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ACTA DEL PLE  DE L’AJUNTAMENT 
 
Caràcter: extraordinari 
Data: 5 de febrer de 2007 
Hora que comença: 20.30 hores 
Hora que acaba: 20.55 hores 
Lloc: sala de Plens de l’Ajuntament 
 

PRESIDEIX 
 
Joaquim Mas Rius, alcalde de la corporació 
 

REGIDORS ASSISTENTS 
 
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal 
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata 
Quarta tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern 
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz 
Antoni Isarn Flores 
Marisol Pacheco Martos 
Francesc Martín Casares 
Francesc Garcia Pujadas 
Anna Ardil Fabregà 
Pere Serra Colomer 
Joan Puigvert Cassà 
Maria Asunción Sánchez Salbañà 
Gabriel Raboso Vico 
Laureà Gregori Fraxedas 
 

EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA 
 
Josep Alboquers Petitbó 

 
ACTUA COM A SECRETARI 

 
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Moció de condol per la defunció de la companya, regidora i exalcaldessa de 
Canet de Mar, Ibis Puig Valls 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
El senyor alcalde obre la sessió d’aquest Ple municipal extraordinari i convocat 
d’urgència amb el motiu de la mort de la primera tinenta d’alcalde de l’Ajuntament, la 
senyora Ibis Puig Valls. Agraeix l’assistència dels presents en aquest acte de 
solidaritat, en nom del consistori i de la família. Li consta que la família agraeix aquest 
Ple i de poder, en uns moments com aquest, rebre el suport de les persones que 
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realment apreciaven i estimaven Ibis Puig Valls. Explica que abans de començar l’acte 
es farà un minut de silenci en memòria de la regidora. 
 
Després del minut de silenci, el senyor alcalde explica que s’ha convocat aquest ple 
per aprovar una moció amb motiu de la mort de la regidora Ibis Puig Valls. Comenta 
que s’ha d’aprovar la urgència de la convocatòria d’aquest Ple, la qual s’aprova per 
unanimitat dels quinze membres assistents dels disset que integren el nombre de dret 
de la corporació i, sense més preàmbuls demana al senyor secretari que passi a llegir 
la moció. 
 
1.- MOCIÓ DE CONDOL PER LA DEFUNCIÓ DE LA COMPANYA, REGIDORA I 
EXALCALDESSA DE CANET DE MAR, IBIS PUIG VALLS 
 
El motiu de convocar aquest ple extraordinari i d’urgència és de molta tristesa. La 
companya, regidora i exalcaldessa de Canet de Mar, Ibis Puig Valls, ha mort aquesta 
matinada. 
 
Ibis Puig Valls ha estat una persona entregada a tot allò que es proposava. Ho ha 
demostrat sempre, en totes les facetes de la seva vida i així va seguir quan va arribar 
a l’Ajuntament, l’any 1999. Des del primer dia que se li va proposar de treballar per al 
seu poble des de l’Ajuntament, va posar fil a l’agulla per lluitar per l’interès col.lectiu.  
 
El seu pas pel consistori ha deixat empremta, des que va entrar fins als seus darrers 
dies. Ibis Puig Valls va començar com a regidora de Benestar Social i Sanitat, època 
durant la qual va intentar ajudar a tothom qui ho necessitava. Per a ella, era 
fonamental aconseguir la millora social dels més desafavorits. I l’Ajuntament li 
permetia encapçalar aquesta ajuda des de l’administració i li donava força per 
reclamar a la resta d’estaments oficials.  
 
L’any 2001 va arribar a l’Alcaldia, des d’on va poder demostrar que era una dona forta, 
una dona de principis, amb coherència amb les seves idees i honestedat a l’hora 
d’executar-les. No s’arronsava davant de les adversitats i, per davant de tot, hi posava 
la veritat, la justícia i el benestar de les persones. Aquestes qualitats eren les que la 
feien especial. 
 
Des de l’abril de 2002 ha estat primera tinenta d’alcalde. Va dirigir les àrees de 
Benestar Social, Sanitat i Governació fins al maig de 2003 i d’Urbanisme i Seguretat 
Ciutadana durant tot aquest mandat. Fins avui. Només una malaltia l’ha pogut allunyar 
de la seva lluita per aconseguir un govern just, en aquest petit espai que és Canet de 
Mar.  
 
Per això, volem retre-li aquest últim homenatge i acordem per unanimitat dels quinze 
membres assistents dels disset que integren el nombre de dret municipal: 
 
PRIMER.- Manifestar el nostre més profund condol per la mort de la companya, 
regidora i exalcaldessa de Canet de Mar, la senyora Ibis Puig Valls. 
 
SEGON.- Decretar, a partir d’avui, tres dies de dol oficial, durant els quals no es 
podran celebrar activitats lúdiques i festives a tot el terme municipal de Canet de Mar. 
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Pren la paraula el senyor Francesc Martín Casares, regidor no adscrit a cap grup 
municipal, el qual, primer de tot vol expressar el seu més profund condol a la seva 
família. Com a companya, d’Ibis Puig vol destacar, per damunt de tot la seva 
coherència, tenia molt arrelats valors com la llibertat, la justícia, la solidaritat i 
l’humanisme, tots ells valors universals. I de tots ells en donava mostres a mans 
plenes. Molt sovint li deia que la política era bruta, però ell li contestava que havia 
conegut la cara més lletja. La política no és bruta, sinó que el que és brut és el mal ús 
que alguns en fan. Tota idea política és legítima quan es defensa democràticament i 
es deslegitima quan arriba a nivells personals i amb desqualificacions moltes vegades 
fora de lloc. Amb educació i bones maneres es pot discrepar de tot; les relacions amb 
les persones s’han d’entendre diferents. Ibis Puig deia que en política no tot s’hi val. El 
més important són les persones i no apilar vots. Aquest era el seu pensament personal 
més valuós. Acaba la seva intervenció amb aquestes paraules: gràcies companya Ibis, 
perquè em vas ensenyar un camí democràtic i de lluita amb coherència. 
 
Pren la paraula el senyor Pere Serra Colomer, regidor no adscrit a cap grup municipal, 
el qual explica que tothom és coneixedor que la mort és un pas que tard o d’hora es 
donarà. És un pas que significa un acabament, deixar aquest món conegut i previsible 
per fer un traspàs cap a una altra vida desconeguda i alhora incerta que cadascú 
s’imagina i creu d’acord amb les seves conviccions morals. Encara que sigui un fet 
conegut i assumit, però, sempre que succeeix deixa les persones amb una sensació 
de temporalitat i d’impotència. Es tracta, doncs, d’un fet cabdal que traspassa el 
formalisme institucional d’aquest acte per endinsar-se en el més profund de les 
persones, els sentiments, i que habitualment dóna peu a fer una breu recordança de la 
persona i la personalitat de qui se’n va. Explica que en aquest moment no recordarà a 
bastament la personalitat de l’Ibis, ja que considera que ara no és el moment de fer-ho, 
tot i que creu que en poden parlar amb més deteniment altres persones, pel fet d’haver 
estat treballant amb ella molt més temps que ell. Però el seu grup, l’explataforma 
independent de Canet, creu que ara és el moment de recordar haver compartit moltes 
hores, moltes jornades i moltes tasques de treball amb ella per al govern municipal, 
treballant plegats, compartint esperances, desencisos i il·lusions, tant de caire 
municipal com personal. Per tant, com a resum, es pot dir que l’Ibis se n’ha anat 
físicament, però sempre en quedarà el seu record. Repeteix que no és el moment de 
parlar, sinó de recordar i de donar l’últim adéu a la persona que se’n va i també, i 
sobretot, d’expressar el seu condol a tots els seus familiars per aquesta pèrdua que, 
per previsible, no deixa de ser més dolorosa, ja que són els familiars els que han patit 
la seva malaltia i els que ara pateixen la seva mort. 
 
Pren la paraula el senyor Òscar Figuerola Bernal, portaveu del grup municipal d’ERC, 
el qual explica que a l’Ajuntament l’Ibis només s’hi va estar els últims sis anys de la 
seva vida. Recorda que quan ell va arribar a Canet, l’any 1991, gairebé el primer que 
va aprendre va ser que uns vailets, als quals els feia classe, anaven a ca l’Ibis. El seu 
nom era tan singular que no es va imaginar que era el nom d’una persona, sinó més 
aviat el nom d’una institució. L’Ibis durant molts anys va fer molta feina i creu que el 
record que molta gent tindrà d’ella és aquella relació que tenia amb mig Canet, perquè 
a mig Canet li ha fet classe. L’Ibis sempre deia que era mestra i a la política s’hi va 
trobar de casualitat. Per tant, pensa que, seguint una mica el seu esperit vital, tot i la 
tristesa que ha colpit tothom, s’ha de recordar cada dia i pensa que hi haurà molta gent 
que la recordarà molts anys perquè és d’aquelles persones que deixa petja, que deixa 
marca i n’ha deixat durant els anys que ha fet de mestra, perquè ella volia que li 
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diguessin que era mestra, i n’ha deixat aquests últims sis anys a moltes de les 
persones que han treballat amb ella a l’Ajuntament. Malgrat la tristesa que els omple a 
tots, pensa que se l’ha de recordar en els moments d’alegria, amb aquella il·lusió amb 
què feia les coses i que les feia sempre pensant en la col·lectivitat, bé sigui com a 
companya de govern, bé sigui en qualsevol acte que feia a la vida, ja que alguna 
vegada li deia que li agradava molt anar al mercat cada dissabte perquè hi trobava el 
contacte social i humà. Com que no li agradava la comèdia no es farà cap funeral i cap 
acte de comiat i, per tant, obliga les persones a recordar-la dia rere dia i trobant tot allò 
que va ensenyar, perquè l’Ibis era mestra. 
 
Pren la paraula la senyora Cati Forcano Isern, portaveu del grup municipal de CiU, la 
qual explica que com a portaveu del grup polític de CiU pot dir molt poca cosa. Han 
treballat juntes per al seu poble, no per a unes sigles que no han donat peu a tenir un 
gran final polític. Com a representant del grup polític d’Unió i com a Cati Forcano sí 
que té coses a dir. Coincideix amb tots els regidors que l’Ibis caracteritzava una 
capacitat, un treball i sobretot una entrega que ella, personalment, fa molts anys que 
coneixia. Havia compartit amb ella moltes hores i no només en l’àmbit polític. Passés 
el que passés, ella sempre lluitava, donava el màxim de si mateixa pels altres, amb els 
seus criteris, els seus valors, la seva manera de pensar, però en el fons i el més 
important és que ho feia tot pels altres. Creu que és la millor lliçó que com ha mestra 
els ha pogut deixar. Acaba la seva intervenció amb les paraules següents: gràcies. Et 
trobarem a faltar, no només com a companya de viatge polític, sinó com a companya 
de vida. 
 
Pren la paraula la senyora Sílvia Tamayo Mata, portaveu del grup municipal del PSC, 
la qual explica que el seu grup municipal sent profundament la pèrdua de la companya 
i amiga Ibis Puig i així li volen fer arribar a la seva família. Era una dona lluitadora, una 
persona compromesa i lleial amb les seves conviccions, honrada i defensora del no tot 
s’hi val en política. Per ella, les persones eren el més important, per sobre 
d’institucions de política. Era molt estimada per la gent de Canet, pels grans i pels 
petits i així s’ha pogut veure avui al carrer, en les converses de la gent, en aquesta 
sala plena a vessar. Acaba la seva intervenció amb aquestes paraules: adéu 
companya, gràcies per donar-nos una vegada més una lliçó, una lliçó de lluita i 
honradesa. 
 
Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal de CiU, 
el qual explica que sempre que algú ha estat a prop deixa aquesta vida, s’amunteguen 
en el pensament un munt de situacions on es reflecteixen els moments viscuts i 
algunes vegades ve una lleugera sensació que s’hauria d’haver actuat d’una altra 
forma a la que es va fer. El destí és inexorable i té traçat un camí per cada un del que 
sols ell n’és coneixedor abans que s’arribi al final. Ara que ja es coneix el camí de 
l’Ibis, es pot dir que les persones passen i les seves obres queden i cal fer això, 
quedar-se amb la seva contribució en la societat canetenca. 
 
Pren la paraula la senyora Anna M. Nadal Fernández, secretària de la regidora Ibis 
Puig Valls, la qual llegeix el manifest següent, en nom de tot el personal de la 
corporació: 
 
Tot el personal de l’Ajuntament de Canet de Mar, de la Policia Local i de la Brigada de 
Serveis volem expressar el nostre més profund sentiment de dolor per la pèrdua de la 
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regidora Ibis Puig Valls. Els qui hem tingut la sort de treballar prop teu, sabem que has 
estat un dona compromesa i fins l’últim moment entregada al servei del teu poble, no 
escatimant esforços per aconseguir allò que et proposaves. Podríem dir moltes altres 
coses, ja no com a regidora, sinó com a persona i molt especialment, com a dona. Per 
a molts has estat el símbol de la força i de les conviccions. Tu prioritzaves sempre el 
valor de posar-les en pràctica. Has estat una dona molt valenta, dient sempre el que 
pensaves des del respecte a les diferències, però deixant molt clar la teva escala de 
valors. Sabem que per a tu les persones han estat sempre una prioritat davant de tot. 
Ens has ensenyat a donar valor a la frase ser persones, sobre aquest pilar sempre has 
dit que s’hi pot construir tota la resta. Aquests darrers mesos, quan et vèiem llegint els 
diaris sabíem que paties molt, però també sabíem que tu com la cançó d’en Raimon 
diries No, diguem no! Ibis, et tindrem sempre present i et recordarem com una persona 
molt coherent i honesta.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, el qual explica que és molt difícil expressar amb 
paraules els sentiments que un té en aquest moment. Personalment, com d’altres 
regidors, ha compartit sis anys de la vida política amb Ibis Puig. No era una dona 
perfecta, com tothom, tenia els seus defectes i les seves virtuts. Però sí que tenia un 
coneixement important del que representa la tolerància en aquest món i de saber que 
tothom és diferent, pel que és bo i pel que és dolent. Era una persona compromesa 
amb l’ètica, la política, amb les maneres de fer, una persona extremadament lluitadora 
i ho va demostrar a la dècada dels setanta quan va anar a l’Uruguai per pròpia voluntat 
i va acabar essent presonera política de la dictadura que hi havia en aquells moments. 
Allà va aprendre a lluitar, va patir tortures físiques, psíquiques i vexacions de tota 
mena. Allà va aprendre a lluitar i a resistir. Era una dona que sabia què volia dir lluitar i 
sempre arribava a les últimes conseqüències. Avui ha demostrat que ha deixat 
aquesta vida bregant, treballant i defensant el que ella sempre havia pensat que era el 
millor. Va cometre errors, com tothom, però sempre convençuda que el que havia de 
fer era el millor per defensar els interessos generals. Agraeix a tots els presents la 
seva presència, demostrant la seva solidaritat i també dóna les gràcies a les diferents 
entitats, empreses i altres ajuntaments de la comarca que han fet arribar el seu condol 
a l’Ajuntament. Explica que a partir de demà els canetencs disposaran d’un llibre de 
dol perquè puguin escriure el condol a la família. Acaba la seva intervenció desitjant 
per Ibis Puig el descans que sistemàticament li han negat durant aquests darrers anys. 
Que descansi en pau. 
 
I essent les 20.55 hores s’aixeca la sessió del Ple de tot el que jo com a secretari 
certifico. 
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
 
Marcel.lí Pons i Duat      Joaquim Mas Rius 
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