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quest gener hem inaugurat oficialment la urbanització de la riera Gavarra.
Ens hi han acompanyat el delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel i
el diputat al Congrés, Manel Mas. Amb aquesta obra es completa la
urbanització de les principals rieres de Canet, que són els eixos

comercials socials més importants del municipi.

Inaugurem la urbanització
de la riera Gavarra

A

Rotació
de vehicles

Atenció a
les famílies

90 anys de
biblioteca

Noves zones
d’aparcament amb
limitació horària

El Palauet posa en
marxa els Espais
Globals

90 anys del servei de
biblioteca al nostre
poble

Per actualitzar les notícies visiteu el web www.canetdemar.cat
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Acords de Ple
Acord de modificació de les

Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals. Exercici
2010.  Ple 29/10/09

Aprovació d’una auditoria
comptable als comptes de la
corporació. Ple 29/10/09

Junta de Govern Local

Acceptació subvenció de la
Direcció General de Participació
Ciutadana per a l’elaboració
d’una Ordenança de civisme i
convivència a Canet de Mar. 22/
10/09

Aprovació inicial del projecte
de millora energètica de
l’enllumenat públic del passeig
Marítim de Canet 12/11/09

Adhesió a la Xarxa local per a
la diversitat i la ciutadania
promoguda per la Diputació de
Barcelona. 17/12/09

Aprovació inicial del projecte
de millora energètica de
l’enllumenat públic dels carrers:
riera Pinar, av. Dr. Marià Serra,
Ravalet, Mas Feliu i d’altres, dins
del terme municipal de Canet
de Mar. 17/12/09

Aprovació conveni de
col·laboració entre les
regidories de Promoció
Econòmica dels ajuntaments de
Canet i de Sant Cebrià de
Vallalta. 7/01/10

Aprovació conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament
de Canet de Mar i Microbank,
entitat de crèdit amb objecte
social. 7/01/10
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de Canet de Mar

Ajuntament de Canet de Mar

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

Serveis Tècnics:
Tel. 93 794 39 42

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

Serveis Socials
d’atenció primària
Tel. 93 795 46 79
Fax. 93 795 41 26

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

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

Oficina de Turisme
Tel. 93 794 08 98

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

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

Plaça Mercat
Canet de Mar
Tel. 93 794 02 92

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

Escola Taller El Bolig
Tel./Fax 93 794 01 05

Hospital residència
Guillem Mas
Tel. 93 794 03 93

3 EDITORIAL

4 INAUGURACIÓ DE LA URBANITZACIÓ
DE LA RIERA GAVARRA

5 LES OBRES DE
LA RIERA GAVARRA

6 LES FAMÍLIES DE CANET
PARTICIPEN ALS ESPAIS GLOBALS

7 L’AJUNTAMENT I EL SÍNDIC IMPULSEN
LA DEFENSA DELS DRETS EN L’ÀMBIT
LOCAL

8 LA MASOVERIA S’OBRE ALS JOVES

8 MILLOREM L’ACCESSIBILITAT DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

9 L’ESTAT ENS ARREGLARÀ L’ESTACIÓ
DE TREN

9 CANET REP AMB ENTUSSIASME EL
PILOT JOAN PEDRERO

10 PROMOCIÓ ECONÒMICA IMPULSA UN
WEB EMPRESARIAL

10 PROMOCIÓ ECONÒMICA CELEBRA
EL SEU PRIMER PLENARI

11 CANET S’ADAPTA ALS CANVIS EN EL
CALENDARI DE RECOLLIDA SELECTIVA

11 MEDI AMBIENT INAUGURA UNA
MINIDEIXALLERIA A LA PLAÇA MERCAT

12 LA POLICIA LOCAL CELEBRA LA FESTA
DELS SEUS PATRONS

12 L’AJUNTAMENT HABILITA NOVES
ZONES D’APARCAMENT AMB LIMITACIÓ
HORÀRIA

13 L’ARXIU AMPLIA EL FONS ÀUDIOVISUAL
SOBRE LA MEMÒRIA ORAL

13 EL SERVEI DE BIBLIOTECA A CANET
COMPLEIX 90 ANYS.



Viure Canet    gener  20103

’’

omencem any. L’inici de 2010 ens ha portat l’estrena de la
riera Gavarra. Es tracta d’un dels projectes urbanístics més
significants per Canet, per la seva ubicació, ja que travessa
el centre del poble, per la seva importància comercial i de
serveis, ja que forma part de l’eix comercial i d’oci local i per

l’entorn cultural i social que l’envolta, amb edificis de gran vàlua
arquitectònica, com la Casa museu Domènech i Montaner.

Mica en mica, hem aconseguit vestir el centre del poble amb les gales
que es mereix. Un entorn agradable, accessible i pràctic. S’ha donat
prioritat a les persones, sense menystenir el pas dels cotxes. Les
voreres amples donen sensació de seguretat i conviden el vianant al
passeig i l’oci.

La riera Sant Domènec, urbanitzada el 2004, va ser la primera que ens
va permetre gaudir d’un espai pensat per als canetencs. És punt de
trobada de famílies i són moltes les activitats que s’hi duen a terme i
les terrasses dels bars, quan arriba el bon temps, són plenes a vessar.
Després va ser el torn de la Buscarons. El canvi també va ser substancial
perquè la riera de tota la vida tenia les voreres estretes i altes, era
plena de cotxes i el gris era el color dominant.

Finalment hem pogut urbanitzar la Gavarra. La
injecció de diners estatals, provinents del
Fons estatal per a la inversió local, que ha
finançat íntegrament el projecte, ha estat
cabdal per poder dur a terme l’obra. I el més
important, s’ha fet complint escrupolosament
els terminis fixats i procurant provocar, com
d’altra banda s’intenta sempre, les mínimes
molèsties als veïns, els comerciants i els
ciutadans en general.

La urbanització de les rieres, la plaça
Universitat i el nou CAP fan que el centre de
Canet ofereixi comoditat en la circulació de
persones, punts de trobada ciutadana i
serveis accessibles i pràctics.

Per tal de facilitar l’accés de les persones als
nous eixos comercials, l’Ajuntament ha posat
en marxa noves zones d’aparcament amb
limitació horària a vies pròximes al centre. No
són zones blaves de pagament, però sí que
es vol que hi hagi rotació de vehicles. D’aquí
que s’hagi d’indicar l’hora d’arribada i no es

pugui superar l’hora i mitja d’estacionament. Una mesura pensada per
afavorir l’activitat comercial i de serveis.

Precisament pensant en la dinamització comercial s’estan tirant
endavant projectes com el web canetdemaronline, un espai gratuït
perquè botigues i empreses puguin exposar els seus productes a la
xarxa. El web es va presentar al desembre passat al teixit comercial i
empresarial de Canet. Una eina més per al desenvolupament i la
promoció econòmica local.

Equip de Govern municipal

C

La urbanització
de les rieres, la

plaça Universitat
i el nou cap,

donen al centre
comoditat en la
circulació de les
persones, punts

de trobada
cituadana i

serveis
accessibles i

pràctics

L’agenda...
.

Trobareu tots els actes a
la Guia Activa i el web
municipal

Carnaval

De l’11 fins al 21 de febrer.

Les rues són els dies 12 i 13

Exposicions a la Sala munici-

pal

Concurs fotogràfic Re-percussió

per l’Odèon. Del 6 al 14 de febrer

L’hora del conte

13 i 27 de febrer

Presentacions i conferències

Dos llibres: Set dones i un home
sol i Trifulkes de la katalana tribu.
5 de febrer

Conferència teòrico – pràctica

sobre la fibromiàlgia. 24 de

febrer

Diumenges de ball

7, 21 (Carnaval) i 28 de febrer

Teatre

Premi Pedracastell: diumenges

al Centre parroquial

Boulevard, 17 de febrer al

Villarroel teatre

En alta mar, 26 i 27 de febrer a

l’envelat

I més ...

El documental del mes: Pecados
de mi padre, 5 de febrer

Excursió al mercat de Vic i

Tavertet, 6 de febrer

Ruta modernista: centre històric

i Casa museu, 6 de febrer

Fira d’artesans, 6 i 7 de febrer

Titelles: Informe caputxeta, 7 de

febrer

Assemblea de la Mostra

d’Entitats, 16 de febrer

Cinema alternatiu, 19 de febrer

Club de lectura, 19 de febrer

Tres Tombs, 21 de febrer

Descoberta de l’entorn, 21 de

febrer

La música dels llibres, 26 de

febrer

Cursos i tallers

Taller de conta contes, 20 de

febrer

Taller de ràdio, al febrer i el març

Curs de monitors i monitores

de lleure, per Setmana Santa

Estrenem riera
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ns hi van acompanyar el
delegat del Govern central
a Catalunya, Joan Rangel i
el diputat al Congrés dels

Diputats, Manel Mas. L’alcalde
Joaquim Mas i el tinent d’alcalde
d’Urbanisme, Òscar Figuerola,
encapçalaven la comitiva d’au-
toritats locals, formada per la resta
de regidors i regidores del
consistori.

Dissabte 9 de gener, amb un senzill acte a la Casa museu
Domènech i Montaner, l’Ajuntament va voler dur a terme l’acte
inaugural de la urbanització de la riera Gavarra. Ja feia dies que la
riera estava oberta al trànsit, des de just abans de les Festes de
Nadal, per aquest motiu no hi va haver tallada de cinta, però calia
que els responsables polítics i tècnics d’aquesta obra local, una
de les més importants dels darrers anys, en fessin valoració
públicament.

El delegat del Govern ens felicita per l’obra de la riera

S’inaugura oficialment la
urbanització de la Gavarra

E

Els parlaments es van fer a l’interior de la Casa museu

Durant els parlaments, el regidor
d’Urbanisme, Òscar Figuerola va
voler remarcar la importància
d’haver construït una via per a
tothom i això inclou les persones
amb mobilitat reduïda. L’eliminació
de les barreres arquitectòniques
és una de les prioritats de la política
urbanística local. També va agrair
la paciència dels comerciants de
la zona, que han passat 10 mesos

amb el carrer potes enlaire i més
en un moment de crisi econòmica
com l’actual.
L’alcalde Joaquim Mas, després
d’agrair la implicació dels tècnics i
els professionals de l’obra i del
personal dels serveis tècnics
municipals, va voler deixar ben clar
que l’aportació econòmica de
l’Ajuntament en aquest projecte,
com en molts d’altres de cabdals
per Canet, era mínima i que tot era
fruit de la insistència dels polítics
locals a demanar diners a les
institucions supramunicipals. En el
cas de la riera Gavarra, la
urbanització ha estat una obra
finançada íntegrament pel Govern
central. Forma part del FEIL, el
Fons Estatal per a la Inversió Local.
A això, precisament, es va referir
Joan Rangel en la seva intervenció,
la darrera de l’acte. El delegat del
Govern a Catalunya va felicitar-nos
pel resultat, ja que hem aconseguit,
gràcies a la inversió estatal, habilitar
urbanísticament un espai que
contribuirà a la dinamització
comercial i social de la localitat.
La jornada va acabar amb un
recorregut a peu per la riera, per
poder veure directament, el resultat
de tota l’obra.
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Riera Gavarra. Febrer 2006

Gener 2010

Gavarra gener 2010

Les obres al juny de 2009

Darrera fase de les obres. Octubre 2009 Gener 2010

Signant el llibre d’honor de l’Ajuntament Passejada inaugural
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L’Escola Bressol Muni-
cipal El Palauet ha engegat, coinci-
dint amb el primer trimestre de curs,
els Espais globals d’atenció a les
famílies. Són llocs de trobada de
pares, mares i infants que fomenten
l’intercanvi d’experiències entre
ells. Els dinamitzen educadores de
l’Escola Bressol i s’adrecen a totes
les famílies del nostre poble amb
infants d’entre 0 i 3 anys, estiguin
escolaritzats o no els menuts al
Palauet. Els Espais globals conte-
nen tres àmbits diferenciats:

Espai pares i mares

Al llarg del curs es proposen
xerrades i tallers en els quals
s’ofereix a les famílies, informació
sobre diversos temes relacionats
amb la salut i els hàbits dels més
menuts. Ja se n’han fet sobre la
febre i la grip A, i és previst que n’hi

Adreçat a totes les famílies amb infants d’entre 0 i 3 anys

Les famílies de Canet participen
als Espais Globals

hagi mensual-
ment. No cal
i n s c r i p c i ó
prèvia i hi pot
a s s i s t i r
tothom.

Espai nadó

És un espai de
trobada i rela-
ció per famí-
lies amb na-
dons de 0 a 12
mesos, on es
poden com-
partir experièn-
cies, inquie-
tuds i les emocions que genera
l’arribada d’un infant a casa. S’hi
tracten temes com l’alletament i
l’alimentació o la son.
S’adreça als pares i les mares amb
els seus nadons.

L’espai nadó s’adreça a nens que encara no han complert un any

Visita de la regidora Sílvia Tamayo

Cal inscripció prèvia, que es fa
directament al Palauet.
Es fa tots els dimecres de 15.30 a
17.00 hores.

Espai familiar

És un espai segur i acollidor ple de
joguines i material didàctic, on les
famílies amb infants de 12 mesos
a 3 anys poden observar el seu joc,
jugar amb ells i intercanviar
experiències.

S’adreça al pare i/o la mare amb el
seu fill o filla.

Cal inscripció prèvia, que es fa
directament al Palauet.

Quan es fa l’espai familiar? Tots els
dijous de 17.00 a 18.30 hores.

La inscripció als Espais globals és
gratuïta per a totes les famílies.

De cara als pròxims mesos es
programaran als Espais
Globals, xerrades i tallers sobre
temes diversos com ara la son
i l’acompanyament a dormir, el
control d’esfínters, el
massatge per a nens d’entre 1
i 3 anys o l’alimentació sana.

E D U C A C I Ó
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Amb el conveni acos-
tem la institució del Síndic de Greu-
ges a la nostra institució.
L’Ajuntament facilita un espai per-
què el Síndic pugui atendre els ciu-
tadans en totes les queixes i les
consultes que tinguin sobre l’ac-
tuació de l’administració. Des del
Síndic es trametrà a l’Ajuntament un
informe anual que reculli les quei-
xes i les consultes gestionades.
També podrà assistir a un plenari
municipal per exposar i debatre
aquest informe. Podrà desplaçar-
se al municipi per comprovar sobre
el terreny l’abast d’una queixa i
també traslladar a Canet els asses-
sors que consideri adients perquè
s’entrevistin amb les persones o
les entitats que ho sol·licitin i
l’Ajuntament ha de facilitar-los un
espai físic que estarà situat al
Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora.

Conveni de col·laboració entre amdues institucions

L’Ajuntament i el Síndic impulsen la
defensa dels drets en l’àmbit local

Com puc presentar una
queixa al Síndic?

- De manera presencial o per
correu ordinari a la seu del Síndic
- Trucant al 900 124 124
- A través de sindic@sindic.cat
- Per fax al 933 013 187
- Al web www.sindic.cat
- Lliurant-la als assessors del Sín-
dic durant alguna de les seves
visites al municipi o a les bústies
que trobareu a l’Ajuntament i a
Vil·la Flora.

L’Oficina del Síndic vindrà a
Canet: Dijous, 28 de gener de
2010, a Vil·la Flora
De 10.00 a 14.00 hores
i de 16.30 a 18.30 hores
Cal demanar cita prèvia a través
del 900 124 124 o de
sindic@sindic.cat

a signatura del conveni amb
el Síndic de Greuges ha
format part dels actes que,

sota el títol Canet pels Drets
Humans, s’han dut a terme aquest
final de 2009 al nostre municipi.
Formen part del Pla Municipal de
Ciutadania i es relacionen amb els
drets i els deures del ciutadans, la
cohesió social i el civisme.

La Mostra d’Entitats de l’any 2009
ja va ser el primer espai on es va
incidir en la importància de la
preservació dels drets humans.
I a la tardor hi ha hagut molt més:

- El 21 de novembre va tenir lloc
una taula rodona sobre Otília
Castellví, una dona com n’hi ha
poques, que va viure una època
excepcional, una època crua i
fosca, dominada pels totalitaris-
mes que destruïen sistemàtica-
ment els drets humans. L’Otília va
néixer a Astúries el 1907 i va morir
a Canet l’any 2000. Va deixar la
seva història en un llibre que ara
hem pogut comentar plegats.

- La Comissió Permanent de la
Xarxa de pobles i ciutats pels Drets
Humans, de la qual Canet en forma
part, va trobar-se també al novem-
bre a Canet. Va ser una sessió de
treball per seguir aprofundint en
actuacions conjuntes dels pobles
de la província de Barcelona. La
trobada va estar presidida pel
diputat de Participació i Ciuta-
dania, Xavier Amor.

- Obrim portes als drets! és l’expo-
sició itinerant del Síndic de
Greuges que heu pogut veure al
novembre i desembre a la Casa
museu.

- Els drets humans a casa nostra,
era el títol de la conferència que,
el 15 de desembre, va oferir-nos
Pep Parés, president d’Aministia
Internacional a Catalunya, que es-
tava acompanyat d’Hibai Arbide,
activista pels drets humans.

L
L’alcalde Joaquim Mas i el síndic de Greuges de Catalunya,
Rafael Ribó, han signat aquesta tardor, un conveni de
col·laboració per tal d’oferir una millor atenció als habitants
de Canet en la defensa dels seus drets en l´àmbit local.
La signatura formava part de les activitats que, sota el títol
de Canet pels Drets Humans, l’Ajuntament, a través de l’Àrea
de Participació i Ciutadania, ha dut a terme aquest 2009

Amb aquest conveni, acostem el Síndic de Greuges a la població

CIUTADANIA
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De dimarts a dissabte de 17.30 a 21.00 hores

La Masoveria s’obre als joves
La Masoveria, l’edifici noucentista situat al recinte de Vil·la Flora, s’ha estat adequant els darrers
mesos per poder convertir-se en un espai polivalent per als joves de Canet. Tota la planta
baixa està ja completament equipada amb tres espais diferenciats.

Una sala gran, que té un escenari desmun-
table i que és on es programen concerts, teatre altres
activitats en grup. El punt de trobada és la segona sala,
destinada als jocs i l’oci. Finalment, trobem la sala
d’estudi i consulta, que està equipada amb ordinadors
i taules.
La Masoveria s’ha concebut com un punt d’accés i
trobada dels adolescents. La novetat més destacable
és que l’Ajuntament, a través d’un Pla ocupacional, ha
contractat una dinamitzadora que s’està a la Masoveria
totes les hores que aquesta està oberta al públic. La
seva tasca no es limita a la guarda i el control de l’espai,
sinó que programa activitats, atén els joves i els dóna
suport en el seu desenvolupament.
Els mesos de fred, la Masoveria potencia les activitats
d’interior, però de cara al bon temps, és previst que
s’obrin les portes i es facin activitats al pati de Vil·la

Flora. Precisament en aquest espai és on tornarà a habilitar-se l’Skatepark, el parc de patinatge i monopatí que
hi havia hagut davant de Vil·la Flora abans que s’hi ubiquessin els mòduls prefabricats que van acollir primer el
CAP i després les escoles Turó del Drac i El Palauet.

Tres plataformes elevadores milloraran
l’accessibilitat de l’Ajuntament

L’Ajuntament, a través de l’Àrea d’Habitatge i Accessibilitat, ha aconseguit una subvenció per
instal·lar tres plataformes elevadores a les dependències municipals. És tracta d’una mesura indispensable
per fer accessible els espais públics a les persones amb mobilitat reduïda
Les plataformes s’ubicaran a l’edifici del carrer Ample, a Vil·la Flora i a La Masoveria. Al carrer Ample, a més a
més, s’adequarà l’entrada de l’Ajuntament amb una rampa, ja que actualment hi ha un escaló que dificulta
l’accés a l’interior.
Al novembre de 2008 l’Ajuntament va signar un conveni
amb l’IMSERSO – ONCE, mitjançant el qual aquest
organisme es comprometia a assumir el 66 % del cost
total de les plataformes. La resta s’ha aconseguit a través
d’una gestió directa amb la Conselleria de Governació i
Administracions Públiques.
Les plataformes seran d’ús exclusiu per a persones amb
mobilitat reduïda.

Cost de les plataformes:

Ajuntament: 43.385 euros (fins a la primera planta –
Alcaldia i Sala de plens-)
Vil·la Flora:  54.716 euros (pujarà fins a la segona planta
de l’edifici)
La Masoveria: 67.962 euros

Interior de la Masoveria

Entrada de l’Ajuntament

ACCESSIBILITAT

JOVENTUT
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El Ministeri de Foment ha fet
arribar a l’Ajuntament, una nota informativa
sobre la remodelació de tres estacions de tren
a la zona del Maresme, entre elles la de Canet
de Mar.
A més a més de Canet, també s’arranjaran les
estacions de Calella i de Pineda de Mar. En
total s’invertiran 9,7 milions d’euros.
Les obres previstes a Canet tenen un
pressupost base de licitació de 2.974.380,94
euros i consisteixen en la remodelació
completa de l’estació. El termini d’execució
és d’entre vuit i deu mesos.
Les actuacions que s’hi faran són, entre altres,
un pas a nivell nou, substituint l’actual pas per
travessar les vies per un pas de paviment de
cautxú. També es construirà un edifici annex al
de l’estació actual i espais tècnics. Però per
als usuaris, l’arranjament més espectacular és
la construcció d’un pas inferior entre les

andanes, fet a cel obert amb tall de via i amb ascensors. S’introdueixen doncs, millores en l’accessibilitat i
reducció de barreres arquitectòniques, i s’augmentarà la seguretat i la comoditat dels usuaris.
També hi haurà un aparcament per a bicicletes i es renovarà l’enllumenat de l’estació.
Tot plegat forma part del Pla de Rodalies de Barcelona 2008 – 2015, segons l’acord entre el Ministeri de
Foment i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat per fer millores a la xarxa
ferroviària de rodalies de Catalunya. Les obres es troben ara en fase de licitació, és a dir, el pas previ a
l’adjudicació a una empresa constructora.

Prop de 3 milions d’euros d’inversió a Canet

L’Estat ens arreglarà l’estació de tren

Canet rep amb entusiasme
el pilot Joan Pedrero

Unes tres-centes persones van
rebre a Vil·la Flora el pilot canetenc Joan
Pedrero. Tothom volia felicitar el 10è classificat
en la categoria de motos del ral·li Dakar
Argentina Xile 2010, una de les proves de
motor més dures del món.
Els timbals dels Perkutes van anunciar que ja
havia arribat i l’envelat va aplaudir entusiasmat
l’entrada del jove, visiblement cansat però
molt content de rebre el reconeixement i
l’afecte del poble de Canet.
Dani Grao fou el conductor d’un acte de
benvinguda carregat de sorpreses. A
l’escenari van pujar els seus patrocinadors, el
manager de l’equip i amics i confidents, com
Josep Pujol, que fou campió estatal amb moto
clàssica.
Per part de l’Ajuntament, se li va fer lliurament
d’un trofeu amb la inscripció Gràcies, JOAN,
per portar el nom de Canet tan lluny. Li van
donar els regidors Sílvia Tamayo i Rafel Dulsat. Els seus germans van donar-li cava per ruixar els assistents

TERRITORI

ESPORTS
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Taller per als

comerciants

Aquest gener s’ha fet un taller per
als comerciants de Canet. Amb el
títol de Què em passa? Àrees a
millorar i potenciar, es tracten
temes com els punts forts i febles
d’un negoci, l’anàlisi de posiciona-
ment o la posada en escena d’una
botiga. L’organitza la Cambra de
Comerç de Barcelona, l’Àrea de
Comerç de la Diputació i l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment. El taller forma part del
programa Modernitza’t i està pen-
sat per analitzar d’una manera
pràctica aspectes que incideixen
en el futur dels negocis i contribuir
així, a millorar el posicionament de
les empreses del sector comerç.

Itineraris personals

d’inserció

Promoció Econòmica ofereix fins al
març als seus usuaris, un programa
subvencionat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, per dur a terme
itineraris personals d’inserció. Es
tracta del programa IPI, un servei
d’orientació gratuït que tenim a
Canet des de l’octubre passat i
que està dissenyat per oferir a les
persones inscrites als serveis
públics d’ocupació (OTG - INEM),
informació, assessorament i acom-
panyament per aconseguir la inser-
ció laboral.
Es basa en l’atenció personalitzada
i en un conjunt d´actuacions que
tenen com a objectiu oferir les
eines i l’assessorament neces-
saris per assolir la inserció laboral
mitjançant la seva recerca activa de
feina, tenint en compte que els
instruments que es facilitin s’han
d’orientar a fomentar la seva pròpia
autonomia per afrontar la tasca
d’inserció en el mercat de treball
amb una major probabilitat d’èxit.

Els itineraris se centren en aspec-
tes com:
· Carta de presentació
· Entrevistes personals
· Realització del currículum vitae
· Anàlisi de les capacitats profes-
sionals
· Autoocupació
· Orientació en formació
· Canals d´ofertes de feina

Promoció Econòmica
impulsa un web empresarial

Des de la Regidoria
de Promoció Econòmica es vol
impulsar la utilització de les noves
tecnologies dins el món empresa-
rial i promoure i reforçar la presència
a la xarxa dels comerços, empreses,
indústries i professionals del nostre
municipi. No cal dir que el fet de potenciar la nostra presència a la xarxa i
utilitzar eines on line a nivell publicitari és un factor clau per al bon
desenvolupament socioeconòmic del municipi.
És per això que al desembre passat es va presentar el projecte  http://
canetdemaronline.com/ que s’emmarca dins del portal supramunicipal
Maresme online. Aquest projecte té com objectiu principal esdevenir
una eina perquè les empreses es puguin comunicar, explicar qui són, què
fan, on són i quines són les característiques específiques i els trets
diferenciadors dels seus negocis.
Les empreses que no figurin en aquest portal o bé que hi figurin però
amb les dades incorrectes poden contactar amb l’empresa Grupo Ares,
responsable del portal, al telèfon 902 877 638 o al correu electrònic:
soporte@grupoares.com. La presència en aquest portal no tindrà cap
cost econòmic per a l’empresari durant el primer any, després únicament
haurà de liquidar una quota anual de manteniment.

Promoció Econòmica
celebra el seu primer plenari
Entitats, partits polítics, tècnics municipals i ciutadans a nivell particular
han celebrat, aquesta tardor passada, la sessió de constitució del Consell
Municipal de Promoció Econòmica. És un òrgan municipal de caire
consultiu i de participació sobre promoció econòmica, dinamització i
promoció del municipi.
Al Consell s’ha presentat l’Estudi de Desenvolupament Local i Comerç,
encarregat a la consultora Focallizza i subvencionat per la Diputació de
Barcelona.
L’Estudi, que té la subvenció per un període de quatre anys, fa una
diagnosi dels recursos existents a Canet i identifica els àmbits de
desenvolupament econòmic. Proposa la creació de nous motors
econòmics, amb una clara aposta per la dinamització comercial i
l’amabilització urbanística, amb un pla d’acció per a cada un dels motors
proposats. També té molt en compte la participació ciutadana i un dels
objectius finals és assolir la filosofia del moviment slow.

Els motors de valor del municipi que
es proposen a l’estudi són:
Eix del Modernisme
Les Arts Escèniques
Comerç i Gastronomia
Esports, Natura i Entorn
Trobareu el text complet de l’Estudi al
web municipal, www.canetdemar.cat/
promocioeconomica.

P R O M O C I Ó
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Aquest desembre s’ha
posat en marxa una minideixalleria
a la Plaça Mercat. Es tracta d’una
opció més que s’ofereix a la
població perquè puguin dipositar-
hi els residus que habitualment es
porten fins a la Deixalleria. Això sí,
com el seu nom indica, ha de ser
en petites quantitats.

Per als residus amb poques quantitats

Medi Ambient inaugura una
minideixalleria a la Plaça Mercat

Canet s’adapta al nou calendari de recollida
Al desembre vam començar amb la implantació del nou
calendari de recollida selectiva. De fet només eren dos canvis,
però calia explicar-los bé a la població. Medi Ambient va repartir
a totes les cases un díptic i un iman de nevera amb el nou
calendari.
El dimecres es recull el rebuig i el dijous, matèria orgànica i
envasos. Així, el dissabte no hi ha recollida de brossa. Aquest
canvi s’ha fet, bàsicament perquè el dissabte era fins ara, el dia
que s’aprofitava per treure tot tipus de deixalles i amb la brossa
es recollia molt de material reciclable.
Tot i que encara no hi ha dades definitives i cal esperar
l’evolució, els resultats són, de nou, excel·lents i demostren
que el missatge ha arribat a la població. Si comparem el
desembre de 2009 amb el mes de novembre, la reducció del
rebuig ha estat de més d’un 15%. A més a més, l’última caracterització de la matèria orgànica ha tornat a ser molt
positiva, amb només un 2,24% d’impropis, que són els residus barrejats que no són matèria orgànica i que es
pot atribuir a les bosses de plàstic.
Aquest gener s’està treballant per posar en marxa el pagament per generació de residus generats pels
establiments comercials grans i mitjans generadors. Amb aquesta mesura es vol que pagui més qui més residu
de rebuig i envasos tregui, fent així, la taxa més justa.

L’horari és el d’obertura de la Plaça,
és a dir cada dia al matí, de dilluns a
dissabte i també el divendres a la
tarda. Els residus que podeu portar-
hi són:

· Piles alcalines i piles de botó
· Fluorescents
· Llums de vapor de mercuri

· Tóners d’impressora i
fotocopiadora
· Dissolvents
· Pintures (sòlids i
pastosos)
· Aerosols
· Líquids fotogràfics
· Radiografies, medi-
caments i cosmètics
· Termòmetres i barò-
metres de mercuri
· Altres petits residus
especials: àcids, ba-
ses, fitosanitaris ...
· CDs i disquets
· Llibres, jocs i produc-
tes per reutilitzar
· Roba, petits electro-
domèstics, etc ...Minideixalleria

Tens a casa un

objecte que encara

funciona però que

ja no et fa servei?

L’Ajuntament ha habilitat un espai
a la Deixalleria Municipal, situada
a l’avinguda Àngel Planet, sobre
el CEIP Misericòrdia, per a estris
reutilitzables. Si teniu a casa
qualsevol objecte que ja no
voleu però que encara pot fer
servei a algú altre, podeu portar-
lo a la Deixalleria.
Allà us el recolliran i s’inclourà al
grup d’estris de l’espai de
reutilitzables.  Tothom que
necessiti algun objecte pot
acostar-se fins a la Deixalleria i,
si el que hi ha us és d’utilitat, us
ho podreu endur sense cap cost.
L’horari és el de la Deixalleria
municipal. De dilluns a dissabte
de 8.00 a 13.00 hores i de 15.00
a 17.30 hores.

M E D I
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La plantilla de
la Policia Local, encapçalada pel
seu comandament i per la regidora
de Seguretat Ciutadana, Coia Gal-
ceran, va celebrar la tardor passa-
da, juntament amb la resta de
l’equip de Govern municipal, la festa
dels seus patrons, que són Sant
Miquel i Sant Gabriel, arcàngels
que tenien com a missió la guarda i
la vetlla de les persones.
Va ser una trobada a la Sala de
plens municipal en la qual es va
aprofitar per felicitar diversos
agents que han tingut actuacions
rellevants en acte de servei i per
fer efectiva la presa de possessió
de dos nous caporals en pràcti-
ques i també d’un agent, un caporal
i un sergent que prenien possessió
com a funcionaris de carrera.
La regidora de Seguretat Ciutadana
ha volgut fer esment especial a
l’excel·lent tasca dels membres del
cos local de Policia pel que fa al
control de trànsit de persones i
vehicles i a seguretat ciutadana, en

Les tasques de seguretat ciutadana són prioritàries

La Policia Local celebra
la festa dels seus patrons

La plantilla ha coordinat al 2009, les tasques de seguretat ciutadana en el nostre terme municipal
de dos esdeveniments d’abast internacional, el Tour de França i la Challenge en les seves
dues modalitats, mitja i completa.

els dos esdeveni-
ments de caire inter-
nacional que han
passat pel nostre ter-
me municipal, el Tour
de França a l’estiu i les
dues modalitats de la
Triatló Challenge, la
mitja que es va fer al
maig i la completa de
primers d’octubre.
En totes dues proves
es va haver de tallar la
carretera nacional i les
tasques de seguretat
ciutadana eren de vital
importància per asse-
gurar el correcte fun-
cionament de l’esde-
veniment. La Policia
Local compta per
aquestes tasques de
control i vigilància amb
la col·laboració dels
membres del cos de
voluntaris de Protecció
Civil.

Coincidint amb l’obertura al trànsit de la riera Gavarra, l’Ajuntament ha habilitat
diverses zones d’aparcament amb limitació horària.
No són zones blaves, perquè no són de pagament. Les places segueixen
delimitades amb color blanc però sí que tenen una limitació temporal. Els vehicles
estacionats no poden estar-s’hi més d’una hora i mitja, tal i com ja es fa en altres
vies, com ara el carrer Ample o els voltants de la Plaça Mercat. La mesura es pren
per facilitar la rotació de vehicles a les zones més cèntriques de Canet.
Les noves zones d’aparcament amb limitació horària són:
Riera Gavarra: zona alta de la riera, des de Comediants fins a la plaça Busquets.
Avinguda General Moragues
Carrer Verge de Montserrat

L’horari d’estacionament limitat és de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores
i dissabte de 9.00 a 14.00 hores
Si encara no teniu rellotge, podeu aconseguir-lo a través de la Unió de Botiguers i de l’Ajuntament.

Centenars de persones van anar a veure el tour

L’Ajuntament habilita noves zones
d’aparcament amb limitació horària

La plantilla al setembre de 2009

SEGURETAT CIUTADANA
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S’amplia el fons documental local

L’Arxiu amplia el fons àudiovisual
sobre la memòria oral

El servei de biblioteca a
Canet compleix 90 anys

L’Ajuntament ha dut a terme els darrers mesos un
nou projecte que té com a finalitat bàsica la
preservació de la memòria oral. Es tracta de l’arxiu
de la memòria de Canet, un recull de la memòria
històrica de la vila a través del testimoni de persones
que han viscut els canvis i l’evolució local durant els
últims 70 anys.

Per fer-ho possible, s’han dut a terme entrevistes
personalitzades que s’han enregistrat en vídeo, en les quals els
entrevistats han explicat les vivències personals i els testimonis
propis i de la gent del seu entorn més proper. Han donat a
conèixer l’evolució de la vida quotidiana a Canet durant aquestes darreres dècades i hem pogut gravar-los
explicant-ho tot en primera persona.
Tot el material enregistrat, passa a formar part del fons de memòria àudiovisual de l’Arxiu municipal de Canet.
D’aquesta manera es pretén difondre entre les generacions presents i les futures el respecte pel sistema de
llibertats de què gaudeix la societat actualment, a través de la comprensió de la vivència personal de persones
que ens són més properes que els grans noms que figuren a la història oficial i que han viscut, també, els anys
convulsos de la nostra història.
La majoria de les persones entrevistades han aportat documentació i fotografies antigues que han estat
digitalitzades i passen també a formar part del fons de l’Arxiu.

El Club de lectura

se’n va a l’Auditori

Les persones que habitualment
participen al Club de lectura de la
Biblioteca van anar plegades al
novembre passat fins a l’Auditori
de Barcelona per escoltar un recital
del cantautor Raimon.
Formaven part d’un grup molt més
ampli d’usuaris dels Clubs de
lectura de la xarxa de biblioteques
de la Diputació de Barcelona, que
era qui organitzava l’esdeve-
niment. L’acte va aplegar 1.400
lectors de 66 clubs de lectura de la
província.

La Biblioteca P. Gual i Pujadas va obrir les portes el 8 de
desembre de 1919, a l’edifici del passeig de la Misericòrdia,
seu avui de l’Escola de Música de Canet.

La Biblioteca P. Gual i Pujadas va ser
una de les primeres de Catalunya,
nascuda quan la Mancomunitat es va
proposar crear una xarxa de
biblioteques als pobles. Va ser inau-
gurada al desembre de 1919 i el seu
primer edifici, obra de Lluís Planas,
estava situat al passeig de la
Misericòrdia.
Vuitanta anys després, la biblioteca es

va traslladar a un edifici modernista, l’Ateneu Canetenc, obra de Lluís
Domènech i Montaner, que és on encara la trobem avui.
Això vol dir que aquest any 2009 que acabem de deixar enrere, ha estat
un any clau per al servei de biblioteca de Canet. El 10 de maig celebràvem
el desè aniversari del trasllat a l’Ateneu Canetenc, i al desembre, els
noranta anys del servei al poble.
Per celebrar els 90 anys, s’han dut a terme un seguit d’activitats, com ara
xerrades, tallers, contes per nens, contes per adults o música en directe.

CULTURA
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PROPOSTES
DE FUTUR

Quatre-centes mil són les persones que cada dia utilitzen
el servei de rodalies a Catalunya. L’esforç negociador
de la Generalitat per a assumir aquestes competències,
que són molt importants, han estat destinades a la
consecució d’oferir un servei de qualitat a totes aquestes
persones. A partir d’ara, i en paraules del conseller Nadal:
“tota la competència operativa, la tindrà la Generalitat”.
Això vol dir que des de Catalunya es gestionarà no només
la informació a l’usuari i les tarifes, sinó també les
freqüències, la capacitat dels combois i els horaris,
juntament amb altres competències de gestió i
organitzatives no menys importants. És per això, que des
del PSC considerem aquest traspàs com el més important
des del desplegament dels mossos d’esquadra. És
especialment important
perquè la Generalitat de
Catalunya comptarà amb
unes eines de gestió i
control que repercutiran
directament en la millora del
servei a la ciutadania, però
també representa, a més a
més, un nou pas endavant
en el desplegament del
nostre Estatut.
A tot el Maresme afectarà
també el traspàs de la NII,
que  el Govern de la
Generalitat vol que es
converteixi en una via integrada a les poblacions, unint
tots els passejos del Maresme i essent així, tal com
explica el conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, “una via més urbana”.
Pel que fa a Canet de Mar i gràcies a l’acord per a la
millora de la xarxa ferroviària i d’infraestructures entre el
Ministeri de Foment i la Generalitat, es remodelarà l’edifici
de l’estació que comptarà amb més espai, amb un nou
accés des del carrer i amb la instal·lació d’un nou pas a
nivell, entre d’altres.
Si a aquestes inversions sumem la tasca que des de
l’equip de govern, juntament amb l’Administració estatal
s’està fent en la millora dels accessos i serveis a la
nostra població, en virtut del Fons Estatal d’Inversió Local
(FEIL), arribem a la conclusió que a Catalunya i en
particular a Canet de Mar, les coses s’estan fent bé. No
oblidem que no només es tracta d’una millora significativa
en la qualitat de vida de les persones, cosa prou
important, sinó que també hem de tenir en compte que,
només a la nostra comarca, el FEIL ha suposat una
ocupació de tres mil noranta persones que es trobaven
en situació d’atur o que veien perillar el seu lloc de treball.
Això representa el cent catorze per cent més que la
previsió inicial. Per tant, tot un èxit del qual no podem més
que alegrar-nos.
A més a més de tot això, per a aquest nou any, amb el nou
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local es
donarà continuïtat a la tasca engegada pels ajuntaments
durant l’any 2009.

Creiem que des de
l’oposició hem de ser
útils al poble i reiterem
la nostra disposició a

col·laborar en els
projectes necessaris

per Canet.

Només a la nostra
comarca, el FEIL
ha donat feina a
3.090 persones

que estaven a l’atur

’’

Comença un nou any i el grup municipal de Convergència i Unió desitja el
millor per a tots els canetencs. Com a costum, a l’inici de un nou exercici
es fa un balanç del passat i una previsió del futur. Per el que fa a la gestió
municipal hem intentat trobar algun aspecte positiu en aquest any 2009
i la veritat és que ens ha resultat difícil. Aquest any 2009 va començar
amb les al·legacions al pressupost que va presentar el nostre grup
municipal, perquè enteníem, com així ha succeït, que el govern municipal
havia elaborat un pressupost de despeses que no s’ajustava a la realitat
social del nostre poble ni era creïble en el capítol d’ingressos. Vam oferir
la nostra col·laboració per elaborar un pressupost que s’ajustés a les
necessitats de Canet i fos creïble, col·laboració que fou desestimada. El
que s’ha pogut constatar és que la deteriorada situació econòmica que
pateix el nostre municipi, ocasionada per una deficient gestió, ha
condicionat l’activitat municipal fins al punt que l’única obra en
infraestructures que s’ha fet ha estat la urbanització de la riera Gavarra, i
finançada mitjançant el fons estatal del Pla E. Començat l’exercici 2010,
l’equip de govern no ha enllestit el pressupost, i això és significatiu
d’irresponsabilitat política.
Per aquest any resta una sèrie de projectes pendents que el govern
municipal no ha estat capaç de dur a terme, tot i figurar com a prioritaris
en el programa electoral. Pel que fa a una de les necessitats més urgents
per als canetencs, l’habitatge de protecció oficial, en un Ple municipal
recent es va aprovar la suspensió temporal del contracte de concessió
per motius de finançament. El govern municipal ha de gestionar
directament aquest projecte i no l’ha de deixar en mans de tercers,
moguts per interessos econòmics, quan en aquest cas ha de prevaldre
l’interès social.
Des de CiU creiem que s’ha de donar una solució al projecte Odèon, els
canetencs necessitem un espai cultural i la Plataforma Odeon no es
mereix que el seu treball i la seva dedicació es perdi en la demagògia i la
incompetència.

En un altre àmbit, estem assistint a una
degradació gradual de l’esport canetenc,
malgrat els esforços de les persones
que volen tirar endavant els clubs en
les diferents disciplines esportives. El
motiu s’ha de buscar en les
infraestructures esportives obsoletes .
S’ha perdut una bona ocasió per construir
una zona esportiva que doni cabuda a
totes les activitats esportives. I la
situació es pot agreujar encara més si
es produeix la venda dels terrenys
ocupats per les pistes d’atletisme, que
és la intenció que té el govern, per així
poder fer front al pagament per
l’expropiació dels terrenys de la societat
Halli SL.
Entenem que s’ha de donar utilitat a
l’edifici Pinyol, però no veiem clar l’ús
que el govern li vol donar com a Casa
Comediants, perquè creiem que aquest

equipament pot donar solució a moltes entitats canetenques, que si bé
no tenen el renom ni la repercussió de Comediants, sí que estan fent
importants tasques, tan socials, com culturals i cíviques que arriben
directament a la ciutadania.
En definitiva, el grup municipal de CiU preveu que el 2010 serà un any
municipalment complicat i difícil, ja que per fer aquests projectes,
l’Ajuntament no es troba en la millor salut financera a causa de la deficient
gestió, i a més a més d’arrossegar un important dèficit pressupostari i
d’haver de suportar un magnífic endeutament, està immers en un pla de
sanejament que en un moment o altre haurà de complir.
Creiem també que des de l’oposició hem de ser útils al poble i reiterem
a l’equip de govern municipal la nostra disposició a col·laborar en el
desencallament i la realització dels projectes necessaris per al nostre
poble.

UN PAS ENDAVANT
EN EL DESPLEGAMENT
DE L’ESTATUT
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LIDERATGE

Ens trobem immersos en una crisi i hauríem de
retrocedir moltes dècades per trobar-ne un
precedent.
La nostra societat viu una crisi econòmica però
també una crisi de lideratge, el fet d’obviar els
problemes i buscar cada vegada més valors que
ens donin seguretat ens porten a viure de manera
que sempre siguin els altres els qui hagin de
solucionar el problema. Tothom va a la seva, cada
vegada costa més prendre compromisos, no
només a nivell personal sinó també a nivell social.
No podem ser espectadors passius del que està
passant al nostre entorn.
Ara és el moment que la societat busqui solucions,
que s’impliqui, i aquí també hi entrem els polítics.
Polítics capaços de tenir projectes, d’afrontar les
responsabilitats i de tenir l’habilitat de convèncer
i motivar els altres per assolir els objectius. Els
polítics, i en especial els seus caps visibles, han
de ser persones que prenguin la iniciativa i la
sàpiguen transmetre perquè amb compromís i amb
ganes puguin assolir el seu únic objectiu, tirar

endavant un projecte. Un líder
no pot amagar el cap sota l’ala
davant un problema, sinó
afrontar-lo amb valentia.
La falta de lideratge polític ha
portat la societat a un desencís
difícil de recuperar, no n’hi ha
prou de tenir poder, sinó que
cal saber-lo gestionar. S’ha de
saber liderar un mateix, saber
prendre decisions i tenir la
capacitat de comunicar
adequadament aquestes
decisions. S’ha de conèixer
l’entorn i el que hi està passant
is’ha de saber donar una
resposta convincent perquè
s’estableixi una bona relació
entre el polític i la societat en
què conviu.
Un bon líder no és qui més
mana, sinó aquell que
aconsegueix que més gent el

segueixi. Malauradament, en aquests moments la
nostra societat pateix una gran crisi de líders
polítics en tots els àmbits.

POLÍTICA
ADREÇADA
ALS JOVES

Moltes vegades ens preguntem què fem des
de Joventut
Comencem des del principi...
Des de Joventut hem acabat d’elaborar el nou
Pla Local de Joventut, que ha de ser l’eina que
ordeni les accions que ha de fer l’Àrea entre
el 2010 i el 2012. El Pla ha de donar sentit al
conjunt d’accions i
activitats que hem anat
fent fins ara, alhora
que en proposa de
noves. L’objectiu prin-
cipal del Pla és
promoure i acompa-
nyar els i les joves de
Canet i per fer-ho cal
que enfortim l’Àrea i
seguim els criteris de
promoció, interlocució,
proximitat, participació
i exclusivitat ( ja que entenem que la joventut
necessita espais i recursos  propis).
A més a més,  a part de totes les activitats i
les accions que hem estat fent fins ara, el que
podem assegurar és que hem obert la
Masoveria als joves del poble, equipant-la amb
ordinadors amb connexió a internet per fer
consultes i treballs, oferint-los espais per a
l’estudi i també per a tallers i activitats. La
Masoveria compta amb la figura del
dinamitzador juvenil, que és la persona que
informa, assessora i acompanya els joves en
les activitats que els propis joves vulguin fer.
Creiem que aquesta figura és clau per tal que
la Masoveria esdevingui realment un espai
pròxim als joves, un espai ple de llibertat i
creativitat juvenil.
Amb aquest elements que hem vist (el Pla, la
Masoveria i el dinamitzador) creiem que
podrem aproximar-nos encara més als i les
joves del municipi, detectant millor les seves
demandes i necessitats. Només així podrem
donar resposta a les seves inquietuds i
aconseguirem que Canet esdevingui una mica
més jove.

Joventut necessita
espais i recursos

propis. El Pla Local de
Joventut donarà sentit
al conjunt d’accions i
activitats que hem
anat fent fins ara.

’’

’’
No podem ser
espectadors

passius del que
està passant al
nostre entorn.

Ara és el
moment que la
societat busqui
solucions, que
s’impliqui, i aquí
també hi entrem

els polítics.
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Agrairem qualsevol donatiu a la Fundació per col·laborar a fer possible aconseguir
la finalitat de posar en marxa un centre d’assistència per a persones
discapacitades a Canet de Mar. Podeu fer les vostres aportacions al compte
corrent de La Caixa 2100-0037-10-0200407342.

Us informem que podeu gaudir d’una deducció (25% en la vostra renda
per persones físiques o del 35% en l’impost de societats per persones
jurídiques o empreses). Necessitem però, que juntament amb una còpia de
l’ingrés a La Caixa, empleneu les vostres dades en la papereta adjunta i la porteu a les
oficines actuals d’administració: RG Associats. Carrer Abell, 2 de Canet de Mar.

Informem que, si és el vostre desig, també podeu fer els donatiu de manera
anònima. Moltes gràcies.

Fundació Privada Els Garrofers
CIF. G-64.544.364
Entitat beneficiària del mecenatge segons la Llei 49/2002

El/La  senyor/senyora/entitat: ...................................................................................................................................................
amb DNI/CIF ...........................................amb domicili................................................................................................................
ha realitzat l’aportació de ...................... euros en concepte de donatiu pur i simple en  favor de  la
Fundació “Els Garrofers Fundació Privada”.

L’aportació s’ha ingressat en el compte corrent de La Caixa 2100-0037-10-0200407342, aportant
el justificant que s’adjunta.

Canet de mar, a ....... de .............   de 2010

Signat:


