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A

les pàgines centrals d’aquest número del Viure Canet, trobareu
tots els actes i activitats de la Festa Major d’aquest 2011,
organitzades per les entitats i les associacions i per l’Ajuntament.
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Una mostra exemplar
9a Mostra d’Entitats de Canet de Mar

TELÈFONS
D’INTERÈS
Edifici Central:
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31
Serveis Tècnics
Municipals:
Tel. 93 794 39 42
Vil·la Flora i Masoveria
Tel. 93 795 46 25
Fax 93 794 31 98
Serveis Socials
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
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Plaça Mercat
Canet de Mar
Tel. 93 794 02 92
Ràdio Canet
Tel. 93 794 20 02
Fax. 93 794 13 03
Casa d’Oficis
Tel./Fax 93 794 01 05
Hospital residència
Guillem Mas
Tel. 93 794 03 93

Sort i fins sempre
A

quest és el darrer número del butlletí d’informació municipal
Viure Canet que s’edita essent jo alcalde. I vull aprofitar
l’oportunitat que m’ofereix aquest editorial per acomiadarme formalment de tots vosaltres.

Cada 4 anys hi ha eleccions i els governs canvien. Precisament ara
fa just 4 anys, al maig del 2007, quan vaig ser proclamat de nou
alcalde, vaig prendre la decisió ferma de deixar l’Alcaldia en acabar
el mandat que encetàvem. Abans però, calia consolidar la feina
iniciada l’any 2001, quan càrrecs electes de diferents opcions
polítiques vàrem decidir ajuntar-nos, arriscar-nos i lluitar per beneficiar
només Canet i la seva gent.
Deixo l’Alcaldia satisfet de la feina feta. Miro la transformació de
Canet i em sento orgullós de viure-hi. Penso que tots plegats n’hem
sabut prou. No era una feina fàcil. Créixer tant de pressa com ho hem
fet té molts riscos. Però només cal que mireu al vostre voltant per
veure que el Canet d’avui disposa de bons equipaments i espais
públics. Que tinguem un bon aparcament
soterrat al centre del poble, amb un nou
CAP al costat i una gran plaça pública
ocupant tota la superfície, que disposem
d’una escola bressol municipal, un complex esportiu amb piscina, una segona escola
pública o un centre residencial per a persones amb discapacitat, forma part d’un procés
Deixo
complex i en alguns moments angoixant. Per la part que em toca, no he parat d’anar
l’Alcaldia satisfet llarg,
a picar portes als despatxos de consellers, diputats, empreses i institucions. Reunions
de la feina feta. i més reunions per explicar-los què necessitava Canet i com podíem, plegats, fer-ho
realitat. Sóc home de poques paraules però us ben assegur-ho que, quan ha calgut, he
Miro la
parlat amb passió sobre el meu poble i les seves possibilitats. Crec que hem estat al
transformació moment i al lloc oportú i ho hem sabut aprofitar.

’’

de Canet i
em sento
orgullós de
viure-hi.

No parlaré dels companys de viatge de tots aquests anys. N’hi ha hagut de tots colors
i no sóc persona de fer retrets i menys en públic. De vegades reconec que m’he sentit
molt sol. Ara que marxo només vull recordar els bons moments, que són els que han fet
possible que me’n vagi satisfet de la transformació urbanística i en equipaments de
Canet. Vint-i-cinc anys a la política activa donen per molt. I nou anys d’alcalde també. No
crec que mai escrigui un llibre, tampoc sóc amant de les memòries. Però sí que vull
recordar companyes com l’Ibis Puig, dona com n’hi ha poques, valenta i agosarada amb
qui vam fer-nos molt de costat.
Aquesta setmana he signat la declaració d’interessos, el document on tots els càrrecs electes hem d’acreditar
quines són les nostres propietats i beneficis, quan entrem i quan sortim de l’Ajuntament. I ho he volgut fer públic,
perquè no tinc res a amagar, ni ho tinc ara ni ho he tingut mai. Me’n vaig igual que quan vaig entrar. Això sí, amb
cabells blancs i més arrugues però amb el cap ben alt i amb un record i agraïment per a totes les persones tant
de dins de l’Ajuntament com de fora que han estat, com jo, molt respectuoses i fidels a la institució que
representem.
Sort a tots i totes i fins sempre.
Vostre,
Joaquim Mas Rius
Alcalde

Ajuntament
de Canet de Mar

Edició: Ajuntament de Canet de Mar. Ample, 11 · 08360 Canet de Mar
Coordinació i redacció: Àrea de Comunicació. Consell de Redacció: Joaquim Mas, Cati Forcano,
Sílvia Tamayo, Albert Lamana, Francesc Martín, Coia Galceran, Antoni Isarn i Marisol Pacheco.
Ass. Lingüístic: Oficina de català Fotografia: Àrea de Comunicació, Arxiu ÀMBIT, T. Paternoster.
Disseny gràfic: papyrusdisseny.com Dipòsit legal: B-43025-2003
L’Ajuntament de Canet de Mar no es fa responsable de les opinions expressades pels grups polítics a les pàgines
14 i 15 del butlletí municipal
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Eleccions municipals -

l diumenge 22 de maig hem celebrat, com a la resta de municipis de l’Estat espanyol, eleccions
municipals. A Canet s’hi han presentat 7 candidatures.
Tenien dret a vot un total de 10.542 electors, però només van anar a votar 5.204 persones, la qual
cosa situa l’abstenció en un 50,52 %.
Els vots van quedar repartits de la manera següent (ordre per número de vots):

E

FORMACIÓ POLÍTICA

TOTAL
VOTS
Convergència i Unió (CiU)
999
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (Esquerra – AM)
986
Unió Municipal de Catalunya (UMdC)
851
Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC – PM)
838
Partido Popular – Partit Popular (PP)
637
Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa (ICV-EUIA-E)
219
Plataforma independent Més per Canet (PIMPC)
133
Vots blancs
356
Vots nuls
185

REGIDORS
OBTINGUTS
4
4
4
3
2
0
0

COMPARATIVA ELECCIONS 2003 – 2007 - 2011
FORMACIÓ POLÍTICA (sigles)
CiU
UMdC
PSC – PM
Esquerra – AM
PP
ICV-EUIA-E
PIMPC
PIC (Plataforma independent de Canet)

Vots 2003
1.083
1.273
859
284*
2.673

Vots 2007
2.045
929
1.447
753
288 *
246 *
-

Vots 2011
999
851
838
986
637
219
133
-

(*) Sense representació municipal (-) No presenten llista

Jesús
Marín
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Sussi
Sànchez

Àngel
López

Blanca
Arbell

Ivan
Aranda

Lluís
Llovet

Coia
Tenas

resum dels resultats

L’11 de juny, constitució
del nou Ajuntament
El dissabte 11 de juny, a les 12 del migdia, se celebren els plens de constitució
dels nous consistoris a tots els ajuntaments. En el cas de Canet, els càrrecs
electes que prenen possessió són 17 i són els següents:
Per part del Partit dels Socialistes:
Sílvia Tamayo Mata
Josep Cortés Rovira
Jordi Planet Rovira

Per part de Convergència i Unió:
Jesús Marín Hernández
Laureà Gregori Fraxedas
M. Assumpció Sànchez Salbañà
Àngel López Solà

Per part del Partit Popular:
Antoni Romero Carbonell
Manuel Almellones Conesa

Per part d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Blanca Arbell Brugarola
Ivan Aranda Mena
Lluís Llovet Bayer
Coia Tenas Martínez

Els regidors i les regidores són els qui
escullen, després de prendre possessió del
seu càrrec, el qui d’ells serà l’alcalde de
Canet per als propers 4 anys.
Voten de forma individual i en cas de no ser
escollit alcalde cap d’ells per majoria
absoluta, ho serà el cap de la llista més votada
a les eleccions.

Per part d’Unió Municipal de Catalunya:
Cati Forcano Isern
Albert Lamana Grau
Pere Xirau Espàrrech
Josep M. Masvidal Serra

Cati
Forcano

Albert
Lamana

Pere
Xirau

J.Maria
Masvidal

Sílvia
Tamayo

Josep
Cortés

Jordi
Planet

Toni
Romero
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Canet assoleix la xifra del
70% de recollida selectiva
em assolit, aquest primer trimestre de 2011, un
70% en la recollida selectiva. Aquest increment
ja es va notar l’any passat, perquè el total del
2010 ha estat de més del 64%, la qual cosa
posava de manifest que anàvem per molt bon camí.
Les causes són diverses. La primera l’estreta
col·laboració dels ciutadans de Canet que
majoritàriament compleixen amb la recollida selectiva.
També el canvi en el calendari que es va fer a finals del
2009 i la implantació del pagament per generació de
residus que s’ha aplicat a 100 establiments comercials.
Respecte l’any anterior, s’ha recollit una fracció similar
d’envasos i vidre, s’ha incremetnat en quasi 10 tones el
paper i el cartró i també la matèria orgànica i s’han recollit
34 tones més de residus a la Deixalleria.

H

Ajustos i millores al 2011
Durant el que portem d’any 2011 s’han millorat diversos serveis relacionats amb la
recollida de residus.
Remodelació de les àrees d’emergència: S’han remodelat completament,
amb tancament de fusta, les dues àrees existents, que són la de l’aparcament de
l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil i la situada al capdavall del carrer Castellmar. Al
febrer anunciàvem la intenció de posar-hi càmeres de vigilància, però l’Ajuntament
encara està pendent de l’autorització del Departament d’Interior de la Generalitat.
Contenidors amb xip identificador: El camió d´escombraries porta un sistema
electrònic i un ordenador que detecta el xip del contenidor i així queda enregistrada
cada aixecada de contenidor. D´aquesta manera se sap amb exactitud el dia i
l’hora que s’han buidat els contenidors.
Buidat i neteja de les àrees d’emergència: Les àrees d’emergència es netegen
i buiden diàriament. Els dies festius de la Setmana Santa es va fer un segon buidat
i neteja diaris. Des de llavors, es fa aquesta segona passada per l’àrea tots els
diumenges. S’ha decidit que això serà fins l’11 de setembre, a causa de l’augment
de població de Canet durant els caps de setmana. Precisament per aquest augment
de població, també es farà un segon buidat i neteja diaris des del 18 de juliol i fins
al 31 d’agost.
Més informadors: Des del 10 de maig, a l’Ajuntament hi ha dos informadors
ambientals més, que centren la seva feina, sobretot, a les àrees d’emergència.
Treballaran amb nosaltres per un període de sis mesos i la seva contractació ha
estat possible gràcies als plans ocupacionals subvencionats per la Generalitat.

’’

El rebuig, que és la
fracció que portem
a la incineradora de
Mataró, ha anat
disminuint cada
mes. En un any
n’hem recollit un
17 % menys.
En total, l’increment
de les fraccions
reciclables (vidre,
envasos, paper i
orgànica) ha estat
de més d’un 4 %
(52 Tn) respecte
l’any anterior.

Més control policial: La Policia Local ha incrementat els controls dels punts de recollida de residus a les
àrees d’emergència, concentrant-se sobretot en els abocaments incontrolats i controlant les persones que
busquen ferralla i altres deixalles a les escombraries. S´han iniciat 3 procediments sancionadors al respecte
per incompliment de l’Ordenança de Civisme.
Informàtica a la Deixalleria: Actualment estem implantant un nou programa informàtic de control de dades a
la Deixalleria. Es repartiran als usuaris targetes identificatives que permetran a l´Ajuntament un millor control
d’entrades i al ciutadà li donarem una major facilitat i transparència. Amb les targetes es podran comptabilitzar
les entrades dels usuaris i aplicar automàticament la bonificació de la taxa de recollida d’escombraries als
particulars per fer servir la Deixalleria.
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Dissabte, 18 de juny

Dijous, 23 de juny

Festa
Canet d

FEST
A DEL BARRI DELS SOC ARRA
TS
FESTA
ARRATS
Activitats tot el dia als carrers Ample i Castanyer
- Vegeu programes a partBarri dels socarrats

ARRIBAD
A DE LA FLAMA DEL C ANIGÓ
ARRIBADA
Davant de l’Ajuntament, a les 7 de la tarda
- Vegeu programes a partI seguidament,

REVETLLA D’INICI D’ESTIU
Amb el conjunt d’Altra Banda
A l’envelat de Vil·la Flora. A les 11 de la nit
Associació Amics del Ball

REVETLLA DE SANT JOAN
Al Passeig Marítim, a partir de les 9 del vespre
Vine i porta el teu sopar, que nosaltres posem la
música i l’animació
Los Montoya i Colla de Diables

Diumenge, 19 de juny

Divendres, 24 de juny

XVII PEDALADA POPULAR
Inscripcions a les 8 del matí
A les 9 del matí, sortida de Vil·la Flora, amb
bicicleta de muntanya.
Circuit de 25 quilòmetres per adults i un circuit
infantil de 12 quilòmetres
- Vegeu programes a partClub Ciclista Canet

INAUGURACIÓ DEL CONCURS EXPOSICIÓ DE PINTURA DE FEST
A
FESTA
MAJOR SANT PERE 2011
Treballs exposats des del 24 de juny
fins al 14 de juliol (ambdós inclosos)
A la Sala Municipal d’Exposicions.
A les 7 del vespre
Àrea de Cultura

AP
ARADOR D
’ESPECT
A CLES
APARADOR
D’ESPECT
’ESPECTA
La companyia Struc presenta: CIRKUS
A la plaça Colomer, a les 7 de la tarda (en cas
de pluja es farà a l’envelat)
ACPO
PERFORMANCE DE DENÚNCIA
«VIOLÈNCIA, TOLERÀNCIA CERO»
A la plaça Universitat, a les 10 del vespre
Acte ajornat de la Mostra d’Entitats 2011
- Vegeu programes a part -
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PREGÓ DE FEST
A MAJOR
FESTA
a càrrec de Pere Riera Ortiz
Ortiz, director i
professor de teatre, autor d’obres com Casa
Calores, El factor Luxemburg i Desclassificats.
Al carrer ample, a les 9 del vespre
Seguidament ACTUACIÓ DIXIE amb el grup
WOODY’S TRIBUTE
Comissió de Festes
FEST
A JO
VE
FESTA
JOVE
Passeig Marítim. A partir de les 10 de la nit
- Vegeu programes a part -

Dissabte, 25 de juny

Dimarts, 28 de juny

Major
de Mar
VII NIT MÀGIC A
A la riera Sant Domènec a les 12 del migdia
plantada de les bèsties
Activitats a partir de les 6 de la tarda
- Vegeu programes a part -

REVETLLA DE SANT PERE.
Amb l’orquestra La Comparsa
A les 11 del vespre a la riera sant Domènec
Àrea de Festes

CONCERT DE C ANT CORAL I COBLA
A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça Universitat
- Vegeu programes a part -

Dimecres, 29 de juny

FEST
A DE LA PROCLAMA
CIÓ DE LA
FESTA
PROCLAMACIÓ
PUBILLA, L
’HEREU, LA PUBILLET
A I
L’HEREU,
PUBILLETA
L’HEREUET DE C ANET 2011
A l’envelat de Vil·la Flora, a les 10 h de la nit
BALL JOVE amb LA GIRA-SOL
Al passeig Marítim. A la 1 de la matinada
Àrea de Festes

Diumenge, 26 de juny

TARD
A INF
ANTIL
ARDA
INFANTIL
A la plaça Universitat, a les 7 de la tarda
Activitats per a la mainada

Dilluns, 27 de juny

LLIURAMENT DELS PREMIS DEL
CONCURS - EXPOSICIÓ DE PINTURA
DE FEST
A MAJOR SANT PERE 2011
FESTA
A la Sala Municipal d’Exposicions.
A les 7 del vespre
Àrea de Cultura

DIAD
A DE SANT PERE I SANT P
AU
DIADA
PA
TORNEIG DE ST
OTXES
ST.. PERE DE B
BOTXES
Al club Botxes Canet M.M, a les 9 del matí
Club Botxes Canet M.M.
OFICI DE SANT PERE
Església parroquial. A les 11 del matí
Missa cantada per L’ORFEÓ MISERICÒRDIA
Director: Xavier Dotras i Dotras
Obra del compositor Sr. Eliseo Rey i Sans
Amb acompanyament de la
Camerata Instrumental “Solistes de Catalunya”
AVIAD
A DE COLOMS
VIADA
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, amb la
Cobla-Orquestra COSTA BRAVA
A les 6 de la tarda, a la plaça de la Llenya
Àrea de Festes
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TRADICIONAL CONCERT DE FEST
A
FESTA
MAJOR
A la plaça Universitat, a les 8 del vespre
Amb la Cobla-Orquestra COSTA BRAVA
Àrea de Festes

CORREFOC
Sortida des de la plaça 11 de Setembre
A les 10 del vespre
Colla de diables de Canet de Mar

Festa
Canet d

TRADICIONAL C ASTELL DE FOC
S
FOCS
A la platja (davant la riera Sant Domènec).
A 2/4 d’11 de la nit
Pirotècnia IGUAL
BALL DE FEST
A MAJOR
FESTA
A la pista de la plaça Universitat,
a 2/4 de 12 de la nit
Amb la Cobla-Orquestra COSTA BRAVA
Àrea de Festes

Dissabte, 2 de juliol

TORNEIG INF
ANTIL
’ESC A C S
INFANTIL
ANTIL-- JUVENIL D
D’ESC
Al Centre Parroquial, a les 11 del matí
Campionat infantil i juvenil de partides ràpides,
fins a 16 anys.
Inscripcions fins 10 minuts abans de començar.
Club d’Escacs Canet
FIRA MERC AT D
’ARTESANIA
D’ARTESANIA
A la plaça Universitat , des de les 6 de la tarda
fins a les 12 de la nit
Àrea de Promoció Econòmica

XXVI TROBADA DE GEGANTS
Al carrer ample, a les 6 de la tarda
Amb els Gegants del Barri dels Abells, Gegants
de Canet, Grallers de Xarop de Canya i diverses
parelles de Gegants de Catalunya.
Cloenda de la trobada al carrer ample
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Recorregut: Pl. 11 de Setembre, C/ Lluís Domènech i Montaner, Pl.
Indústria, C/ Sant Pere, C/ Saüc, C/ de la Font, Pl. Macià, C/ Sant
Jaume i T. dels lledoners (Font dels gossos)

BALL A LA RIERA
Amb el conjunt d’Altra Banda
A la riera Sant Domènec. A les 11 de la nit

Diumenge, 3 de juliol

TORNEIG D
’ESC A C S
D’ESC
Torneig per equips de partides ràpides amb la
participació dels millors equips del Maresme.
Al Centre Parroquial, a les 10 del matí
Club d’Escacs Canet

FIRA MERC AT D
’ARTESANIA
D’ARTESANIA
A la plaça Universitat , des de les 6 de la tarda
fins a les 12 de la nit
Àrea de Promoció Econòmica
TEA
TRE “Sopar d’Amics”
TEATRE
Secció Dramàtica del Centre Parroquial
Al Centre Parroquial, a les 10 del vespre
- Vegeu programes a part Centre Parroquial

Dissabte, 9 de juliol

POSTULACIÓ DEL CÀNCER
Durant tot el dia
Associació de Lluita Contra el Càncer

V C AMPIONA
T DE B OTIF
ARRA
AMPIONAT
OTIFARRA
VILA DE C ANET DE MAR
A les 4 de la tarda a l’envelat de Vil·la Flora
(inscripcions una hora abans)
Cost inscripció: 12 euros per persona
Les 4 Manilles

MERC AT D
’INTERC ANVI
D’INTERC
Intercanvi i plaques de cava
A la riera Sant Domènec, a les 5 h de la tarda
Àrees de Promoció Econòmica i Medi Ambient

Major
de Mar
XV MUSCLADA POPULAR
A la plaça Macià. A les 6 de la tarda concurs a les
8 del vespre degustació (Preu tiquet 3 euros)
Moixons Llepafils
SARDANES cobla Principal de Cassà
A 2/4 de 8 del vespre. Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana
X C ANT
AD
A D
’HA
V ANERES
ANTAD
ADA
D’HA
’HAV
(Celebrem els 10 anys de la cantada)
Amb els grups Peix Fregit, Port Vell
i Les Veus del Mar
Al passeig Marítim. A les 10 de la nit
Comissió Havaneres

PORTES OBERTES AL CL
UB VELA C ANET
CLUB
Durant tot el cap de setmana, portes obertes per
experimentar l’aventura del mar.
El dia 10, el Club participa a la jornada Mulla’t per
l’esclerosi múltiple
www.clubvelacanet.com

Diumenge, 10 de juliol

FEST
A DE SANT CRISTÒFOL
FESTA
Patró dels automobilistes i els transportistes.
A les 11 h del matí, al passeig de la Misericòrdia
benedicció dels cotxes.
Comissió de Festes

Divendres, 15 de juliol
XVI CONCURS DE FOTOGRAFIA
DE FEST
A MAJOR
FESTA
Treballs exposats des del 15 fins al 28 de juliol
(ambdós inclosos)
A la Sala Municipal d’Exposicions
Àrea de Cultura

Dissabte, 16 de juliol
SARDANES cobla Premià
A 2/4 de 8 del vespre. Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

Dissabte, 23 de juliol
XI P
ASSEJ
AD
A NOCTURNA
PASSEJ
ASSEJAD
ADA
PER LA HISTÒRIA DE C ANET
Sortida des de la plaça Macià.
A les 10 de la nit.
- Vegeu programes a part SARDANES cobla Thermalenca
A ¼ d’11 de la nit.
Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana
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Una dotzena de joves participen
de nou al projecte Passarel·les
quest curs que ara acaba,
l’Ajuntament de Canet i
l’IES Lluís Domènech i
Montaner han engrescat
de nou empreses i comerços
locals per col·laborar plegats en
el projecte Passarel·les, una
excel·lent oportunitat per acostar
nois i noies dels darrers cursos
de l’ESO al món laboral i fer que
adquireixin habilitats socials que
els seran molt útils per al futur.
El projecte va iniciar-se l’any 2007
i des d’aleshores hi han passat una
dotzena d’alumnes per curs.
Passarel·les forma part del
programa Millora de l’èxit escolar i
es fa a d’altres pobles amb
resultats també molt satisfactoris.

A

’’

L’objectiu del
Passarel·les és
trobar una
motivació per als
nois i les noies
que es plantegen
abandonar els
estudis i acostarlos a la realitat del
món laboral.

Empreses i institucions col·laboradores: Floristeria
Rosa Bley. L’Herbolari. Taller MLL. Under-ground motorcycles.
Llar d’Infants El Palauet. H2-O, complex esportiu municipal.
Residència Guillem Mas. Vil·la Flora
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Els equipaments culturals s’inclouen
en un Pla Local d’Equipaments
l Ple de l’Ajuntament ha aprovat el Pla Local
d’Equipaments Culturals (PLEC) i ho ha fet d’acord
amb el que estableix el PECCat 2009 -2019, el Pla
d’Equipaments Culturals de Catalunya, redactat per
la Generalitat i que té per objectiu dotar el territori català
d’una xarxa d’equipaments culturals bàsics.
L’any 2009 l’Ajuntament va participar a la convocatòria de
subvencions per poder redactar el Pla Local. D’aquesta
manera ens va arribar una subvenció de 4.300 euros per a
l’elaboració del pla, que ha tingut un cost total d’11.600
euros.
El text definitiu del PLEC és una bona eina de planificació
que permetrà, juntament amb el Pla Director de Cultura,
promoure un projecte global de promoció cultural que abasti
tots els àmbits possibles de l’actuació municipal.

E

Dipòsit de compactes de l’Arxiu Municipal

Equipaments municipals amb usos culturals:
- Arxiu Municipal
- Biblioteca P. Gual i Pujadas
- Casa museu Domènech i Montaner
- Envelat
- La Masoveria
- Sala Municipal d’Exposicions
- Vil·la Flora

Altres equipaments de Canet
amb usos vinculats a la cultura:
-

CRTTT – Escola de Teixits
Centre parroquial
Escola de Música
La Vinya de Comediants

Al Pla es contempla actuacions i propostes per als equipaments, com ara:
- Millora i ampliació de l’Arxiu Municipal.
- Ampliació de la Biblioteca, d’acord amb les necessitats d’una població de més
de 10.000 habitants.
El Pla Local és
- Espai escènic municipal. Recuperar l’edifici de l’Odèon per a la difusió de les arts
escèniques, la música i el cinema.
una bona eina de
- Complex de Vil·la Flora. Cal reordenar-ne els espais i resoldre millores de
planificacio dels
l’equipament, sobretot d’instal·lació elèctrica i climatització.
- Sala Municipal d’Exposicions’. Possibilitat de millorar-la per convertir-se en un
equipaments
espai d’arts visuals municipal.
- Casa museu Lluís Domènech i Montaner. Les obres de museïtzació estan
pràcticament enllestides.
- Projecte Casa Comediants. Projecte impulsat per Comediants, l’Ajuntament i la Generalitat. A curt termini, es
proposa elaborar un model de gestió i funcionament.

’’

Rodatge audiovisual
per a la Casa museu
Aquest maig s’ha rodat el document audiovisual que es
podrà veure a la Casa museu un cop l’equipament obri
de nou les portes totalment renovat. L’empresa
adjudicatària del projecte va fer un important
desplegament gràfic i tècnic al centre de Canet. Per durlo a terme es va comptar amb particulars i membres
d’entitats locals que han volgut fer d’extres i participar-hi
de forma desinteressada.
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CANET
PEL CANVI
El passat dia 22 de Maig Convergència i Unió
va ser el partit més votat en els comicis
municipals.
Volem, en primer lloc, agrair la confiança que
els 999 canetencs han dipositat en nosaltres
i ratificar que tinguin el ple convenciment que,
en el cas de formar part del govern municipal,
portarem endavant el projecte que vam
presentar al poble. Un projecte basat en la
gestió.
Una bona administració és un factor de
competitivitat territorial, és a dir, fa que el teu
poble sigui millor, en tots els àmbits, des del
benestar social fins al món de l’empresa i
l’ocupació. El nostra lema de la campanya va
ser el canvi. I ho farem. Pensàvem i pensem
que Canet necessita un canvi, noves polítiques
basades en les formes i sobretot en les
actituds de les formes. En aquests moments,
ens cal una forma de governar que sigui
propera al ciutadà, i que l’ajudi a alleujar-lo de
la pressió que li suposa la crisi econòmica.
Tenim com a objectiu centrar-nos en quatre
grans àrees.
1.- L’atenció a les persones en els àmbits de
Benestar Social, Educació, Sanitat, Joventut,
Cultura i Esports on destinarem gran part del
pressupost municipal.
2.- Medi Ambient per tornar a tenir un poble
més net millorant l’actual sistema de recollida
selectiva i fent-lo assumible econòmicament.
3.- Millorar la gestió i reduir el greu dèficit
municipal racionalitzant la despesa.
4.- Desenvolupament econòmic, local i
d’ocupació, potenciant l’activitat empresarial
amb la dinamització del polígon industrial.
Canet necessita un nou model de gestió, més
professionalitzat i més humà. I és el que farem,
junts.
El poble tirarà endavant i entre tots ho farem
possible, no ho dubteu!!
Aprofitem per desitjar-vos una bona Festa
Major i un molt bon estiu!
Grup Municipal de CiU.
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TREBALLAREM
AMB EL POBLE
I PEL POBLE
Les urnes han parlat i els socialistes hem perdut
les eleccions. Clar i català. No obstant això, volem
expressar el nostre més sincer agraïment a tots
els canetencs i canetenques que ens han fet
confiança. Que han cregut en un projecte de
progrés centrat en el benestar, la qualitat de vida
i la projecció futura del nostre poble. Lamentem,
per altra banda, la baixa participació que hi ha hagut
en aquests comicis, la qual cosa ens ha de fer
reflexionar a tots plegats per perfeccionar i enfortir
el nostre sistema democràtic.
Han parlat les urnes, sí. I ens han dit que no volen
majories absolutes de ningú. Per tant, els
socialistes hem parlat amb tots els grups polítics
amb l’excepció del PP (massa distància ideològica)
per aconseguir un pacte de govern estable, fort i
de progrés. Amb pocs apriorismes (el nostre
programa electoral i la bel·ligerància contra les
retallades a l’estat del benestar que hem construït
entre tots) i una voluntat ferma: els interessos de
Canet per sobre de tot.
No ha estat possible. Han primat els tacticismes
partidistes per constituir un govern de dretes,
forjat en despatxos llunyans i d’esquenes al poble.
CiU, UMdC i el PP s’han aliat. Per uns (CiU i el PP)
Canet ha estat la moneda de canvi per aconseguir
diputacions i alcaldies, per altres (CiU i UMdC)
l’oportunitat de resoldre problemes històrics
enquistats (el poder bé val una missa!). I no ens
enganyem, quan la dreta té opció de pacte, no
dubta ni un instant. Veurem com ho expliquen al
poble i als seus electors (especialment UMdC,
l’ovella que torna al corral després de negar el
pacte durant la campanya electoral). I, el que és
més preocupant, en tot aquest procés també s’ha
posat de manifest que tindrem un alcalde que no
decideix. Que gent de fora li fa els deures i que
prioritza interessos partidistes als generals de
Canet.
Els propers anys els socialistes farem política des
de l’oposició, responsablement i lleial, amb
voluntat propositiva i constructiva. Treballarem per
influir en el govern i fer realitat les nostres prioritats
en termes de planificar el futur, incrementar
l’activitat econòmica, generar ocupació, enfortir
les polítiques socials i de família, invertir en
educació i cultura, recolzar l’associacionisme i
modernitzar l’administració pública. I ho farem amb
el poble i pel poble.

PACTE DE
GOVERN

MÉS
RESPONSABILITAT

El Grup d’Unió Municipal de Catalunya vol fer constar
la nostra satisfacció en relació a aquest acord de
govern pel nostre poble durant aquests propers
quatre anys.
El primer anàlisi en clau electoral dels resultats
obtinguts pel nostre grup municipal ens situava en
diferents escenaris on tant podíem ser al govern com
a la oposició.
La pregunta que ens havíem de fer era què havia
votat i què volia dir-nos la gent de Canet el passat
dia 22? I aquests resultats havien de ser el nostre
referent, en el moment de plantejar els possibles
pactes.
En primer lloc, entenem que la gent ha votat un canvi,
CiU ha estat la llista més votada, i el PP ha
experimentat un gran augment en nombre de votants,
això era el primer que calia tenir en compte.
Respecte al nostre Grup, els resultats han confirmat
la voluntat d’una continuïtat, ja que hem assolit un
regidor més tot i estar en el govern i tenint en compte
el desgast que això suposava.
Un cop feta l’anàlisi dels resultats, el nostre Grup va
determinar quins serien els criteris a seguir a l’hora
de seure a parlar amb la resta de formacions. Els
criteris eren dos:
- La lectura en clau de poble, quin pacte podia aportar
el màxim benefici per Canet en els moments i el
context de crisi actuals.
- Amb quines persones es podria formar un equip
compacte i estable, que compartís el model de
gestió i la visió de futur del nostre Ajuntament,
independentment de les ideologies.
Seguint, doncs, aquestes dues premisses bàsiques,
per una banda, amb la capacitat i la sintonia dels
governs actuals i futurs...
...considerem la naturalitat d’un pacte amb CiU, per
afinitats i sintonies polítiques. Som dos partits amb
tendències similars que fan pensar que la convivència
portarà a un futur estable per Canet.
Respecte al Partit Popular, també hem trobat una
qualitat i capacitat humana, molt properes als nostres
ideals de poble, per tal de buscar l’estabilitat i el
compromís amb Canet. I això és el que realment hem
valorat.
Creiem, doncs que aquest és un pacte de bona
voluntat per tal de constituir un govern fort i estable
que pugui garantir un present i un futur per al nostre
poble, ja que aquesta legislatura serà un repte per tal
assentar les bases perquè en gaudeixin les futures
generacions.

ERC, a Canet, ha aconseguit uns resultats electorals
com mai no els havia obtingut. Quatre regidors, a
l’oposició o al govern -al moment de redactar aquesta
columna totes les possibilitats estan obertes- permetran
que el nostre missatge i programa es visualitzin de forma
més nítida. Estem agraïts del suport rebut i intentarem no
defraudar la gent de Canet que ha confiat en nosaltres.
Tampoc la gent que ha confiat en altres candidatures.
De mica en mica, i no sense entrebancs, hem aconseguit
que es reconegui la seriositat del nostre projecte.
Encara que a molta gent la confecció del programa
electoral els pot semblar una banalitat o que es prometen
coses sense cap intenció de complir-les, per a nosaltres
és un element molt important de la campanya. Se sol dir
que el que compten són les persones. I és cert, però en
el nostre cas, a més a més de les persones, vam donar
molta importància al programa. I no com un formalisme
per superar les eleccions, sinó com una eina que dirigeixi
la nostra actuació durant tot el mandat.
Som conscients que els nostres resultats són doblement
positius si els comparem amb els que el nostre partit ha
aconseguit a Catalunya. Per tant, sabedors que molts de
vosaltres heu confiat en totes i cadascuna de les
persones que conformaven la nostra candidatura no
defallirem a tirar endavant el programa electoral de la
millor manera que ens permeti l’estructuració de
l’Ajuntament.
En un moment de crisi econòmica i social com l’actual,
creiem que cal un ampli govern que pugui actuar amb un
sol objectiu: fer de Canet un poble digne i amb un llarg
recorregut per ser motor econòmic de la nostra comarca.
Hi hauria motius, fins i tot, per pensar que el que caldria
fer, ara, és posar-nos tots a treballar i treure profit de
l’esforç que significa que cinc mil canetencs i
canetenques hagin sortit de casa per posar en un sobre
la llista que creuen que representarà més bé els seus
interessos. Malauradament, això no serà possible
perquè ja d’entrada dues formacions van manifestar
abruptament que amb Esquerra no hi col·laborarien mai,
i això no ens deixa cap més opció que confiar que
col·laborarem amb les altres.
Quedin, doncs, com quedin les coses, ens posarem a
treballar de manera immediata i, així com us hem demanat
el vostre suport electoral, ara us demanem que des de la
participació i la intervenció en la vida pública treballeu
conjuntament amb nosaltres aquells que confieu en la
viabilitat del nostre programa. Fins i tot en el cas que
mitjançant pactes oportunistes quedéssim fora del
govern malgrat els 986 vots obtinguts, nosaltres ens
considerarem membres de l’Ajuntament de Canet durant
tota la legislatura. I, sigui en l’oposició o sigui en el
govern, no volem treballar sols. Com a polítics treballarem
colze a colze amb tothom que es posi mans a l’obra i
estigui disposat a construir entre tots un Canet millor.
Aprofitem per desitjar-vos una bona Festa Major 2011.

Grup d’UMdC

www.esquerra.cat/canetmar
canetmar@esquerra.org
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A les 12.00 h
Plantada del bestiari
Dracs de Canet i
bestiari divers
A les 18.00 h
Presentació dels actes
de la Nit Màgica
Gent diversa Els Quatre Gats de Canet
A les 18.05 h
Els tres mags
Pol, Arnau i Marcel
A les 19.00 h
No+PRESSIÓ
El Circ de Llauna
A les 20.00 h
“Volervolar”
Companyia Volaquivol
A les 21.00 h
Acrobàcia
Duo Jackson´
A les 22.00 h
Rock del Maresme
Estrip
A les 22.00 h
Remuntada del Bestiari
Diables de Canet
A les 22.20 h
Il·luminació de la riera
amb espelmes
Els Montoya
A les 22.45 h
Encesa de l’Ateneu
Diables de Canet
A les 23.00 h
Presentació dels actes de la Nit
Gent Diversa Els Quatre Gats de Canet
A les 23.10 h
Degustació sang de drac
Els Montoya
A les 23.20 h
Danses orientals
Anaïs Muñoz
A les 23.30 h
Ritmes caribenys
Trio Los Tainos
A les 00.30 h
Tots som riure
Marcel Gros
A l’1.30 h
Màgia
Fusion
A les 2.30 h
Màgic16
Strip-tease
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