa de tots els
tributs, impostos que
paguem cada persona
que viu i treballa a
Catalunya, sense que
passin pel sedàs del
govern espanyol de torn.
Actualment, gairebé
3.000 euros de cada
ciutadà, que viu i treballa
a Catalunya, no són
tornats a la Generalitat de Catalunya i es queden a
Madrid per fer vés a saber què.
Amb aquest dèficit fiscal - part dels impostos que
tots paguem i no són retornats- que pateix Catalunya,
el nostre govern de la Generalitat, del color polític
que sigui, podria invertir més en la millora
d’infraestructures, millorar les pensions d’aquelles
persones més desfavorides i que pateixen la crisi
més acusadament, millorar els sistemes educatius i
sanitaris. En definitiva, més independència és més
prosperitat.
Si actualment, Catalunya fos un Estat integrat a la
Unió Europea, podria aplicar els seus propis
mecanismes per poder sortir de la crisi econòmica,
a la qual ens està duent l’Estat espanyol, i per tant
anem a remolc de les decisions que prenen des de
Madrid.
A nivell local, l’assoliment de la independència,
suposaria per als municipis: a) relació directa amb la
Generalitat, ara és amb l’Estat espanyol, b) un model
de finançament directe amb els municipis i poder
repartir equitativament, d’igual per igual, els recursos
de què disposa la Generalitat en funció de la
població del municipi, situació geogràfica, etc., ara
és l’Estat espanyol qui decideix arbitràriament quant
rep cada municipi.
Nosaltres, des de Canet de Mar, amb seny,
responsabilitat i seriositat treballem perquè
Catalunya esdevingui un estat de dret,
independent, democràtic i social, integrat en
la Unió Europea. I treballem per millorar la situació
econòmica i social dels canetencs i les
canetenques.
I per compromís amb el nostre municipi i el nostre
país serem al costat de qualsevol iniciativa popular
canetenca que vulgui preguntar a la nostra població
sobre el futur polític de la nostra nació.
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El Síndic de Greuges de Catalunya
Té la missió de garantir el dret de totes les persones a una bona administració.
Amb independència i objectivitat, atén les queixes i les consultes de qualsevol
persona o col·lectiu, i fa recomanacions a les administracions i les empreses de
serveis d’interès públic quan aquestes vulneren drets i llibertats.

Per garantir els teus drets
En virtut d’un conveni amb l’Ajuntament de Canet de Mar,

ofereix una atenció més propera als veïns de la localitat per a la defensa dels seus
drets. Així, des de Canet de Mar mateix podreu presentar al Síndic les

vostres queixes i consultes, sense haver de desplaçar-vos a l’oficina de Barcelona.
El Síndic supervisarà l’actuació de l’Ajuntament de forma singularitzada i farà

un informe anual sobre la situació de les queixes i consultes referents
al municipi, que podrà presentar en el ple municipal.

Com contactar-hi
• A Canet, des de les bústies del Síndic situades a l’Ajuntament i Vil·la Flora, i per
mitjà dels assessors que s’hi desplacin a entrevistar-se amb les persones o les
entitats que ho sol·liciteu prèviament al 900 124 124.
• Personalment: al Passeig de Lluís Companys, 7, 08003, de Barcelona.
• Per correu ordinari, a la mateixa adreça.
• Per Internet: www.sindic.cat
• Per c/e: sindic@sindic.cat
• Per fax: 933 013 187

Quan «no
hi ha dret»
el Síndic
a Canet

tam
bé

Hi col·labora:
Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
T 93 301 80 75
F 93 301 39 87
sindic@sindic.cat

Del 25 de novembre al 8 de desembre,  informa-te’n
a la Casa museu amb l’exposició: Obrim portes als drets!


