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ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE 

DATA 15 DE JUNY DE 2019 
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de caràcter personal que 

contenen, per tal de donar compliment a la legislació de protecció de dades. 

 
 

Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 12:00 
Hora que acaba: 13:30 
Lloc: Sala de Sessions 

 
ASSISTENTS 

 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA 
MIGUEL BORREGO GONZÁLEZ 
GEMMA BOSCH ALSINA 
ANNA MARIA CASAS DONADEU 
JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
MARIÁN GÓMEZ TÉLLEZ 
M. ÀNGELS ISART FALCETO 
MARC JIMÉNEZ TORRES 
LLUÍS LLOVET BAYER 
ROSA ISABEL MADRID CÁMARA 
JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA 
JOSEP MARIA MASVIDAL SERRA 
M. ASSUMPTA REVOLTÓS VAQUER 
RAQUEL SERRA LERGA 
SÍLVIA TAMAYO MATA 
JOSEP TENAS SOLER 
PERE XIRAU ESPÀRRRECH 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Cristina Cabruja i Sagré, secretària accidental. 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1.- Constitució de l’Ajuntament i elecció de l’alcalde/ssa 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La secretària accidental obre la sessió del Ple de constitució del consistori, agraint 
l’assistència a tots els presents. Avui 15 de juny de 2019, 20è dia posterior a la 
celebració de les eleccions locals i essent les 12:00 hores, s’ha de constituir 
l’Ajuntament de Canet de Mar. De conformitat amb l’acta oficial de proclamació de 
candidatures expedida per la Junta Electoral de Zona d’Arenys de Mar, consta que els 
regidors i les regidores electes del municipi, per ordre alfabètic, són els següents: 

 
Blanca Arbell Brugarola 
Miguel Borrego González 
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Gemma Bosch Alsina 
Anna Maria Casas Donadeu 
Jordi Castellà Andrés 
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Marián Gómez téllez 
M. Àngels Isart Falceto 
Marc Jiménez Torres 
Lluís Llovet i Bayer 
Rosabel Madrid Cámara 
Josep Antoni Massagué Muntada 
Josep Maria Masvidal Serra 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Raquel Serra Lerga 
Sílvia Tamayo Mata 
Josep Tenas Solar 
Pere Xirau Espàrrech 

 
La sessió constarà de dues parts. Una primera part constituent, en la qual els regidors 
electes aniran prenent possessió dels seus càrrecs i una vegada constituïda la 
corporació, hi haurà una segona part, en la qual s’escollirà l’alcalde o alcaldessa. Els 
primers regidors que prendran possessió seran aquells de major i de menor edat 
presents a l’acte, que composaran la mesa d’edat i que ocuparan els càrrecs de 
president i vocal, respectivament. Actuarà com a secretària, la de la corporació. 
Aquesta mesa presidirà el Ple fins a la proclamació de l’alcalde o alcaldessa. La seva 
funció  serà  comprovar  les  credencials  i  les  acreditacions  de  la  personalitat  dels 
regidors i les regidores electes en base a les certificacions emeses per la Junta 
Electoral de Zona. L’acreditació dels regidores i les regidores es trobarà a disposició 
de la mesa d’edat i, un cop siguin cridats un per un pel president, hauran de jurar o 
prometre complir les obligacions del seu càrrec. Una vegada acabat aquest tràmit, 
s’iniciarà la segona part. Tanmateix, i de conformitat amb allò que disposa l’article 36.2 
del  ROF,  està  a  disposició  de  tots  els  regidors  electes  l’acta  d’arqueig  i  la 
documentació relativa a l’inventari de béns. Dona pas, doncs, a l’inici de la constitució 
de la mesa d’edat que, com ha explicat, està formada pel regidor de més edat, el 
senyor Josep Antoni Massagué Muntada, i la regidora més jove, que és la senyora 
Raquel Serra Lerga. A continuació, la senyora secretària demana al senyor Muntada 
que presti jurament o promesa al seu càrrec. 

 
El senyor Muntada s’identifica a la secretària amb les seves credencials i passa a 
prometre el seu càrrec amb la fórmula següent: prometo per la meva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb fidelitat al poble de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya i al president de la Generalitat, i per imperatiu 
legal, prometo lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el 
meu compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré 
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, 
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. 

 
La senyora secretària li demana que ocupi el lloc de president de la mesa. 

 
A continuació, la senyora secretària crida a la sala la regidora més jove, la senyora 
Raquel Serra Lerga, la qual s’acredita davant la secretària i llegeix la fórmula següent: 
prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de  regidora,  i  per  imperatiu  legal  amb  lleialtat  al  Rei  i  guardar  i  fer  guardar  la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i per expressió democràtica de la 
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voluntat  ciutadana  manifesto  el  meu  compromís  amb  els  valors  de  la  república 
catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya 
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment 
equilibrada. 

 
A continuació, la senyora secretària li demana que ocupi el lloc de vocal a la mesa 
d’edat i cedeix la paraula al senyor Josep Antoni Massagué Muntada, president de la 
mesa d’edat, perquè prengui promesa o jurament del càrrec de regidor o regidora a la 
resta d’electes, després de constatar de tots ells que han formulat les declaracions 
corresponents en el registre d’interessos, segons model homologat per l’Ajuntament. 

 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada explica que passa a prendre declaració als 
regidors i les regidores electes, per ordre alfabètic. 

 
A continuació, crida la senyora Blanca Arbell Brugarola, la qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i passa a prometre el seu càrrec: prometo per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, i per imperatiu legal, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i 
per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el meu ferm compromís 
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la 
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 
pròspera i territorialment equilibrada, per la llibertat de les preses i els presos polítics i 
pel retorn dels nostres exiliats i exiliades. 

 
Seguidament, el senyor Massagué crida el senyor Miguel Borrego González, el qual 
també s’acredita i pren possessió del seu càrrec: prometo per la meva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 

 
El senyor Muntada crida la senyora Gemma Bosch i Alsina, la qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, i per imperatiu legal, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
Juro també per la Carta de les Nacions Unides i pels pactes internacionals de les 
Nacions Unides, tots ells subscrits per l’Estat espanyol i que assenten les bases per a 
una societat justa, igualitària i tolerant, així com el reconeixement del dret a 
l’autodeterminació dels pobles. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 
manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que 
continuaré treballant per la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment 
justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. 

 
El senyor Massagué crida la senyora Anna Maria Casas Donadeu, la qual s’acredita 
davant  la  mesa  d’edat  i  pren  possessió  del  seu  càrrec:  prometo  per  la  meva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, i per 
imperatiu legal, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el 
meu ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré 
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, 
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. 
. 
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El senyor Massagué crida el senyor Jordi Castellà Andrés, el qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, i per imperatiu legal, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i 
juro per la meva consciència i honor treballar incansablement per Canet, per Catalunya 
i per la república catalana. Llibertat presos polítics. 

 
El senyor Massagué crida la senyora Marián Gómez Téllez, la qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 

 
El senyor Massagué crida la senyora M. Àngels Isart Falceto, la qual s’acredita davant 
la mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per la meva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, i per imperatiu legal, 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el meu ferm 
compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant 
en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 
pròspera i territorialment equilibrada. 

 
El senyor Massagué crida el senyor Marc Jiménez Torres, el qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor i treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social de Canet de 
Mar, sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a l’autodeterminació dels 
Països Catalans i per imperatiu legal, lleialtat al rei i guardar la Constitució. 

 
El senyor Massagué crida el senyor Lluís Llovet Bayer, el qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, i per imperatiu legal, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i 
per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el meu ferm compromís 
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la 
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 
pròspera i territorialment equilibrada, per la llibertat de les preses i els presos polítics i 
pel retorn dels nostres exiliats i exiliades. 

 
El senyor Massagué  crida la senyora Rosabel Madrid Cámara, la qual s’acredita 
davant  la  mesa  d’edat  i  pren  possessió  del  seu  càrrec:  prometo  per  la  meva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, i per 
imperatiu legal, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el 
meu ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré 
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, 
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada, per la llibertat de les preses i els 
presos polítics i pel retorn dels nostres exiliats i exiliades. Llibertat presos polítics. 

 
El senyor Massagué crida el senyor Josep M. Masvidal Serra, el qual s’acredita davant 
la mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: juro per la meva consciència i honor 
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complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, i per imperatiu legal, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i 
per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el meu ferm compromís 
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la 
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 
pròspera i territorialment equilibrada. 

 
El senyor Massagué crida la senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, la qual s’acredita 
davant  la  mesa  d’edat  i  pren  possessió  del  seu  càrrec:  prometo  per  la  meva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, i per 
imperatiu legal, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el 
meu ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré 
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, 
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada i per la llibertat de les preses i els 
presos polítics i pel retorn dels nostres exiliats i exiliades. 

 
El senyor Massagué crida la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 

 
El senyor Massagué crida el senyor Pep Tenas Soler, el qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, i per imperatiu legal, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i 
per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el meu ferm compromís 
amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la 
construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 
pròspera i territorialment equilibrada, per la llibertat de les preses i els presos polítics i 
pel retorn dels nostres exiliats i exiliades. 

 
El senyor Massagué crida el senyor Pere Xirau i Espàrrech, el qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: juro per Déu i per la meva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, i per imperatiu legal, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 

 
El senyor Massagué explica que un cop tots els regidors electes han pres possessió 
del seu càrrec, es comprova que hi ha quòrum suficient per a la vàlida constitució del 
Ple, motiu pel qual es declara constituïda la corporació. 

 
A continuació, el senyor Massagué explica que s’entra en la segona part de la sessió, 
moment en el qual s’escollirà l’alcalde o l’alcaldessa de la corporació. La fórmula que 
s’utilitzarà serà la votació nominal, segons ha decidit la majoria. En aquest cas, el 
senyor Massagué anirà dient en veu alta el nom de tots els regidors per ordre alfabètic, 
els quals hauran de pronunciar, en veu alta, el nom del candidat cap de llista a qui 
atorguen el seu vot. Dit això, el senyor Gregori comença la votació: 
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Regidor/regidora                                          Candidat/candidata 

 
Sra. Blanca Arbell Brugarola Blanca Arbell Brugarola 
Sr. Miguel Borrego González Marián Gómez Téllez 
Sra. Gemma Bosch Alsina Gemma Bosch Alsina 
Sra. Anna M. Casas Donadeu Blanca Arbell Brugarola 
Sr. Jordi Castellà Andrés Jordi Castellà Andrés 
Sra. Marián Gómez Téllez Marián Gómez Téllez 
Sra. M. Àngels Isart Falceto Blanca Arbell Brugarola 
Sr. Marc Jiménez Torres Marc Jiménez Torres 
Sr. Lluís Llovet Bayer Blanca Arbell Brugarola 
Sra. Rosabel Madrid Cámara Blanca Arbell Brugarola 
Sr. Josep M. Masvidal Serra Blanca Arbell Brugarola 
Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer Blanca Arbell Brugarola 
Sra. Sílvia Tamayo Mata Marián Gómez Téllez 
Sr. Pep Tenas Soler Blanca Arbell Brugarola 
Sr. Pere Xirau Espàrrech Blanca Arbell Brugarola 
Sra. Raquel Serra Lerga Blanca Arbell Brugarola 

 
Finalment, el president de la mesa d’edat emet el seu vot, que és per a la senyora 
Blanca Arbell Brugarola. 

A continuació, el senyor Massagué fa el recompte, el resultat del qual és el següent: 

Sra. Blanca Arbell Brugarola 11 vots 
Sra. Marián Gómez Téllez 3 vots 
Sr. Jordi Castellà Andrés 1 vot 
Sr. Marc Jiménez Torres 1 vot 
Sra. Gemma Bosch Alsina 1 vot 

 
Per tant, atès que la regidora senyora Blanca Arbell Brugarola ha obtingut la majoria 
absoluta de sufragis en primera votació és proclamada alcaldessa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 

 
El senyor Massagué pregunta a la senyora Blanca Arbell Brugarola si accepta el 
càrrec i si jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’alcaldessa d’aquest Ajuntament amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, a la qual cosa la regidora 
declara que accepta i que promet el càrrec per al qual se la proclama, per imperatiu 
legal. 

 
A continuació, el senyor Massagué, fa el lliurament de la vara i la insígnia de 
l’Ajuntament, símbols d’autoritat, a la nova alcaldessa i, immediatament es dissol la 
mesa d’edat i passa a presidir aquesta sessió la senyora alcaldessa des de l’escó 
presidencial. 

 
Pren la paraula la senyora alcaldessa, la qual explica que a continuació els repartirà la 
insígnia de l’Ajuntament als regidors i les regidores que entren com a càrrecs electes 
per primera vegada. 
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Un cop ha repartit les credencials, la senyora alcaldessa explica que cedeix la paraula 
als representants dels grups municipals, per ordre de menys a més representació, 
perquè puguin fer els seus parlaments. 

 
Cedeix la paraula, doncs, a la senyora Gemma Bosch Alsina, representant de Canet i 
Tu: 

 
Gràcies senyora alcaldessa, 

 
Abans que res, volia agrair a totes les persones que han fet possible que avui Canet i 
Tu tingui representació en aquest Ple. En primer lloc, als votants i també a totes les 
persones que van formar part de la candidatura, així com a tots aquells que ens van 
ajudar i donar suport desinteressadament. 

 
Em sento honrada de poder representar un equip que ha treballat amb tanta energia i 
convicció. També assumeixo el meu estat de regidora amb un gran sentit de la 
responsabilitat i, com no pot ser d’altra manera, amb el desig de treballar intensament 
pels interessos de totes les persones de Canet. Assumeixo la meva tasca amb el 
màxim respecte per aquesta institució, els meus companys (tant al govern, com a 
l’oposició) i aquesta vila que tant estimo. 

 
Trasllado a tots el que dies enrere ja vam traslladar en privat a la senyora alcaldessa i 
als caps de llista que havien signat ja el pacte de govern. Ens quedem a l’oposició. 
Però creiem, fermament, que des de l’oposició també es pot aportar i ens reafirmem, 
de nou, en aquesta convicció. Volem fer una oposició responsable i proactiva sense 
que això signifiqui, en absolut, passivitat o indulgència. 

 
No creiem pas que el paper de l’oposició sigui el de viure instal·lada en el bloqueig, el 
filibusterisme o l’afany de polemitzar. Nosaltres farem una oposició ferma, respectuosa 
i sempre, sempre, vista des de l’òptica que prioritza els interessos dels vilatans per 
sobre de tota consideració. Una oposició que col·laborarà amb tot allò que sigui positiu 
pels Canetencs però que serà exigent i persistent en tots aquells aspectes que 
requereixin millores, ja que pensem (i crec que tots en aquest Ple hi estarem d’acord) 
que la nostra tasca és esperonar i fiscalitzar el govern. 

 
Acabo felicitant a tots: alcaldessa, regidors i regidores per ser aquí avui i ratificant-los 
el desig de poder treballar tots junts per un Canet millor. Tenim tots una gran 
responsabilitat i estic segura que la desenvoluparem amb la humilitat, l’esperit 
constructiu i la generositat que s’espera de tots nosaltres. 

 
Molta sort i molts encerts a tots i a totes. 

 
La senyora alcaldessa cedeix el torn de paraula al senyor Marc Jiménez Torres, 
representant de la CUP: 

 
Bon dia a totes i a tots. 

 
Fa quatre anys, la CUP a Canet entrava a l’Ajuntament, era el 2015. Des de llavors ha 
passat de tot, moltes coses que no crèiem que passarien, referèndums, repressió, 
atacs feixistes, presons, exilis i judicis... Moltes coses negatives, però el poble ha 
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respost al carrer com mai: el 21 de desembre, el 3 d’octubre, les vagues feministes els 
dos darrers 8 de març... 

 
Hi ha qui diu que es tanca un cicle de mobilització, però si això és així, també vol dir 
que en comença un altre i des de la CUP de Canet volem ser les formiguetes que facin 
que succeeixin coses inesperades, coses que crèiem que no passarien, en el pla 
nacional, però també en l’econòmic, en el territorial i en el d’igualtat. La CUP som la 
força que fa que passi l’increïble, perquè ara mateix som l’única força rupturista que hi 
ha a l’Ajuntament i això és una vocació, és el nostre ADN, però també és una 
responsabilitat. 

 
Ens hauria agradat treballar intensament amb governs d’esquerres i unitat popular com 
els que avui poden sorgir a Arenys de Mar i a Sant Pol. No és només voluntat política, 
és necessitat. La gent, el territori, la llengua, la nació i les generacions futures ho 
necessiten en un context d’empobriment generalitzat i d’emergència climàtica. Per això 
cal una veu a l‘Ajuntament i un peu al carrer. Per l’aritmètica, per la Llei d’Hondt, per 
errors en la campanya i per la irrupció d’altres forces, la situació de la CUP aquí no és 
la  dels  nostres  veïns. A  Canet  no  podem  canalitzar  governs  d’esquerres,  només 
podem ser testimonis de com s’engendra un govern d’esquerres sumat a ni de dretes 
ni  d’esquerres.  Això,  per  un  exercici  bàsic  d’algebra  fa  centre-dreta,  essent 
benevolents. 

 
Seguirem de prop el pacte per assegurar que s’avança en matèria d’habitatge o drets 
laborals i que es consoliden els avenços amb l’Odèon o amb la igualtat. Si tenim 
dubtes, és perquè no creiem en els pactes a corre-cuita ni a mantenir la poltrona a 
qualsevol preu. Si persones amb discrepàncies les deixen enrere tan ràpid, cal 
preguntar-se per què i per què ens centrem tant en el curt termini. Per això seguirem 
sent crítiques, assenyalant contradiccions de govern i oposició, sense accions 
tàctiques, respectant els tempos de la institució, els seus representants i treballadores, 
però també obeint el carrer perquè malgrat les onze candidatures, malgrat els vuit 
grups municipals, malgrat això, som l’única força rupturista d’aquest ple i això és una 
responsabilitat, com he dit abans, això ens porta a ser oposició, però també a ser 
mobilització. 

 
Tenim ben clar que no hi ha aliats naturals, els que feren possible l’1 d’octubre, avui 
formen  privatitzacions,  els  que  pateixen  l’exili  van  ser  els  responsables  de  les 
retallades més draconianes de la Generalitat, els que prometen canvi acaben sent més 
del mateix. Els que cercaven la unitat consumen la divisió, la campanya s’ha embrutat 
amb els que prometien netejar. Amb el regust agredolç de la nit electoral, Yasmina 
Garcia,  la  companya  que  m’hagués  agradat  que  segués  avui  aquí  amb  mi, 
representant els votants, el jovent i el moviment feminista, feia un anàlisi amb el qual 
no pot estar més d’acord, i és que en el fons podem seguir aplicant el nostre programa 
electoral des del carrer. Quan creus en un projecte de lluites compartides, no calen 
recursos materials ni signatures, cal gent i voluntat i és que creiem en la unitat popular, 
en un projecte que va més enllà de l’Ajuntament. 

 
Sent l’única força rupturista del plenari, comença per descartar aquestes parets, ser 
corretja de transmissió i dur la veu d’altres entitats al ple i ser al carrer per dur la 
política a tothom. Ho vam fer amb unitat contra el feixisme i el racisme la passada 
legislatura, amb solidaritat antirepressiva amb l’Alfon i amb altres mocions o causes 
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que hem defensat, portant la veu del poble al Ple municipal. Creiem en la unitat 
popular i això vol dir defensar causes que no són a l’agenda d’aquesta institució ni 
d’aquests representants. Creiem en un programa electoral que vam pensar durant 
mesos i amb iniciatives que tenen arrels d’anys en la tradició militant i ecologista. 
Davant els pactes a corre-cuita i el galliner populista, mirada llarga, la força del temps i 
el pes de la història. Contra l’ambivalència, les tebiors i l’equidistància, una posició 
clara, a baix i a l’esquerra. Per tant, serem oposició dins l’Ajuntament, sí, i també a 
fora. No podem compartir les línies generals de la resta de grups ni del govern, malgrat 
poder-hi estar d’acord puntualment, és clar. 

 
No ens hem cansat de repetir que la CUP som l’única força rupturista, rupturista amb 
l’Estat, però també és rupturista amb les dinàmiques del maquillatge de pressupostos 
participatius, per les engrunes de museïtzar el no-res, de crear un poble aparador. 
Rupturista en la forma de fer política, en el debat col·lectiu. Que jo sigui un electe no 
em fa líder i això fóra bo recordar-ho, tant pel que fa a la CUP com per la política 
municipal en general. 

 
Ens hem sentit dir que fem propostes complexes o que fem anar un vocabulari 
enrevessat. Doncs bé, fem-ho fàcil per qui ho vulgui escoltar, nosaltres treballarem per 
la gent, perquè tingui un poble digne, accessible, on es pugui viure, aprendre i créixer, 
per exemple amb les classes de P3 a l’escola Misericòrdia on la Generalitat no vol 
obrir una nova línia o amb una escola bressol municipal que pagui sous a temps, 
perquè ja no depèn d’una mercantil. Nosaltres treballem per un poble on es pugui 
viure, un poble on hi ha lloguers que necessiten dues nòmines i mitja per pagar-se, un 
poble amb cases plenes i no buides, un poble que no sigui un poble dormitori, sinó un 
poble despert i inquiet, on s’hi somnien projectes de vida diversos, creatius i lliures. Un 
poble on es pugui viure avui i s’hi pugui respirar demà, per això defensem territori, 
espais verds, la pagesia, perquè avui represento les generacions presents, però tots 
plegats, i els qui tenim fills més que ningú, hauríem de prendre consciència que les 
nostres decisions pel que fa al medi natural i agrari repercuteixen també en les 
generacions futures, contra el terrorisme ambiental de la contaminació constant. 

 
Nosaltres  sempre  hi  oposem  la  força  de  la  gent,  separats  som  febles,  unides  i 
solidàries som pràcticament invencibles. Treballarem per un poble on es pugui viure i 
es recuperin els espais abandonats. Ara estem revivint el somni de l’Odèon, però cal 
seguir lluitant contra l’especulació que abandona i deixa podrir el nostre patrimoni, 
mentre al poble manquen zones esportives o espais pel jovent. Sí, parlem de Can 
Jover  i  d’espais  com  Can  Pinyol  o  la  necessitat  de  revitalitzar  la  plaça  Mercat, 
patrimoni que explica la història recent de Canet i un espai que ha de donar resposta a 
les necessitats del poble i, especialment, les del jovent. Que el passat de Canet sigui 
l’eina per al seu futur. 

 
Tot plegat sembla impossible, oi? Com ho semblava l’1 d’octubre. Tanmateix, mireu 
com canvien les coses, un govern impermeable a qualsevol proposta de 
remunicipalització comença a veure que l’única manera de respectar els drets de les 
treballadores és municipalitzant. Hem hagut de passar dos conflictes laborals greus 
per caure del cavall, primer Invermercury i la seva insolvència amb el pàrquing de la 
riera Gavarra i després l’escola bressol municipal El Palauet. Celebrem aquest modest 
canvi d’actitud. Allò que semblava impossible ja no ho és i nosaltres treballem pel 
poble, que es governi a si mateix i que ho faci fora del control de cap empresa, no es 
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pot buscar el benefici col·lectiu des de la lògica del benefici individual. Serem 
implacables, serem govern i oposició i insurrecció, si cal. 

 
Vull acabar amb optimisme. Amb presos polítics, amb el feixisme fora de l’Ajuntament 
però campant lliure pel carrer no és fàcil, però sí, serem optimistes, mirarem enrere i 
creurem en l’impossible, perquè ja ha passat abans, a Canet, a Catalunya i als Països 
Catalans. Visca la classe treballadora i visca la terra. 

 
La senyora alcaldessa cedeix el torn de paraula al senyor Jordi Castellà Andrés, 
representant de Primàries Canet de Mar: 

 
Gràcies alcaldessa. Bon dia a tothom. 

 
En primer lloc, el grup de Primàries Canet de Mar vol agrair molt especialment a tots 
els electors que ens han votat la seva confiança aquestes passades eleccions. Moltes 
gràcies. 

 
És per a nosaltres un autèntic honor i una immensa responsabilitat poder servir el 
poble de Canet de Mar en aquesta propera legislatura. Moltes gràcies de tot cor per la 
vostra immesa   confiança   per   una   candidatura   nova,   gairebé   desconeguda, 
independent i independentista com la nostra, formada per llistes obertes i participació 
ciutadana on el poble ha pogut triar el seu cap de llista i l’ordre d’aquesta llista, fet que 
és absolutament inèdit en tota la història de Canet. Poder aconseguir un regidor i ser la 
sisena força política de Canet, per davant d’altres forces amb representació anterior 
com el Partit Popular o la CUP, suposa per a nosaltres un èxit absolutament 
incontestable per a la nostra proposta. 

 
Èxit que no tindria cap sentit si no fos per utilitzar-lo en benefici de tots els canetencs i 
totes les canetenques, per aconseguir un futur millor, votin el que votin i pensin el que 
pensin. No en tingueu cap mena de dubte, treballarem incansablement per ser dignes 
de la vostra confiança. 

 
En segon lloc, m’agradaria donar les gràcies, especialment, a tots els membres de la 
llista,  per  la  seva  feina  titànica  efectuada,  des  del  primer  dia  fins  a  l’últim.  Sou 
fantàstics i sense vosaltres res, absolutament res, hauria estat possible. També agrair 
de tot cor als familiars i col·laboradors de la candidatura, la seva paciència, els seus 
ànims i la seva ajuda per difondre les nostres propostes a tot el poble. Us estimem 
molt i ja ho sabeu. Gràcies també a tots els ponents que ens han fet costat en aquesta 
campanya electoral, com són la Conxita Vila, la Núria de Gispert, en Pitu Nogueras, 
l’Assumpció Laïlla, en Josep Manel Ximenis, en Toni Castellà o l’Adrià Alsina. Gràcies 
per la vostra experiència, gràcies pels vostres consells i gràcies per la vostra amistat i 
companyia. Ha estat de gran ajuda per aconseguir aquest objectiu compartit. Som un 
gran equip i en aquest mandat ho demostrarem. Encara més, mil gràcies a tots, sou 
genials. 

 
En tercer lloc, voldria felicitar especialment a tots els regidors i regidores pel seu 
nomenament i estendre’ls la mà de tot el nostre grup municipal en tot allò que puguin 
necessitar per millorar Canet, perquè vinguin d’on vinguin les propostes i vinguin d’on 
vinguin les persones, el nostre grup sempre hi posarà el coll per servir els canetencs 
amb les millors solucions possibles. No en tingueu cap mena de dubte, estem a la 
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vostra disposició per millorar Canet i arribar als pactes que siguin necessaris per 
aquest objectiu. 

 
En quart lloc, ens agradaria també felicitar l’alcaldessa, la senyora Blanca Arbell, pel 
seu segon nomenament, fet inèdit en la història de Canet. Poca broma, és la primera 
vegada en tota la història de Canet que una dona repeteix mandat. Per tant, moltes 
felicitats senyora alcaldessa i esperem que tingui molts èxits pel bé de Canet, els 
canetencs i les canetenques. 

 
Tot i així, senyora alcaldessa, el nostre grup restarà a l’oposició, ja que un pacte 
independentista no ha estat la vostra opció, tot i sumar majoria absoluta per poder 
governar. Lamentem aquesta contradicció, ja que es demanava unitat a la pluralitat i 
després no s’ha fet realitat a l’hora de formar govern. Creiem sincerament que és un 
error i que cal sumar alcaldies independentistes per fer avançar el país i plantar cara a 
la repressió de l’Estat espanyol com ha proclamat fa poques hores el president Torra, 
per la qual cosa, senyora alcaldessa, farem una oposició rigorosa, exigent, però 
constructiva. Rigorosa perquè tractarem els temes amb la màxima responsabilitat, 
coneixement i documentació. Exigent perquè reclamarem tota la informació de tot allò 
que afecti el futur dels canetencs i fiscalitzarem la seva gestió de govern municipal. I 
constructiva perquè, com s’ha dit abans, impulsarem els pactes i els acords necessaris 
per fer realitat les seixanta-quatre propostes de millora per Canet que van presentar i 
defensar en el nostre programa electoral. I ho farem, espero, amb el recolzament del 
seu govern i el d’altres regidors i formacions de l’oposició, però també amb el 
recolzament de totes aquelles persones que vulguin construir un Canet millor des de la 
societat civil. 

 
Per fer-ho possible, aquest grup municipal ja anuncia que impulsarà una plataforma 
anomenada Escoltem Canet. Una plataforma cívica i veïnal oberta a tots els canetencs 
a participar activament en el seu futur. Una plataforma que reclamarà el protagonisme 
del poble en la presa de decisions mitjançant les consultes populars, fet inèdit també 
avui a Canet. De fet, l’última consulta popular registrada és la que es va fer per 
construir el mercat de Canet, el 16 d’abril de 1933. Per fer-ho possible iniciarem ja des 
d’avui la petició de la recollida de signatures per celebrar una consulta popular que 
determini si l’escola bressol El Palauet ha de ser externalitzada com fins ara, amb el 
seu fracàs, o bé ser municipalitzada per millorar els seus serveis, millorar i garantir els 
salaris dels treballadors i abaixar les tarifes per fomentar la natalitat de Canet. 

 
Aquesta, doncs, serà la nostra manera de fer, des del plenari i des del carrer, amb la 
complicitat de tothom. Som aquí per servir el poble i som aquí per al millor futur de 
Canet i de Catalunya. No hem vingut aquí a contemplar els vitralls, hem vingut aquí 
per treballar per Canet. 

 
Moltes gràcies a tots i a totes i visca Canet, visca Catalunya i visca la república 
catalana. 
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La senyora alcaldessa cedeix el torn de paraula al senyor Josep Antoni Massagué 
Muntada, representant de Junts per Canet: 

 
Gràcies alcaldessa. 

 
Alcaldessa, regidors i regidores, amics, companys, canetencs i canetenques, aquests 
dies he estat llegint i no és casualitat un llibret que porta per títol Sóc regidor, i ara 
què? I m’ha fet pensar que aquest podria ser el fil conductor de la meva intervenció, 
sóc regidor i ara què? 

 
Però, en primer lloc, vull donar gràcies, primer de tot als membres de Junts per Canet 
per la seva tasca, en Laureà, l’Àngel i l’Esther, per la seva coherència i honestedat, pel 
vostre pas al costat, als quatre-cents seixanta-dos canetencs i canetenques que ens 
van votar per la seva confiança i a la meva esposa Montse per aguantar-me. 

 
I ara què? Doncs ara sentit comú i seriositat i aquest és l’argument, alcaldessa, del 
nostre vot. L’he votada perquè és l’opció majoritària d’aquest Ple. Votar-me a mi 
mateix o a qualsevol altra opció sense possibilitats crec que no hauria estat seriós. 
Som molt conscients del paper que ens han atorgat les urnes i, per això, ja des d’avui, 
primer dia de la legislatura, volem ser conseqüents. 

 
Alcaldessa, el nostre vot, però, no és un xec en blanc, és una mà estesa. Durant els 
quatre anys vinents estarem al seu costat i al del govern en allò que creiem que sigui 
una bona iniciativa o actuació. Estarem al darrere empenyent-los en tot allò que no es 
resolgui o en allò en què no s’actuï i ens trobaran davant en tot allò que no considerem 
que sigui una bona decisió o no es fa correctament. No ens tindran en contra, serem 
darrere, davant i al costat, aquest és el sentit i el significat del nostre vot i també una 
declaració de quin tipus d’oposició serem. 

 
Això em porta a demanar a tots els membres del govern i molt especialment a vostè, 
alcaldessa,  que  no  menystingui  l’oposició,  a  cap  dels  set  electes  que  formem 
l’oposició. Menystenir-nos és menystenir dos mil sis-cents setanta-un canetencs i 
canetenques que tots set representem. La nostra legitimitat neix de les urnes, com 
d’altres legitimitats nascudes de les urnes avui es troben injustament a la presó o a 
l’exili privats dels legítims drets que les urnes els han atorgat. Sigui quina sigui la 
sentència, no esteu sols, mai estareu sols. 

 
Sóc regidor i ara què? Ara a treballar amb eficàcia, a aprendre amb humilitat, a 
compartir amb generositat, a recuperar la confiança dels electors i a representar amb 
dignitat i seriositat els quatre-cents seixanta-dos canetencs i canetenques que ens van 
fer confiança. 

 
“Tot el que es mou, es mou amb voluntat d’esdevenir”. Són paraules de Miquel Martí i 
Pol del poema Ara és demà. Doncs ara, avui ja és demà. Us desitjo a tots disset una 
legislatura plena d’èxits i d’encerts. Al cap i a la fi, seran encerts i èxits per a Canet i 
això és el que compta. 

 
Visca Canet i visca Catalunya. 
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La senyora alcaldessa cedeix el torn de paraula a la senyora Raquel Serra Lerga, 
representant de Som Canet: 

 
Il·lustríssima senyora alcaldessa, regidors i regidores, senyores i senyors que ens 
acompanyeu ens escolteu en aquest Ple de constitució de l’Ajuntament, bon dia. 

 
El 26 de maig, dia en què es varen celebrar les eleccions municipals, queda enrere. I 
avui, els electes  locals  hem complert el tràmit d’escollir una nova alcaldessa pel 
mandat que just ara encetem. És conegut el pacte de govern que hem signat ERC, 
Canetencs independents i Som Canet. Per tant, el vot de Som Canet en aquest Ple 
d’investidura ha estat per la Blanca Arbell, a qui volem felicitar públicament pels 
resultats que ERC ha obtingut en les darreres eleccions municipals en ser la força més 
votada. Felicitació que també volem fer extensiva al Pere Xirau i a Canetencs 
Independents per l’increment substancial de vots que han obtingut. Junts treballarem 
per donar un major protagonisme a la gent, també en les polítiques encaminades a 
reactivar l’economia, generar llocs de treball i vetllar pel benestar de les persones. 
Com també treballarem en la definició d’un model de poble basat en l’equilibri territorial 
i la sostenibilitat o a fer més eficaç, transparent i àgil l’administració. 

 
Però crec que també és de justícia felicitar la resta dels membres del consistori i fer-ho 
extensiu a totes les persones que van formar part de les diferents candidatures. 
Aquestes eleccions han estat atípiques, quant al nombre de candidatures i això 
constata que a Canet hi ha gent que, des de posicionaments ideològics diferents, està 
disposada a comprometre’s i a treballar pel nostre poble. Als electes locals ens toca, 
doncs, amb la nostra tasca quotidiana, contribuir a millorar la vida de tota la ciutadania, 
i fer de Canet un poble on viure i treballar amb dignitat sigui una realitat. 

 
També vull agrair el suport dels cinc-cents vint-i-un canetencs i canetenques que han 
fet confiança a Som Canet i que d’una forma o altra han participat en l’elaboració del 
programa, en la campanya o en d’altres activitats. 

 
I parlant de campanya, és de rebut agrair la feina feta a tot l’equip de Som Canet 
durant, no només la campanya, sinó durant els darrers quatre anys. 

 
I, evidentment, no puc deixar d’agrair a les persones que han patit més durant aquesta 
campanya i que m’han recolzat fins l’infinit, és la meva família. Gràcies pel vostre 
suport, paciència i encoratjament. 

 
Una bona dada que n’extreiem d’aquestes eleccions és l’augment de la participació, 8 
punts per sobre de la del 2015. Aquesta dada posa de manifest que la política local 
interessa a la ciutadania, fet que també es constata amb la quantitat de persones que 
es van involucrar en llistes electorals i en la seva pluralitat. 

 
Per això, creiem que la política de proximitat és la mes efectiva i la que millor pot 
resoldre els problemes de la gent. SOM CANET porta incorporat en el seu ADN el 
municipalisme i la vocació de servei a les canetenques i els canetencs. Aquest és 
l’únic motiu pel qual ens hem presentat a les eleccions. I l’únic motiu pel que seguirem 
treballant. 
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Tot just ara, fa 4 anys entràvem per primera vegada en aquest consistori. Primer a 
l’oposició i els darrers dos anys i escaig al govern. Aleshores sabíem que no érem 
necessaris aritmèticament, però també que la nostra presència i acció política 
contribuirien a incrementar el pes específic de les forces d’esquerra al govern i les 
polítiques de progrés. I així ha estat, amb treball, constància i lleialtat institucional el 
nostre accent és avui palpable en l’obra de govern. 

 
Enguany, amb l’aval de la feina feta i amb les nostres propostes programàtiques per 
bandera, de nou ens incorporem al govern prioritzant dos àmbits clau per al 
desenvolupament de Canet: la sostenibilitat i les polítiques socials centrades en 
l’habitatge. 

 
La nostra feina, però, no s’acaba aquí. Creiem en la transversalitat de l’acció de 
govern i, per tant, treballarem intensament amb la resta d’àmbits que el conformen per 
assolir un Canet on tothom pugui viure i treballar amb dignitat. 

 
Per acabar, no voldríem deixar de felicitar a totes les noves forces polítiques que 
s’incorporen al consistori formant part de l’oposició i dir-vos que ens tindreu a la vostra 
disposició durant tot el mandat que avui s’inicia. Fet que, òbviament, també fem 
extensiu a la resta de partits que en formaran part. I no només perquè sabem 
perfectament què significa estar a l’oposició o ser novells a l’administració publica, sinó 
també perquè sabem que a tots, govern i oposició, ens uneix una mateixa voluntat: 
treballar per Canet i la seva gent. 

 
La senyora alcaldessa cedeix el torn de paraula a la senyora Marián Gómez Téllez, 
representant de PSC-UNITS-Candidatura de Progrés: 

 
Moltes gràcies senyora alcaldessa. 

 
Bon dia a totes les persones que ompliu avui aquesta sala, els que ens seguiu per la 
ràdio, via streaming, des del carrer Ample o qualsevol xarxa social. 

 
Senyora alcaldessa, senyors regidors i regidores, avui constituïm, després de les 
darreres  eleccions  municipals  del  passat  mes  de  maig,  el  nostre  ajuntament.  La 
voluntat popular de la ciutadania s’ha expressat amb la composició d’aquest nou 
consistori. Som, doncs, un nou ajuntament per un nou mandat de quatre anys. 

 
Primer de tot, i en nom del nostre grup, volem felicitar la senyora Blanca Arbell, a partir 
d’ara la nostra alcaldessa, felicitació que vull fer extensiva a la seva formació política, 
ERC, pels resultats obtinguts en aquestes eleccions. 

 
Felicitacions, també, a la resta de regidors i regidores que avui assumeixen aquesta 
condició de servidors públics, ja sigui a govern o a oposició. A tots i a totes els desitjo 
molta sort i encerts en l’exercici de la seva responsabilitat amb la ciutadania del nostre 
estimat municipi. 

 
També vull expressar el nostre agraïment als regidors i les regidores de totes les 
formacions polítiques sortints, per la tasca que han fet aquests darrers anys i que 
suma ja a la història de la nostra vida. 
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El nostre grup vol reconèixer, molt especialment, la feina que al llarg d’aquests anys ha 
fet la nostra companya i amiga Sílvia Tamayo. 

 
Moltes gràcies a tots, estem molt contents dels resultats obtinguts, tot i que no ha estat 
suficient i restarem com a caps de l’oposició. Durant la campanya, PSC-UNITS vam fer 
extensiu a tots els canetencs i canetenques la intenció de presentar una candidatura 
de canvi. Per això no hem donat suport avui al govern que aquí es presenta. Per 
aquest motiu, vull assumir el compromís públic que el nostre grup continuarà treballant 
de forma incansable per defensar els interessos de tota la ciutadania de Canet de Mar, 
fiscalitzant l’acció de govern, comprovant que actua conforme a les lleis i les normes 
que a tots i a totes ens són d’obligat compliment i que s’ocupa dels temes que 
preocupen els vilatans de Canet, la neteja i el manteniment de la via pública, la 
seguretat ciutadana, la reactivació econòmica, tan necessària per generar ocupació i 
de portar a bon port els projectes que tots hem promès durant la campanya. Un nou 
pavelló o espai esportiu que permeti descongestionar l’actual; dinamitzar la nostra 
platja com l’actiu que és; dissenyar un model de gestió per posar en funcionament 
l’Odèon o aconseguir la construcció d’un edifici per a l’institut Sunsi Móra. 

 
Els regidors de PSC-UNITS serem els portaveus davant l’Ajuntament de tots els veïns 
i veïnes que no se sentin representats per les candidatures que conformen el nou 
govern municipal. Pensem estar a disposició de tothom que vulgui, per traslladar les 
seves demandes i/o queixes davant l’Ajuntament, per fer seguiment de la seva 
tramitació i de la resposta que es doni a cada cas. Estarem atents a allò que des dels 
barris de la vila es digui per canalitzar-ho fins aquí. 

 
Us demanem una única eina per fer la feina que ens han encarregat. Transparència. 
Comencin des de ja fent públiques les declaracions de patrimoni de tots els càrrecs 
electes ara que comença el mandat i asseguri’ns que ja són publicades i accessibles 
les del mandat anterior, les de l’inici i les del tancament. Cal que el portal de 
transparència sigui sempre la prioritat de la persona o persones que se n’ocupen. Els 
demanem que ampliïn el portal de transparència i facin el que hagin de fer perquè 
estigui actualitzat a diari, per exemple, amb els pressupostos i la seva execució, que 
ens estalviaria a tots molta feina. Aquests seran els nostres màxims objectius. 

 
Abans  d’acabar,  però,  volem  fer  un  reconeixement  i  agraïment  a  les  nostres 
companyes i companys de candidatura i a totes les persones que ens han donat 
suport durant aquesta campanya i també a les nostres famílies, amb les quals sempre 
trobem el suport, la comprensió i la generositat necessàries per continuar treballant. 

 
Finalment, dir-vos a tots aquells que confieu en nosaltres que treballarem dur per estar 
a l’alçada de la responsabilitat que ens heu atorgat. 

 
Gràcies. 
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La senyora alcaldessa cedeix el torn de paraula al senyor Pere Xirau Espàrrech, 
representant de Canetencs Independents: 

 
Gràcies alcaldessa. Bon dia a tothom. 

 
En primer lloc, vull felicitar-la pel nou nomenament i també vull felicitar a tots els nous 
regidors, sigui que entren amb un partit que ja hi era o amb propostes polítiques 
noves. 

 
Com cada quatre anys, el poble ha parlat i el poble ha escollit i ha decidit pels que som 
ara, avui i aquí; i ho ha fet amb la representació que aquí hi ha. Durant la campanya, 
tots els partits polítics hem aportat iniciatives, hem aportat propostes, hem aportat 
projectes per guanyar. Ara, espero i desitjo que aquestes iniciatives, aquestes 
propostes, aquests projectes siguin perquè, definitivament, guanyi Canet. 

 
I això ho hem de fer des de la responsabilitat, des del treball i des del respecte i 
cadascú des d’on li toca, el govern governant i l’oposició fent un seguiment i un 
acompanyament d’aquest govern que mana. 

 
Estic segur que això ho podrem fer, ho hem de fer i ho farem. Farem un Canet amb 
més progrés, amb més benestar, amb una millor qualitat de vida i amb més 
oportunitats. Si no fem això, que no ens estranyi que el poble ens ho demandi, ens ho 
reclami, ens ho tiri a la cara i ens faci posar vermells. Hem de fer-ho així perquè si no 
ho fem així, faltaríem als ideals que ens han portat a fer política local. 

 
No voldria acabar la meva intervenció sense agrair el suport a tota la gent que ens l’ha 
donat en aquestes eleccions, als membres de la llista, als familiars i els amics i, 
sobretot, a la gent que ens ha votat, ja que ha fet que la nostra formació política, no 
només es mantingués, sinó que, fins i tot, ha fet que pugés moltíssim. 

 
Per acabar, vull plantejar un repte. Avui en dia en què la política està en tan descrèdit, 
la política local a Canet té una assignatura pendent. Ja van tres legislatures que el 
govern que es constitueix en un dia com avui no arriba a bon port i això no és bo per al 
poble. Hem de donar credibilitat, continuïtat i seguretat, bàsicament per millorar el 
crèdit de la política que avui dia està molt desprestigiada i, sobretot, per donar un futur 
millor als nostres fills i al nostre poble. He dit. 

 
La senyora alcaldessa cedeix el torn de paraula al senyor Lluís Llovet Bayer, 
representant d’ERC: 

 
Gràcies Blanca, 

 
Il·lustríssima senyora alcaldessa, regidors, regidores, ciutadans i ciutadanes de Canet 
de Mar, bon dia a tothom. 

 
Vull començar el parlament donant les gràcies als mil cinc-cents cinquanta-sis 
canetencs que ens van fer confiança, però també a totes les persones que van anar a 
votar i que han fet possible que avui tots nosaltres estiguem aquí, fent aquest acte que 
ens honora i que ens oblgia a fer el millor per a tots els canetencs i canetenques. 
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Ara fa cent anys, el 1919, a Canet es vivia un moment històric, la Mancomunitat estava 
portant a terme moltes iniciatives als pobles i aquests responien amb força i energia. 

 
Canet era un d’ells: fa cent anys es va inaugurar la Biblioteca Municipal, es creà 
l’Orfeó Misericòrdia i s’inicià la llarga trajectòria del Canet FC, del qual enguany en 
celebrem aquest centenari. 

 
Avui també és un dia històric, un moment històric, a nivell local i nacional, un moment 
que marcarà possiblement la trajectòria del nostre país les properes dècades segons 
com es resolgui l’encaix de Catalunya dins d’Europa i amb l’Estat Espanyol. Aquest 
Ajuntament també serà partícip d’aquest moment històric que ens tocarà viure i 
necessitem un govern fort, amb decisió i fermesa, amb idees clares i empenta que se 
sustenti en la voluntat ciutadana. 

 
Les urnes del 26 de maig no van donar cap majoria absoluta, els canetencs van voler 
que teixíssim pactes de manera que en sortís aquest govern fort i sòlid, i així ho hem 
fet. Pacte que segur que no agradarà a tots però que és àmpliament majoritari. Malgrat 
tot, som disset regidors els que ens hem de posar dia a dia d’acord i hem de 
consensuar  el  màxim  de  propostes  entre  tots. Així, doncs,  valgui  aquest  ple  per 
allargar la mà a tots i cadascun dels partits que representen els nostres ciutadans. 
Volem seure amb tots, dialogar amb tots, acordar amb tots perquè Canet és el nostre 
objectiu i aquest el compartim de ben segur amb tots vosaltres, perquè això va de 
donar el millor servei al ciutadà i ens compromet a tots, govern i oposició. 

 
Hem d’afrontar moltíssimes actuacions, moltes d’elles continuació de la tasca que ja 
hem  fet  aquests  darrers  anys:  consolidar  la  bona  salut  de  l’economia  municipal; 
ampliar la participació ciutadana; finalitzar el projecte cultural d’arts escèniques dels 
teatres Odèon i Centru; millorar les instal·lacions esportives, amb un nou pavelló, 
educatives, amb un edifici per a l’institut Sunsi Móra, i altres equipaments; adequar el 
centre antic amb carrers a un sol nivell; treballar per a la sostenibilitat, i, sobretot, 
buscar les millors maneres per crear llocs de treball al nostre poble. Moltes d’altres 
actuacions vindran recollides en el Pla d’Actuació Municipal que presentarem 
properament i que marcarà temporalment les accions a dur a terme. 

 
És cert que hem fet i farem moltes coses en el dia a dia i que el Pla d’Actuació 
Municipal en recollirà moltes més, però permeteu-me somniar una mica. Un polític no 
pot viure només del present.També ens toca i tenim l’obligació de planificar el Canet 
del futur. El Canet que ens trobarem demà i on viuran els nostres fills i per això 
iniciarem un Pla Estratègic 2030 per reflexionar que Canet és un poble de futur i hem 
de decidir què hi volem i com ho podem aconseguir i aquí us volem a tots, a qui ens ha 
votat, a qui han votat altres formacions i també, per què no, aquells que no van anar a 
votar. Repensar el nostre poble és feina de tots i l’hem de fer units. 

 
Vull agrair la tasca feta pels regidors que han acabat aquesta legislatura, amb molts 
d’ells hem establert una amistat que perdurarà, siguin del partit que siguin, perquè el 
que m’ha ensenyat la política és que les persones passen per davant de tot. En 
particular vull donar les gràcies a la Coia i en Quirze a qui ens uneix el treball colze a 
colze d’aquests darrers anys dins del mateix partit: moltes gràcies Coia, moltes gràcies 
Quirze. Us trobarem a faltar. 
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I també vull agrair als nous companys que ens acompanyen en aquest nou repte, 
Canetencs  Independents  i  Som  Canet,  per  confiar  en  aquest  nou  govern  que 
formarem. També vull agrair el suport de tots els familiars que ens han acompanyat 
durant aquests quatre anys, a les parelles, als fills, als pares, tots ells han patit les 
llargues jornades, els caps de setmana de presentacions i actes, els nostres nervis. 
Gràcies per la vostra paciència, us ho agraïm sincerament. 

 
Finalment, no puc tancar l’acte sense recordar tots els presos i preses polítiques i els 
exiliats i exiliades que ens han representat aquests anys des de la dignitat seguint el 
que va demanar la voluntat popular. Sense ells a casa no pot haver normalitat, no ens 
la demaneu perquè un tros del nostre cor està de dol. Nosaltres continuarem treballant 
pels nostres ideals des del respecte, amb dignitat i tossudament alçats en les nostres 
conviccions. 

 
Visca Canet i visca Catalunya. 

 
Per últim, pren la paraula la senyora alcaldessa: 

 
Com a alcaldessa us dono la benvinguda, al públic que ens acompanya a la Sala de 
Plens, el que ens està escoltant pels altaveus des del carrer perquè l’aforament és 
limitat i no hi cabem, als radiooients que ens escolten gràcies als nostres tècnics que 
ho fan possible i sobretot als regidors i les regidores d’aquest nou mandat, molt 
benvinguts a la casa del poble, l’Ajuntament de Canet. 

 
A vosaltres us voldria encoratjar i dirigir-me molt directament per dir que tenim una 
oportunitat única de fer una nova política. Fins ara, en el passat mandat vam aprendre, 
com ha dit en Lluís, amb Quirze, amb la Coia, amb la Sílvia, a crear una xarxa de 
comunicació entre nosaltres, de bon saber fer, lleialtat i ajuda, gràcies a la qual hem 
conegut les persones i estic molt contenta perquè aquests dies he anat coneixent a 
tots i cadascú de vosaltres, les persones noves, i crec que sou unes persones 
responsables, amb qui es pot parlar i que no hi haurà els atacs personals que hi 
podien haver hagut en el passat. Per tant, estic molt contenta d’encetar aquesta nova 
etapa política amb gent nova, amb saba nova i amb ganes de treballar. 

 
També vull agrair a tots els votants de Canet que han aconseguit marginar les 
formacions antidemocràtiques, destructives i corruptes que no representen gens la 
nostra societat, un poble amable, noble, culte, educat, respectuós i solidari com és 
Canet de Mar. Per tant, també és un triomf de tota la ciutadania. 

 
Penseu que hem patit quatre anys molt complicats, tant a dins de l’Ajuntament com al 
país, però val la pena tonar a dedicar-hi quatre anys, amb permís de la meva mare, els 
meus fills i del meu home. M’he tornat a comprometre i sabeu que quan m’hi poso, 
m’hi poso fins al final. 

 
Tenim  molta  feina  a  fer,  molts  projectes  engegats  que  volem  acabar  amb  tots 
vosaltres. Regidors, no tingueu cap mena de dubte que us tindrem al dia de tots els 
projectes i de tot el que necessitem consensuar. Hi haurà un canvi total en la 
comunicació amb l’oposició. Aquí som persones, no hi ha draps amagats i ens 
coneixem tots. En Marc ja els ha renyat, com fa sempre, però a l’hora de la veritat 
sempre arribem a consensos i sap com n’és de difícil treballar dins de l’Administració. 
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No dubteu que ens entendrem i que dins les nostres diferències arribarem a acords 
per millorar el poble que, en definitiva, és el que volem tots els que estem aquí. 

 
No vull acabar sense explicar-vos que tots els alcaldes republicans ens hem conjurat a 
guanyar la batalla a l’Estat opressor i no parar fins a aconseguir la llibertat dels nostres 
dignes representants exiliats o presos, que es troben en aquesta situació pel sol fet de 
complir el mandat de donar la veu al poble l’1 d’octubre. 

 
Així, doncs, llibertat presos i preses polítiques, visca Canet de Mar i visca Catalunya 
lliure. 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 13:30 hores de 
tot el que jo com a secretària certifico. 


