
Canet Aliments s’amplia i 
millora el servei a la població  
S’obre un nou local per emmagatzemar els aliments 

Torna el Canet 
Rock 
Per fi hem conegut tots els detalls del 
Festival Canet Rock, que es farà el 
dissabte 5 de juliol al paratge del  Salt 
del Rossí, al capdamunt del polígon 
industrial. Dotze hores de música, 
des de les 7 de la tarda del 5 de juliol 
fins a les 7 del matí del dia 6, amb 
grups molt coneguts del panorama 
musical català. Les entrades ja són 
a la venda. Tota la informació del 
festival a www.canetrock.cat.
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I també:

Comencem les 
obres de l’OAC 
L’Ajuntament ha obert provisionalment 
l’entrada a l’edici central pel carrer de 
la Font. La causa són les obres de 
reforma de la planta baixa del carrer 
Ample. 
S’hi està habilitant una Oficina 
d’Atenció al Ciutadà que permetrà 
atendre la població d’una manera 
més adequada. L’OAC es completarà 
amb una aposta per la modernització 
general de tota l’administració local. 

Per fi lliures !!! 
Jordi i Xavi
La notícia ens va arribar quan aquest 
número del Viure Canet ja estava llest 
per imprimir-se. El text que teníem 
preparat explicava com Canet i Llava-
neres s’unien cada dijous a la tarda 
per reclamar-ne la llibertat. 
Tot es va capgirar quan ens va arribar 
la informació que Jordi Bañeres i Xavi 
Mora sortien de la presó i tornaven 
cap a casa.  36 dies de malson que 
ara toca oblidar. Per fi lliures !

Memòria 2013 de 
la Policia Local
A la memòria anual es detallen 
totes les actuacions de policia 
administrativa, assistencial, seguretat 
ciutadana i policia de proximitat, 
essent aquesta darrera un actiu molt 
important que es vol potenciar. La 
memòria del 2013 es presenta en un 
nou format, ja que compara l’activitat 
del 2012 amb la del 2013.
Un document molt complet que podeu 
consultar al web institucional. 

Canet Aliments està integrat per 
les entitats Càritas, Creu Roja i els 
Serveis Socials de l’Ajuntament. 
Aquest 2014, quan fa un any que 
va entrar en funcionament i després 
de fer-ne una acurada valoració, les 

tres entitats han decidit incorporar-hi 
millores i ampliacions. 
La cistella d’aliments que  es fa 
arribar a les famílies s’ha ampliat i és 
més variada. S’han ampliat els dies 
de lliuraments dels lots i  es fa de 

forma individualitzada, per garantir la 
privacitat dels ciutadans. 
I s’ha adquirit un nou local més gran 
per emmagatzemar els aliments. És a 
prop dels Serveis Socials, i serà per a 
ús exclusiu d’aquest projecte.
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Acords de Ple
El Ple és el màxim òrgan de govern i administració municipal. Està format per 
tots els regidors i les regidores del consistori, que a Canet de Mar són 17, i és 
presidit per l’alcalde. Aquests són els principals acords que s’han pres a les 
darreres sessions plenàries d’aquest Ajuntament.

Ple 30/12/2013 
Extraordinari i 
urgent
Aprovació definitiva de les orde-
nances fiscals per a l’exercici 2014. 
De conformitat amb el que disposa 
l’article 17.3 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, de conformitat 
amb la proposta de la Tinència de 
l’Alcaldia d’Hisenda i règim Intern, 
s’acorda per onze vots a favor i quatre 
vots en contra 

Resolució de desestimació de les 
al•legacions i aprovació definitiva 
del pressupost general municipal 
per al ’exercici 2014. 
De conformitat amb la proposta de 
la Tinència de l’Alcaldia d’Hisenda i 
Règim Intern, s’acorda per nou vots a 
favor i sis vots en contra 

Adjudicació contracte per a la 
gestió del servei públic d’escola 
bressol municipal. Vist l’expedient 
administratiu de referència i de 
conformitat amb allò que disposa 
l’article 151.3 del TRLCSP, de 
conformitat amb la proposta de 
l’Alcaldia, s’acorda per nou vots a 
favor, dues abstencions i quatre vots 
en contra 

Declaració institucional sobre la 
convocatòria d’una consulta que 
presenten els grups municipals de 
CiU, UMdC i ERC. 
Davant l’anunci de la convocatòria 
d’una consulta per tal de decidir si la 
nació catalana vol esdevenir un Estat 
independent, aquest Ple, integrat 
per representants electes per la 
ciutadania de  Canet de Mar, aquessta 
declaració s’acorda per onze vots a 
favor i quatre vots en contra.

Ple ordinari  
30/01/2014
Donar compte del Decret d’Alcaldia 
número 1354/2013 de modificació 
de delegacions de l’Alcaldia. 
A causa de la baixa mèdica de la 
primera tinenta d’alcalde, la senyora 
Cati Forcano Isern, el govern va creure 
convenient delegar  les regidories 

de la senyora Forcano a altres 
regidors. Així, doncs, la Regidoria de 
Benestar Social i Família es delega 
al senyor Albert Lamana Grau, la 
de Festes Popular al senyor Josep 
M. Masvidal Serra i la de Joventut 
al senyor Pere Xirau i Esparrech. 
A conseqüència d’aquestes noves 
delegacions, la figura de portaveu 
del govern que requeia en el senyor 
Lamana desapareix i Alcaldia 
assumeix plenament les funcions de 
la Regidoria de Comunicació.

Donar compte de l’informe sobre 
l’acompliment dels terminis de 
pagament de les obligacions de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet 
corresponent al tercer trimestre de 
2013, així com de la Fundació els 
Garrofers corresponent al segon 
i el tercer trimestre de l’exercici 
2013. 

Aprovació borsa d’hores extraordi-
nària per a la Policia Local. 
De conformitat amb la proposta de la 
Tinència d’Alcaldia, d’Hisenda i Règim 
Intern, s’acorda per nou vots a favors, 
quatre en contra i dues abstencions.

Aprovació inicial del pla d’actuació 
municipal d’incendis forestals del 
municipi de Canet de Mar i del 
pla de prevenció d’incendis per al 
període 2013-2017. 
De conformitat amb la proposta de les 
tinències de l’Alcaldia de Seguretat 
Ciutadana, Esports i Medi Ambient, 
s’acorda per unanimitat dels quinze 
membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple 
municipal.

Moció presentada pels grups 
municipals de ciu, erc, umdc i psc 
en defensa del dret a les dones a 
decidir sobre la interrupció del seu 
embaràs. 
S’acorda per tretze vots a favor i dues 
abstencions.

Moció presentada pels grups 
municipals de CiU, ERC, UMdC i 

PSC de suport a acció cultural del 
país valencià i a l’arribada de les 
emissions de catalunya ràdio i TV3 
al país valencià. 
S’acorda per tretze vots a favor i dos 
vots en contra.

Ple extraordinari 
06/03/2014
Punts tractats:

Aprovació de la formalització del 
conflicte en defensa de l’autonomia 
local contra la ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la administración 
local. Aprovad per catorze vots a fa-
vors i dos en contra.

Moció presentada pels grups mu-
nicipals de CiU, UMdC i ERC de 
suport a la campanya de recollida 
de signatures Signa un vot per la 
independència. Aprovada per onze 
vots a favor, quatre en contra i una 
abstenció.

Ple ordinari 
27/03/2014
Aprovació modificació de crèdit 
06/2014. S’aprova per 12 vots a favor 
i 4 abstencions.

Ratificació Decret de l’Alcaldia nú-
mero 78/2014, de 21 de gener, rela-
tiu a la pròrroga d´un contracte de 
rènting d´un vehicle de la Policia 
Local.
Es ratifica per 12 vots a favor i 4 en 
contra.

Resolució al recurs de reposi-
ció presentat per SOREA contra 
l’acord pres pel Ple municipal en 
sessió ordinària de data 28.11.13.
S’aprova per unanimitat.

Aprovació inicial PCAG de 
l´Ajuntament de Canet de Mar.
S’aprova per unanimitat.

Moció dels grups CiU, UMdC, PP, 
ERC i PSC en relació a la sol·licitud 
de la Creu de Sant Jordi per al 
Centre Educatiu Col·legi Yglesias 
de Canet de Mar.
Aprovada per unanimitat.

Festes Locals 
per al 2014 
Al Ple del 26 de setembre es va 
aprovar per unanimitat la desig-
nació de les dues festes locals 
per al 2014.

Aquest any serà festa a Canet de 
Mar els dies 30 de juny (dilluns) i 
8 de setembre (dilluns).

Sant Pere serà diumenge. Per 
aquest motiu la festa es passarà 
a l’endemà dilluns.
En el cas de la Festa Major petita, 
el dia 8 serà dilluns. D’aquí que 
es pugui mantenir el festiu.

Obertura comercial 
autoritzada al 2014
Els vuit dies d’obertura comercial 
autoritzada per la Generalitat per 
al 2014:
•  5 i 12 de gener
•  6 de juliol            
• 12 d’octubre
•  1 de novembre
•  6, 8 i 21 de desembre

Els dos dies festius addicionals 
d’obertura comercial a Canet de-
cidits per la Junta de Govern Lo-
cal són: 
• 14 de setembre (coincidint amb 

la Fira Mercat Modernista)
• 14 de desembre (coincidint amb 

la campanya de Nadal)

Plans 
ocupacionals 
L’Ajuntament ha contractat 13 
persones de diferents especiali-
tats per cobrir temporalment di-
ferents llocs de treball. Ha estat 
possible gràcies a una subven-
ció de la Diputació de Barcelona 
a través del Programa comple-
mentari de suport a l’economia 
productiva local, del seu règim de 
concertació, i dins la línia de su-
port finançament dels plans locals 
d’ocupació (fase 1).
Aquests treballadors s’estaran de 
forma temporal a les àrees se-
güents: 

• Oficina d’Informació i Turisme
• Biblioteca P. Gual i Pujadas
• Servei de jardineria
• Vigilància d’Instal·lacions     

esportives
• Hisenda
• Brigada d’Obres i Serveis

El Ple ha aprovat 
presentar recurs contra 
la Llei de reforma de 
l’administració local 
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Canet i el 1714
Programa d’activitats de la 
Comissió Maresme Commemo-
ració 1713-1714. La Comissió la 
formem vint-i-tres  ajuntaments 
i l’Arxiu Comarcal del Maresme. 
Es faran més de 100 activitats 
durant el 2014. A Canet de Mar 
s’organitzen: 

• Presentació del llibre: La 
nissaga dels músics Milans 
i la seva relació amb Sant 
Josep Oriol. Autors: J.M. 
Gregori, J. Soler i J. Dolcet.  23 
d’abril a les 19.00 hores. Aula 
Magna del  CRTTT - Escola de 
Teixits

• La partitura del mes. Mostra 
de partitures i àudio del fons 
de l’Arxiu Parroquial. d’abril a 
desembre. Casa museu Lluís 
Domènech i Montaner

• Exposició col·lectiva de pin-
tura: 1714. Del 20 de juny al 6 
de juliol. Sala Cultural Ramon 
de Capmany

•  Jo, en Jan, he vist la guerra 
de Barcelona. Activitat per a 
públic familiar. 10 de setembre 
a les 18.00 hores. Biblioteca P. 
Gual i Pujadas

• Jo sobrevisquí al setge de 
Barcelona. Activitat per a 
adults. 10 de setembre a les 
20.30 hores. Biblioteca P. Gual 
i Pujadas

• Presentació edició musical: 
Col·lecció Mestres Catalans 
Antics, Vol III: Villancets del 
s. XVII i XVIII (editorial Tritó). 
Al Centre Parroquial. Concert 
de Santa Cecília: Antològica 
II de Tomàs Milans i Godayol 
(1672-1742). A l’església Parro-
quial. 23 de novembre a partir 
de les 19.00 hores

• Exposició: El Maresme en la 
línia del temps de la Guerra 
de Successió (1702-1714). 
del 17 al 31 de novembre. Sala 
Cultural Ramon de Capmany

Treball de govern, no parem 
de fer feina 

 Jesus Marín

Ens trobem ja al 2014. Un any que 
promet, en el qual tots plegats po-
sem moltes expectatives. Al Govern 
local continuem com sempre, fent 
feina. Malgrat les envestides que ens 
arriben de fora i que pretenen atacar 
l’autonomia local, just ara que fa 35 
anys que vam començar a recuperar-
la, seguim fent feina. I ho fem des de 
totes les àrees de govern. 
Ho fem des de Benestar Social, amb 
l’ampliació del projecte Canet Ali-
ments. Ho fem des d’Urbanisme, amb 
el lliurament de claus que es fa aquest 
abril dels pisos dotacionals. També 
des d’Obres i Via Pública hem treba-
llat de valent aquest inici de 2014, ens 
haureu pogut veure arranjant espais 
com el passeig Marítim, la Via Can-
netum, l’11 de Setembre, la carretera 

N-II o la riera Sant Domènec. 
Des de Seguretat Ciutadana treba-
llem per potenciar la policia de proxi-
mitat. La recuperació de l’Educació 
per a la mobilitat segura i les xerra-
des a diferents col•lectius en són una 
mostra. Medi Ambient intensifica les 
campanyes de conscienciació. La 
darrera, és la de S’ha d’acabar tot el 
bròquil, en contra del malbaratament 
alimentari. 

Esports manté el suport a entitats i 
clubs i participa en esdeveniments 
com el que hem celebrat aquest ge-
ner i que ha portat a Canet més de 
dos-cents corredors en el 17è cros 
de Canet. I pel que fa a Educació, 
ampliem el Servei de psicologia i lo-
gopèdia que tants bons resultats en 

està donant. Aquest curs hem pogut 
veure l’evolució del nou institut, on 
hem col•laborat plegats pares, pro-
fessionals, Departament i consistori. 
Ens mantenim en aconseguir que 
l’antiga Escola Universitària esde-
vingui un centre de formació integral 
en el vessant educatiu.  Al setembre 
s’hi traslladarà l’Àrea d’Educació amb 
l’Escola d’Adults. També hi anirà Pro-
moció Econòmica i els serveis de for-
mació i emprenedoria que des d’allà 
s’ofereixen. 
Sanitat i Educació treballem plegats 
per engegar un ambiciós projecte 
per al curs que ve, perquè tots els 
professionals docents del municipi 
estiguin formats en l’àmbit de la 
cardioprotecció. 
I no podem acabar sense esmen-
tar-vos les obres que s’estan fent 
a la planta baixa de l’edifici de 
l’Ajuntament, al carrer Ample. Hi es-
tem construint una Oficina d’Atenció 
al Ciutadà. La tindrem enllestida al 
setembre i d’aquesta manera podrem 
oferir un millor servei a tots els ciu-
tadans i ciutadanes del municipi. No 
parem de fer feina. 

Jesús Marín i Hernàndez, alcalde

Malgrat les envestides 
que ens arriben de fora 
i que pretenen atacar 
l’autonomia local, 
seguim fent feina. 



4
març - abril  2014Butlletí d’Informació Municipal

Carnaval 2014
Imatges de la festa de Carnaval d’aquest any 2014

Rua infantil de Carnaval

Rua de Carnaval 

cedida per terra i celcedida per Georgiev
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Canet Aliments s’amplia i 
millora el servei a la població  
S’obre un local exclusiu per aquest projecte a prop dels Serveis Socials
Ara fa un any que va entrar en 
funcionament el projecte Canet 
Aliments, format per les entitats 
Càritas, Creu Roja i els Serveis 
Socials de l’Ajuntament. 
L’objectiu del projecte és poder donar 
una major resposta a les necessitats 
bàsiques d’alimentació i que es faci 
d’una forma organitzada i coordinada. 
Ara, un cop s’ha fet la valoració del 
seu funcionament durant el 2013, les 
tres entitats han decidit incorporar-hi 
millores i ampliacions. 

Cistella d’aliments 
El lot d’aliments que es fa arribar a 
les famílies té en compte el número 
de persones de la unitat familiar, si hi 

ha menors d’edat o persones grans 
i per tant es varia el que s’hi posa. 
Els aliments són més variats i es té 
en compte que estiguin inclosos a 
la piràmide alimentària saludable. 
També s’hi inclou  productes d’higiene 
i neteja. 

Funcionament dels lliuraments
La crisi ha fet augmentar el nombre 
de famílies que acudeixen als Serveis 

Socials amb problemes econòmics 
greus. Com que s’ha ampliat el 
nombre de famílies que reben cistella 
alimentària, també s’amplien els 
dies de lliurament. A banda, també 
es farà de forma individualitzada i 
es garanteix així la privacitat dels 
ciutadans. 
Nou local
Ampliar el projecte vol dir que cal més 
espai d’emmagatzematge. Així, s’ha 
trobat un local a prop dels Serveis 
Socials, amb prou espai per guardar 
aliments i perquè camions i furgonetes 
hi puguin descarregar. Té 80 m2 i serà 
per a ús exclusiu d’aquest projecte. 
És discret i garanteix la privacitat de 
les famílies que hi acudeixen. 

Ajuts d’habitatge 
per a persones 
grans 
La Regidoria de Benestar Social, a 
través dels Serveis Socials d’atenció 
primària, coordina els ajuts que 
es donen a persones grans per a 
l’arranjament d’habitatges en temes 
d’accessibilitat i seguretat. 
És un projecte finançat per la Diputa-
ció de Barcelona i per l’Ajuntament. 
L’Ajuntament aporta un 20 % del cost. 
El 80% és a càrrec de la Diputació. La 
família beneficiària, doncs, no té cap 
cost econòmic. 
L’ajut s’adreça a un nombre deter-
minat de persones més grans de 65 
anys que es trobin en situació de dis-
capacitat o dependència, amb dificul-
tats per desenvolupar les activitats de 
la vida diària o amb insuficiència de 
recursos econòmics. També s’hi po-
den incloure persones més grans de 
80 anys que viuen soles o amb una 
altra persona també d’edat avançada. 
Aquest programa s’ha estat desen-
volupant durant els períodes 2009 - 
2010 i 2012 - 2013 i està previst que 
es pugui tornar a fer al període 2014 
- 2015. Té una voluntat clara de do-
nar resposta al col·lectiu de gent gran 
que estigui en siutació de risc, per 
tenir pocs recursos o una situació de 
dependència important. 

L’Ajuntament disposa del Servei Local 
d’Ocupació, un servei d’orientació i in-
serció laboral que es du a terme des 
de l’Àrea de Promoció Econòmica. 
Estar-hi inscrit facilita que es rebin ac-
cions de suport a l’hora de buscar fei-
na, es puguin fer cursos de formació 
específica i també figurar a la borsa 
de treball com a demandants de fei-
na. Aquest servei es posa a disposició 
de les empreses i les organitzacions 
a l’hora de buscar personal quan en 
tinguin necessitat.
I això és el que ha fet la Residència 
geriàtrica Guillem Mas per cobrir dues 
places de substitució del personal del 
centre en període de vacances. Des 

La Residència Guillem Mas utilitza la borsa de treball 
de Promoció Econòmica

de la Residència s’ha contactat amb 
Promoció Econòmica i el Servei Lo-
cal d’Ocupació ha avisat sis persones 
que s’ajustaven a les característiques 
demanades pel centre. Les proves 
de selecció, que han consistit en una 
prova teòrica de coneixements i una 

entrevista personal, les han fet des 
del centre. Finalment, s’han escollit 
dues treballadores amb experiència 
ja en el sector de la geriatria i treba-
llaran tot aquest any fent les substitu-
cions del personal en plantilla durant 
els períodes de vacances.

Avui es pot donar 
cistella a més de 80 
famílies cada mes 
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A la Junta Local de Seguretat, es 
debat l’estat de la seguretat ciutadana 
del municipi i s’orienten les accions i 
les polítiques de seguretat municipal. 
És el marc en què es determinen 
les prioritats, les accions especials 
i les campanyes de prevenció i on, 
a partir del diagnòstic de l’estat de 
la seguretat pública en el municipi, 
s’orienten les activitats i l’acció 
policial i la seva coordinació amb tots 
els serveis públics que hi operen.
Per part de l’Administració de 
l’Estat ha estat representat el cos 
de la Guàrdia Civil pel capità de la 
companyia de Premià de Mar que ha 
presentat les operacions que tenen 
en marxa.
Per part de l’Administració de la 

Junta Local de Seguretat   
L’Ajuntament acull la reunió de coordinació dels cossos policials que tenen 
competències al municipi  

Memòria 2013 de 
la Policia Local 
A la memòria anual de la Policia Lo-
cal es detallen totes les actuacions 
de policia administrativa, assistencial, 
seguretat ciutadana i policia de proxi-
mitat, essent aquesta darrera un actiu 
molt important que es vol potenciar 
durant aquest 2014. 
La memòria del 2013 es presenta 
en un nou format, ja que compara 
l’activitat del 2012 amb la del 2013.
Més de 40 pàgines de xifres, que 
reflecteixen la feina feta durant l’any 
2013 pels agents, els caporals, el 
sergent i pel personal administratiu 
que els ha donat suport sota la 
direcció de l’inspector en cap que es 
va incorporar al cos ara fa un any. 
S’han atès més de 11.000 trucades 
telefòniques de les quals només 
3.420 han estat per activar un servei 
pròpiament policial. 
Els efectius del cos han efectuat més 
de 3.000 denúncies per incompliment 
de les ordenances municipals i altres 
reglaments i legislació vigent, essent 
les més nombroses les infraccions 
relacionades amb estacionaments 
incorrectes. El servei de grua ha 
efectuat 275 serveis retirant per 
infracció 155 vehicles. A més, 52 
vehicles abandonats han estat retirats 
de la via pública.
Aquestes només són algunes de les 
xifres que apareixen a la memòria. 
Podeu consultar el document complet 
de la Memòria 2013, entrant al web 
institucional 
www.canetdemar.cat

L’escamot de proximitat de la Policia Local inicia la campanya 
Establiment Segur 
Per millorar la percerpció de seguretat ciutadana entre propietaris i usuaris dels establiments

El dia 18 de febrer de 2014, l’escamot 
de policia de proximitat de la Policia 
Local ha iniciat una campanya 
per a la millora de la percepció de 
seguretat entre propietaris i usuaris 
dels establiments de Canet de Mar, 
que s’emmarca dins de les accions 
de policia de proximitat que s’estan 
duent a terme.
Aquesta campanya anomenada 
Establiment Segur, apropa el servei 
de la Policia Local als propietaris dels 
establiments i també als seus clients 
i usuaris amb l’objectiu d’augmentar 
la percepció de seguretat de la 
ciutadania.
El caporal de proximitat contacta amb 
els propietaris dels establiments i els 
lliura un cartell que aquests poden  

col·locar en el seu local. Al cartell hi 
figuren les dades de l’escamot de 
proximitat, els telèfons de contacte 
amb la Policia Local i l’adreça 
electrònica directa de l’escamot 
de policia de proximitat, perquè ho 
puguin utilitzar quan tinguin un dubte 
o detectin qualsevol problemàtica 
que afecti tant la seguretat com la 
convivència en el seu establiment.
Amb aquestes visites es pretén 
també, reforçar el vincle entre la 
ciutadania i la Policia Local i s’aprofita 
per donar uns consells de seguretat 
sota el paradigma de la prevenció, 
a la vegada que es cerca la 
corresponsabilitat seguint la màxima 
que la seguretat i la convivència és 
cosa de totes i tots.

Generalitat ha estat representat el cos 
de Mossos d’Esquadra per l’inspector 
cap de l’ABP d’Arenys de Mar que 
ha presentat un anàlisi exhaustiu de 
les dades de seguretat ciutadana que 
afecten el municipi de Canet de Mar.
Destacar que tot i el petit increment 
de fets coneguts respecte l’any  
2012, l’índex de resolució de casos 
ha estat més alt, s’han incrementat 
el nombre de detencions sent, del 
nombre total de detinguts al 2013 un 
52,3% realitzats per la Policia Local 
de Canet de Mar i un 47,7% realitzats 
pel Cos de Mossos d’Esquadra.
El nombre de requeriments al cos 
de Mossos d’Esquadra per part dels 
canetencs/ques ha disminuït un 
15,9% respecte a l’any 2012.

S’ha destacat  l’alt grau de coordina-
ció i col·laboració entre la Policia Lo-
cal de Canet i els Mossos d’Esquadra 
que es demostra en la gran quantitat 
de dispositius, operacions i serveis 
conjunts que es fan. Aquesta tendèn-
cia s’incrementarà també pel que fa 
a la policia de proximitat on ambdós 
cossos treballaran problemàtiques i 
faran xerrades a partir d’aquest any.
L’inspector en cap de la Policia Local 
ha destacat la implementació de 
patrullatge de policia de proximitat. 
Al 2013 s’han denunciat més de 
3.000 infraccions a les diferents 
normatives. Entre les campanyes de 
prevenció i civisme destaquen les de 
control de conducció sota els efectes 
de drogues i alcohol.
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A la sessió d’aquest febrer hi han 
assistit representants de tots els 
centres educatius del municipi i 
de les formacions polítiques amb 
representació municipal, a les quals 
s’hi ha afegit una representant 
de la CUP i també un membre de 
l’Associació per a la cardioprotecció.
 
Temes tractats:
Presentació de formació DEA. S’ha  
parlat amb els Serveis Territorials 
d’Ensenyament perquè la formació 
en cardioprotecció  pugui ser inclosa 
al pla de de zona.
Escola Bressol Municipal El 
Palauet.  S’ha explicat tot el procés 
que ha portat a l’adjudicació, per 5 
anys, del servei d’escola bressol a 
l’empresa Fundació Pere Tarrés.

Nou conveni amb la Diputació 
pels espais del CRTTT - Escola 
de Teixits. Ja hi ha un esborrany 
de conveni amb la Diputació per 
formalitzar el trasllat de les àrees 

d’Educació i Promoció Econòmica 
en aquests espais. La intenció és 
convertir-ho en un centre integral de  
formació permanent que reculli tota 
l’oferta formativa del municipi. 

Altres serveis i programes
Educació informa als membres del 
Consell d’alguns serveis que s’han 
posat en marxa, com el de Psicologia 
i Logopèdia, els ajuts per a beques 
de menjador i activitats i programes  
sol·licitats, com els d’alimentació 
saludable, sexualitat i riscos derivats i 
primers auxilis.
Altres programes són el d’Educació 
Ambiental, el d’Educació per al 
Consum, el Taller d’emprenedoria per 
a alumnes de secundària i el programa 
d’Educació per a la seguretat.

Celebrem 
un nou 
Consell 
Escolar 
Municipal 
Hi participen una tren-
tena de representants 
d’escoles i formacions 
polítiques

Grups terapèutics per millorar l’aprenentatge
Servei municipal de psicologia i logopèdia
El Servei municipal de psicologia i 
logopèdia ha posat en marxa el treball 
amb grups terapèutics. S’adreça a 
infants i joves en edat d’escolarització 
obligatòria, que estudiïn a Canet i hi 
estiguin empadronats. Dóna suport 
als centres educatius i a les famílies 
dels menors amb la intenció d’afavorir 
i millorar el procés d’aprenentatge 
dels alumnes. Durant els dos cursos 
que fa que funciona el servei, la 
psicòloga i la logopeda han fet la 
valoració de 60 menors. 
El procés comença amb la detecció 
per part de l’escola d’alguna dificul-
tat important en l’aprenentatge dels 
menors. A partir d’aquí i després de 

fer-ne la valoració amb l’EAP (Equip 
d’assessorament i orientació psico-
pedagògica) dels Serveis Territorials, 
es deriva al Servei municipal, per tal 
que es parli amb la família i es pu-
gui iniciar l’exploració diagnòstica de 
l’alumne. Posteriorment, s’elabora un 
informe que serveix de diagnosi de la 
dificultat del menor i s’orienta sobre 
teràpies que s’hi poden aplicar.  
La feina feta fins ara respon al triple 
objectiu plantejat fins avui, que és 
millorar l’èxit escolar dels alumnes 
de Canet, acompanyar els centres 
durant el procés d’escolarització dels 
alumnes i donar suport a les famílies 
en la seva tasca educativa.

Ara, després de dos cursos centrats 
en la diagnosi, s’inicia el treball amb 
determinats usuaris que presenten 
dificultats que poden ser treballades 
mitjançant grups terapèutics i sessions 
de seguiment amb les famílies.  
Per fer-ho possible, l’Ajuntament 
ha signat un nou contracte amb 
l’empresa Fundació Maresme, de dos 
anys de durada i que amplia les hores 
del Servei. Així, hi haurà 20 hores de 
psicologia i 7 hores de logopèdia a la 
setmana, més dues hores del servei 
de coordinació. El cost del Servei 
per als dos anys és de poc més de 
74.300 euros i van a càrrec de l’Àrea 
d’Educació de l’Ajuntament.

Trobada amb 
empresaris del 
tèxtil

L’alcalde, Jesús Marín, acompanyat 
de regidors del consistori, va partici-
par a la trobada organitzada per CE-
TEMMSA, per mostrar als empresaris 
del sector tèxtil de la comarca, com es 
formen els nous alumnes que ocupen, 
des del setembre passat, les aules de 
l’antiga Escola de Teixits.
Formació, recerca i suport a les em-
preses són els tres eixos en què es 
fonamenta la nova etapa de l’Escola, 
que, recordem, s’ha reconvertit en el 
CRTTT (Centre de Recerca i Trans-
ferència de Tecnologia Tèxtil). L’acte 
va aplegar més de 90 persones, entre 
representants d’organismes i insti-
tucions públiques, associacions em-
presarials i empreses del sector com 
Inditex, Mango i Relats. El va presi-
dir el diputat d’Educació de la Dipu-
tació, Gerard Ardanuy, la diputada al 
Congrés Imma Riera, l’alcalde Jesús 
Marin, el director de l’Escola, Miquel 
Soler i el president de CETEMMSA, 
Miquel Rey.
La represa d’activitat docent a les 
instal·lacions de l’Escola, amb el Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà de Confecció i 
Moda que s’imparteix des del setem-
bre, completa la col·laboració a tres 
bandes que es va posar de manifest 
amb la trobada. Una visita a les clas-
ses que estaven fent en aquells mo-
ments els alumnes, va posar punt i fi-
nal a un matí que marcava l’inici d’una 
nova etapa de col·laboració.

S’ha informat 
d’iniciatives com el 
Servei de psicologia
o el Taller 
d’emprenedoria
per alumnes de 
secundària
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Per fi lliures! Xavi Mora i Jordi 
Bañeres tornen a casa 
Ho hem dit a tothom i ens han escoltat: només conduïen un camió del Dakar

Concurs literari 
a la Biblioteca 

La Biblioteca P. Gual i Pujadas i 
l’Ajuntament, convoquen el primer 
Premi de Narrativa Biblioteca de Ca-
net de Mar, una iniciativa literària que 
convida tothom a participar-hi. 
La temàtica ha de girar al voltant de 
les lletres i han de ser textos inèdits 
i escrits en català. Hi ha diferents 
categories, segons l’edat dels par-
ticipants. El jurat estarà format per 
cinc persones vinculades al món de 
la cultura i l’educació.  El termini per 
presentar els originals acaba el 10 
d’abril. El dia de Sant Jordi, durant els 
actes per celebrar la diada a Canet 
de Mar, es farà públic el veredicte i es 
donaran els premis. N’hi haurà un per 
cada categoria. Consulteu el detall de 
les bases al web municipal i al face-
book de la Biblioteca. 

d’aquest cas, també han vingut fins 
al Maresme per acompanyar-los en 
la tornada a casa. El portaveu de les 
famílies, Albert Roura ha volgut donar 
les gràcies a tothom, però sobretot a 
les persones que, fent ús de la seva 
projecció pública, no han dubtat a 
posar-se al costat de les famílies. 
Personatges com els periodistes 
Emilo Pérez de Rozas o Xavier Sardà, 
l’actor Joel Joan i sobretot els pilots 
del Dakar Joan Pedrero, Nani Roma, 
Rosa Romero i Jordi Juvanteny, que 
han estat cada dijous acompanyant-
nos a tots. També els consistoris 
dels dos municipis i els mitjans de 
comunicació, que no han cessat de 
fer-se ressò del desenvolupament 
dels esdeveniments. L’acte de fe que 
han fet tots plegats des del principi, ha 
estat una mostra que encara podem 
creure en les persones.
Ara toca descansar i més després 
que els grallers del Turó del Drac 
hagin regalat a les dues famílies un 
cap de setmana en una casa rural. 

Teníem aquest bulletí a punt d’entrar a 
la impremta quan vam rebre la notícia 
de l’alliberament d’en Jordi i en Xavi. 
Refer de dalt a baix una informació 
mai havia estat tan gratificant. 
El 29 de març, finalment, Canet i 
Llavaneres han pogut veure, escoltar 
i abraçar a Jordi Bañeres i Xavi Mora. 
Com els darrers cinc dijous, la riera 
Sant Domènec de Canet i  la plaça de 
la Vila de Llavaneres s’han omplert 
de familiars, amics i veïns però ja no 
per fer tres minuts de silenci, sinó 
per escoltar-los i celebrar amb ells la 
seva posada en llibertat.
Profundament emocionats, els dos 
nois i les seves famílies han agraït, 
un cop més, les mostres de suport 
rebudes durant aquests llargs 36 
dies. Saber el que s’estava fent aquí 
els ha permès suportar les dures 
condicions i la desesperança que 
els ha acompanyat durant la seva 
detenció. El seu advocat a França i la 
delegada del Govern català a París, 
dues peces claus per al desenllaç 

Toca tornar a la normalitat, tornar a la 
feina i posar-se al dia dels seus petits 
negocis i toca tranquil·litat per oblidar 
aquest malson. Recordem que el cas 
segueix, ja que el director de l’equip 
Epsilon ha estat extradit a França 
i cal veure si finalment s’esclareix 
qui hi ha darrere d’aquesta trama 
internacional de tràfic de drogues que 
ha tingut Canet de Mar i Sant Andreu 
de Llavaneres amb l’ai al cor durant 
aquestes cinc setmanes. 
Benvingus a casa !

Àlex Castejon, 
medalla d’or
El nedador va participar al Campionat 
d’Espanya infantil i júnior d’hivern i ha 
guanyat dues medalles d’or i una de 
plata. A les diferents eliminatòries, es 
va anar superant fins a guanyar les 
medalles d’or a les proves de 100 i 
200 braça i la de plata a la de 200 
estils. L’Alex és  nedador del Club 
Natació Calella i forma part del Centre 
d’Alt Rendiment de Sant Cugat. 

Marta Also se-
gueix imparable 
La judoca ha aconseguit la medalla 
de bronze en la categoria de menys 
de 48 quilos en el Trofeu Internacional 
Ciutat de Barcelona.  La Marta, que fa 
la preparació física a les instal·lacions 
de la piscina municipal, té 17 anys 
i ja acumula nombrosos premis 
i reconeixements. El 29 de març 
participa al Campionat d’Espanya 
júnior. 

Narcís De Miguel, 
Premi Sardanes
El president de l’Associació Amics de 
la Sardana de Canet i productor del 
programa de Ràdio Canet, Nostra 
Dansa, rebrà el Premi Capital de la 
Sardana a la Dedicació. Li serà lliurat 
al Saló de Cent de l’Ajuntament de 
Barcelona el dia 28 de novembre 
d’aquest any. El premi es va fer públic 
en l’acte de presentació de Barcelona 
com a capital de la sardana 2014. 

Sorteig dels 
pisos dotacionals
Ja s’han publicat les llistes provi-
sionals amb l’adjudicació als pisos 
dotacionals situats al rial dels Oms 
de Canet. El període per presentar 
al·legacions acabava el dia 25 de 
març. Els següents passos són el sor-
teig dels pisos i el lliurament de claus. 
El dia 10 d’abril tindrà lloc el sorteig. 
I és previst que a finals d’aquest 
mateix mes d’abril ja es pugui fer 
l’acte de lliurament de claus a totes 
les persones adjudicatàries d’aquesta 
promoció d’habitatges de protecció 
oficial. 
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Un dels objectius marcats per la 
Regidoria de Seguretat Ciutadana 
de cara a aquest 2014 és la represa 
i la intensificació de les activitats de 
l’Educació per a la seguretat. 
Així, s’estan duent a terme una 
sèrie de xerrades a les escoles i els 
centres docents. La caporal Isabel 
Torrent és l’encarregada de recórrer 
els centres per tractar, d’acord amb 
l’edat de cada grup d’escolars, les 
diferents qüestions relacionades amb 
la prevenció i la seguretat a la via 
pública. Les darreres setmanes s’han 
fet xerrades als alumnes d’ESO del 
segon institut i als nens i les nenes de 
P5 del FEDAC Col·legi Santa Rosa 
de Lima i també del Col·legi Yglesias. 
Amb els més grans es va tractar la 
problemàtica dels skates i la seva 
correcta utilització en els espais 
públics. Amb els més petits es va 
poder conversar sobre l’ús del cinturó 

L’Educació per a la seguretat 
s’intensifica a les escoles 
Les presentacions i les xerrades s’estenen també a altres col·lectius

Novetats en els 
Habitatges d’ús 
turístic

La Direcció General de Turisme 
impulsa el procés per posar categories 
als establiments d’habitatge d’ús 
turístic, com una opció voluntària, 
que permet identificar i classificar 
els allotjaments en funció de les 
prestacions i serveis que ofereixen. 
La finalitat és donar a conèixer 
l’oferta d’habitatges d’ús turístic de 
qualitat certificada per tal de facilitar 
la promoció i atraure el turisme, 
també l’internacional. El nou model 
s’estructura en cinc categories, 
d’una a cinc claus, que valoren 
diferents paràmetres, com l’estat de 
l’habitatge, el mobiliari i la informació 
turística de la zona on està ubilcat.  
La classificació l’atorga la Generalitat.

D’altra banda, també s’informa que 
al gener s’ha publicat la Llei 2/2014 
de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic que afe-
geix un nou apartat 5 a l’article 73 de 
la Llei de Turisme de Catalunya on es 
diu que el  número d’inscripció en el 
Registre de Turisme de Catalunya de 
les empreses i els establiments turís-
tics ha de constar a tota la publicitat 
que els anunciï. Aquesta mesura ha 
estat impulsada perquè les adminis-
tracions tinguin una eina que aug-
menti l’efectivitat en la persecució de 
l’oferta il·legal d’allotjament turístic a 
Catalunya, específicament, en l’àmbit 
dels habitatges d’ús turístic i els esta-
bliments d’apartaments turístics.

de seguretat i els semàfors, sobretot 
els dels vianants. 

Xerrada sobre la violència contra la 
gent gran 
A banda de les xerrades per als 
escolars, des de la Regidoria de 
Seguretat Ciutadana també es fan 
xerrades per altres col·lectius. 

Aquest març se n’ha fet una 
conjuntament amb l’entitat Sàlvia, 
Associació de Dones. Amb el 
títol Violència-tolerància zero: els 
maltractaments a les persones 
grans, s’han mostrat les situacions 
de violència a què poden estar 
exposades les persones d’edat 
avançada.   

Nova gestió al 
Palauet 
Aquest febrer ha començat a fer-
se càrrec de la gestió del Palauet 
l’empresa que ha guanyat el procés 
de licitació per a la concessió de 
gestió de servei públic d’aquest 
equipament, la Fundació Pere Tarrés. 
La Fundació Pere Tarrés és una 
entitat amb més de 50 anys d’història, 
que va néixer com a organització no 
lucrativa d’acció social i educativa i 
que amb el temps s’ha anat ampliant 
a altres àmbits com ara la formació.

Cens d’activitats 
comercials
L’Ajuntament ha encarregat, gràcies 
a una subvenció de la Diputació, 
un cens de les activitats comercials 
que es desenvolupen a Canet.  
Aquesta iniciativa permetrà tenir 
comptabilitzats tots els establiments 
de Canet per tal de millorar la 
planificació comercial i poder dur a 
terme actuacions que intensifiquin   la 
competitivitat dels negocis i afavorir 
així el desenvolupament econòmic 
del municipi. 

Modernisme al 
Maresme 
Canet apareix a l’opuscle Modernisme 
al Maresme, un nou element 
promocional presentat a Mataró i 
que s’afegeix als editats fins avui 
per difondre el gran patrimoni que hi 
ha a la comarca d’aquest moviment 
arquitectònic i atraure visitants que 
cerquen la combinació de cultura i 
lleure en les seves vacances i sortides 
turístiques. S’ha editat en 4 llengües i 
es repartirà  a través de les oficines 
de turisme. 

Curs de monitors 
de lleure  
Joventut fa, a l’abril i el maig, un nou 
curs de monitors de lleure infantil i 
juvenil. Cal tenir 18 anys complerts 
per poder-lo fer. 
Les inscripcions es fan per internet o 
a La Masoveria. Preu: 220 € / 200 € 
(persones aturades inscrites al SOC) 
/ 150 € joves de Canet de Mar (de 
18 a 35 anys). Correu electrònic: 
lamasover ia@canetdemar.cat , 
Telèfon 93 795 46 25. 
www.canetdemar.cat 
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Comencen les obres de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
L’Ajuntament obre temporalment l’entrada pel carrer de la Font 

Des de finals de gener, tota la 
planta baixa de l’edifici central de 
l’Ajuntament, al carrer Ample, està 
tancat al públic a causa de les obres 
de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC). 
Es tracta de la rehabilitació i la reforma 
integral de l’espai on fins ara hi havia 
els serveis de Registre, Intervenció, 
Estadística i Sanitat. 
Seran uns cinc mesos de treballs 
que permetran dotar el consistori 
d’un espai òptim per a la recepció i 
l’atenció dels ciutadans. 
Amb un cost total de poc més de 
139.000 euros, la planta baixa del 
carrer Ample canviarà completament 
respecte al que hi havia fins ara. 
Aquest és el primer pas del projecte 
de modernització de l’administració, 
que permetrà acostar els serveis 
municipals a la població. 
L’OAC comptarà amb una recepció, 
a la qual s’accedirà només entrar 
a l’Ajuntament. Allà es farà una 
primera atenció i totes aquelles 
consultes i sol·licituds que s’hagin de 
fer o tramitar, s’atendran des d’una 
sala ampla on hi haurà dos agents 
d’OAC. A la OAC es farà atenció 
personalitzada i s’iniciaran els tràmits. 
La previsió és que la tramitació cada 
vegada es pugui fer de forma més 
completa des de l’Oficina. 
L’OAC tindrà una cap, que s’ha 
designat d’entre el personal actual de 
l’Ajuntament. 
L’espai físic d’atenció ciutadana 
es completarà amb una millora de 
l’atenció electrònica, ja que l’e-
Administració també és una part molt 
important d’aquest canvi que iniciem 
amb aquestes obres.

E-Admnistració
El portal www.canetdemar.cat és 
el web institucional de l’Ajuntament 
i ja compta amb l’espai de seu 
electrònica, que és des d’on s’han 
de poder fer els tràmits de forma 
electrònica. Actualment en línia es pot 
omplir i enviar la instància genèrica i 

Tenim guanyador 
del premi Bonal 

L’edició 2012-13 del Premi Raimon 
Bonal i de Falgàs ja té guanyador. 
Es tracta del jove Guillem Bassas i 
Martín, que ha presentat el projecte 
Imatgeria Festiva de Canet de Mar, 
gegants, capgrossos i bestiari. 
El regidor de Cultura i part de l’equip 
tècnic d’aquesta Àrea, li van donar 
els 600 euros del premi a la Sala an-
nexa a l’Alcaldia. En Guillem va venir 
acompanyat dels seus pares. 
La valoració que fa el jurat del treball 
del jove és que és excel·lent pel que 
fa al contingut. Aporta nova infor-
mació sobre el tema tractat i es veu 
que ha fet un bon treball de recerca 
d’informació, ja sigui amb la utilització 
de fonts orals directes o bé amb fonts 
documentals i de bibliografia publica-
da. 

NOVA CONVOCATÒRIA
L’atorgament del Premi arriba quan 
se’n convoca una nova edició, la del 
2013 - 2014. 
La principal diferència entre el Premi 
i la Beca, malgrat que tots dos porten 
el nom del desaparegut sociòleg, és 
que el Premi és per a un treball de 
recerca que hagin fet joves d’entre  
16 i 19 anys. La temàtica ha de ser 
de qualsevol àmbit que tingui relació 
amb Canet. La dotació econòmica 
també és menor que a la Beca. El 
guanyador del Premi percep 600 eu-
ros de dotació econòmica.
El termini de presentació dels treballs 
que opten al Premi 2013 - 2014, aca-
ba el 26 de juny. S’han de presentar 
al Registre de l’Ajuntament. 
Trobareu les bases detallades al web 
de municipal.  

ACCESSOS ALS 
SERVEIS DE 
L’AJUNTAMENT: 

A través del carrer de la Font 
podeu accedir a:
• Informació general i Registre
• Serveis Tècnics (com fins ara)
• Sanitat i Estadística 
  - padró d’habitants -
• Serveis de la quarta planta 

de l’Ajuntament: Secretaria 
-contractació-, Comunicació, 
Arxiu i Recursos Humans

L’entrada pel carrer Ample és 
només per les àrees:
• Alcaldia
 (també per la sol·licitud de DNI)
• Secretària municipal
• Intervenció - Caixa

HORARI
DE L’AJUNTAMENT

De dilluns a divendres al matí
de 9.00 a 14.00 hores

Dijous no festius a la tarda
de 16.30 a 19.00 hores. 

Avís:
Dijous 17 d’abril,
l’Ajuntament no obrirà a la tarda. 

també es poden fer arribar queixes 
i suggeriments a través de la bústia 
oberta. La intenció és aprofitar que 
s’obre l’OAC per donar un impuls a 
l’administració electrònica i facilitar 
així, les relacions i la comunicació 
entre l’Ajuntament i la ciutadania. 
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L’Arxiu Municipal ha fet restaurar 
dues obres de gran vàlua històrica i 
patrimonial pel municipi. Són el Llibre 
de privilegis de Canet i el Projecte de 
la casa Domènech.
La restauració és una tasca molt 
feixuga i complexa, per la qual cosa 
s’ha contactat amb una professional, 
contractada a través de la Diputació 
de Barcelona, ja que l’Arxiu forma part 
de la Xarxa d’Arxius de Barcelona. El 
cost total de la restauració és de poc 
més de 1.300 euros. L’Ajuntament 
n’ha assumit 300 i la resta la Diputació. 
El Llibre de privilegis de Canet de 
Mar és un còdex escrit probablement 
a finals del segle XVII, que recull les 
transcripcions d’alguns privilegis, 
autoritzacions, reglamentacions i 
pactes entre els veïns de Canet, 
representat per la universitat o 
consell municipal, i per les autoritats 
civils i eclesiàstiques, des del segle 
XIV fins al segle XVII. Fins i tot, 

L’Arxiu fa la restauració de 
dos documents de gran vàlua
Llibre de privilegis i Plànol de la Casa Domènech

Projecte de 
recuperació de 
l’Odèon 

Ja s’ha signat el contracte per a la 
realització del projecte museogràfic, 
el projecte d’obra i també per a la 
direcció facultativa i la coordinació 
de seguretat i salut de les obres de 
recuperació de l’Odèon i el seu entorn 
com a recurs turístic. 
L’adjudicatari d’aquest contracte, que 
ascendeix a 29.206 €, és l’empresa 
Guitart Arquitectura i Associats SLP.  
La previsió és que aquest abril ja 
estigui el projecte redactat i a punt per 
a la seva aprovació.
Al Viure Canet del mes de setembre, 
publicàvem la notícia que la 
Unió Europea havia atorgat una 
subvenció FEDER (Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional). Es 
tracta d’un cofinançament que ens 
aportarà 152.825 euros per destinar 
al projecte de recuperació de l’Odèon 
i el seu entorn que en costa un total 
de 305.650. La resta de finançament 
és a càrrec de l’Oficina de Suport a 
la Iniciativa Cultural de la Generalitat 
(20.000 €), el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat (81.422 €) i l’Ajuntament, 
que hi destinarà 51.400 euros del 
pressupost del 2014.
Es pretén que aquesta zona que, 
recordem, és al centre del municipi, 
deixi d’estar tancada i sense opcions 
d’utilització.

Es convoca la vuitena Beca Raimon Bonal
Al maig sabrem qui és el guanyador 
Al febrer va quedar convocada la 
8a edició de la Beca d’investigació 
local, que porta el nom del sociòleg 
Raimon Bonal.  A la Beca s’hi poden 
presentar propostes d’investigació 
sobre qualsevol àrea de coneixement 
que tingui relació directa amb Canet 
de Mar. La dotació és de 5.000 euros. 
La Comissió de la Beca farà públic 
el veredicte abans del 31 de maig i 
el guanyador o guanyadors tenen un 
any per presentar el projecte acabat.
A les bases se suggereixen alguns 
temes per als projectes que han de 

L’Ajuntament convoca les sol·licituds 
de subvencions per a les entitats 
locals. Correspon a aquest any 2014 i 
s’adreça a totes les entitats culturals, 
educatives, socials, artístiques, 
esportives, lúdiques, festives o 
qualsevol altra anàloga.
Tota la documentació necessària 
s’ha de presentar al Registre de 
l’Ajuntament. La trobareu en paper 
a Vil·la Flora i si voleu, us ho podeu 
descarregar i imprimir a través del web 
municipal. El termini per sol·licitar-ho 
acaba el dilluns 14 d’abril.

donar resposta a reptes de Canet, 
presents, passats o futurs:
- Innovació tecnològica i gestió del 

coneixement
- Desenvolupament econòmic i 

la seva relació amb indústria,  
mar, agricultura, innovació o 
coneixement

- Evolució dels fenòmens sociològics 
a Canet de Mar

- Demografia i immigració: impacte 
socioeconòmic dels moviments 
demogràfics

- Transformació territorial: mobilitat 

l’escrivà va traduir al català algunes 
parts que estaven redactades en llatí. 
Un privilegi era un document concedit 
per l’autoritat mitjançant el qual una 
vila, una persona o grups de persones 
rebia un seguit d’avantatges i millores. 
Aquest document es redactava sobre 
un pergamí i es guardava com a 
garantia del benefici aconseguit, i 
algunes viles el copiaven en el Llibre 
de privilegis.

El de Canet és un llibre en paper 
de pasta de draps, enquadernat en 
pergamí. Recull 8 documents i un 
ofici relligat. Hi destaca l’acord entre 

el rector de la parròquia de Sant Iscle, 
el prevere de l’església de Sant Pere 
i Sant Pau de Canet i la universitat de 
la vila de Canet, per a la construcció 
de la nova església parroquial de 
Canet (1 juliol 1579), i els Privilegis 
del marquès d’Aitona i senyor baró 
de Montpalau, sobre l’atorgament de 
regulació d’autogovern propi i dret de 
fleca i taverna (14/1/1599)  i venda 
del dret de carnisseria (13/9/1604). 
Aquest llibre constitueix la base de la 
personalitat jurídica de la vila.
El llibre es va  ingressar a l’Arxiu 
al 2007, amb la compra del fons 
Cabanyes. 
El segon document és el plànol en 
paper vegetal del projecte de la Casa 
Domènech, de Lluís Domènech i 
Montaner. Fou l’últim edifici projectat 
per l’arquitecte, el 1918, conjuntament 
amb el seu fill Pere i el seu gendre, 
Francesc Guàrdia. Va ser cedit a 
l’Arxiu per Josep Cabruja l’any 2009.

Subvencions a 
les entitats 

laboral, vies de comunicació i 
paisatge

- L’impacte de les arts en l’evolució i 
el futur de Canet

- Anàlisi de la significació dels 
esdeveniments culturals i socials

- Medi: evolució i anàlisi dels 
recursos

- Recuperació de la memòria 
col·lectiva, oral i escrita

- Dones: realitat i evolució de la 
desigualtat i la igualtat de gènere

- Joves: ocupació i estratègies de 
contenció

El Llibre de privilegis 
és un còdex escrit 
probablement a finals 
del segle XVII
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Els canetencs llencem pocs 
impropis amb la brossa    

Un estudi de l’Agència de Residus així ho posa de manifest

Medi Ambient fa una enquesta per 
valorar l’opinió dels veïns
Aquest març ha començat un estudi 
per valorar la percepció dels veïns 
davant el funcionament dels serveis 
relacionats amb Medi Ambient. En 
concret es valoren els serveis de 
recollida de residus, de neteja viària i 
de manteniment dels jardins públics a 
Canet de Mar. 
L’estudi té com a eix principal la 
realització d’enquestes a la població. 
Així, dues persones degudament 
acreditades i actuant en nom de 
l’Ajuntament, han fet preguntes als 
ciutadans que s’hi han avingut, sobre  
diferents qüestions relacionades amb 
aquest àmbit municipal. 

Més campanyes de conscienciació 
amb la recollida selectiva 

L’Agència de Residus de Catalunya 
de la Generalitat ha dut a terme 
a Canet una caracterització dels 
envasos recollits al municipi i també 
una caracterització de la FORM, 
la fracció orgànica dels residus 
municipals.
Les caracteritzacions serveixen 
per saber el tipus i el percentatge 
d’impropis presents a la bossa, sigui 
d’envasos o d’orgànica. Els impropis 
són els residus que no es corresponen 
amb la fracció llençada. El tant per 
cent d’impropis presents als envasos 
farà pujar o baixar els ingressos que 
l’organització ECOEMBES efectua a 
l’Ajuntament. Els impropis presents a 
la fracció orgànica farà que pugin o 
baixin les despeses que es paguen 
a la planta de compostatge o els 
ingressos que s’obtenen en concepte 
de tractament i de recollida que ens 
efectua la Generalitat en el retorn 

Encara hi ha una minoria de ciutadans 
que fan malament la recollida. Per 
això, l’Ajuntament fa campanyes 
periòdiques de conscienciació per 
corregir una de les incidències més 
importants i desagradables del porta 
a porta: l’abandonament de bosses 
d’escombraries a la via pública.
Al gener, després de la primera 
fase informativa Cada dia el que 
toca i dimecres no tot s’hi val, s’ha 
dut a terme la d’inspecció de les 
bosses mal deixades i s’han iniciat 
els procediments sancionadors en 
els casos clars d’abandonament 
de bosses. Aquesta campanya té 

continuïtat en el temps. A banda 
dels ciutadans, també es controlen 
els establiments comecials i se 
sancionen aquells que incompleixen 
la normativa. 

El passeig Marítim de Canet té des 
d’aquest any 15 bancs nous, que 
hem rebut a través de les ajudes que 
atorga als municipis la Diputació de 
Barcelona. 
Aquesta actuació respon novament 
a una feina conjunta de les àrees de 
Medi Ambient i d’Obres i Via Pública. 
Des de Medi Ambient s’ha sol·licitat 
i gestionat l’ajut i la Brigada ha estat 
qui ha instal·lat els bancs al passeig.

Noves jardineres 
D’altra banda, el servei de jardineria, 
adscrit a Medi Ambient, ha refet 
les plantes de diferents indrets del 
municipi. En concret s’han omplert 
les jardineres de les rieres  Gavarra i 
Buscarons i de la plaça de l’Església. 
També s’ha refet tota la jardineria del 
davant de l’Escola de Música. 

Nous bancs al 
passeig Marítim 

Les dades recollides s’inclouran a 
l’estudi que du a terme l’Àrea de Medi 
Ambient per millorar o reafirmar les 
polítiques mediambientals locals. 

del cànon. Per tant, el fet que hi hagi 
més o menys impropis als envasos i 
a l’orgànica fa augmentar o disminuir 
els costos finals de la gestió municipal 
dels residus.

S’ha observat que majoritàriament i 
en una alta proporció, la major part de 
bosses de les fraccions corresponents 
eren correctes. Així, dels 270 Kg 
analitzats d’orgànica, únicament es 
va trobar una bossa que contenia 
barreja de residus i tota la resta eren 
d’orgànica ben seleccionada.

En el cas dels envasos, la major 
part de bosses contenien únicament 
aquesta fracció. En algunes altres 
bosses es podien trobar petits 
impropis fruit del descuit o de la 
mala selecció. No obstant això, com 
a conclusió podem dir que la major 
part de les bosses estaven molt ben 
seleccionades i contenien els residus 
que han de contenir.

Els impropis són els 
residus llençats en una 
fracció que no és la 
corresponent  
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Per fi hem conegut tots els detalls 
del Festival Canet Rock, que es 
farà el dissabte 5 de juliol. Tenim el 
lloc, al paratge del Salt del Rossí, al 
capdamunt del polígon industrial, i 
ja sabem qui hi actuarà. Una llarga 
llista d’artistes i grups del panorama 
musical català: Txarango, Love of 
Lesbian, Gerard Quintana i Xarim 
Aresté, Blaumut, Els Amics de les 
Arts, Caïm Riba, Delafé y las Flores 

Azules, Manel, Mishima, Els Pets, 
Gossos, Joan Dausà, The Pinkertons 
i Jaume Sisa com a artista convidat. 
L’Ajuntament de Canet de Mar dóna 
suport al Festival. Prova n’és la 
presència de l’alcalde i regidors del 
consistori a la presentació d’aquest 
març. Les entrades ja són a la venda. 
Tota la informació del festival, la 
trobareu al web oficial del Canet Rock 
www.canetrock.cat

Torna el Canet Rock: el 5 de 
juliol al Salt del Rossí 
12 hores de música: des de les 7 de la tarda fins a les 7 del matí 

Cremen una taula a la zona del parc 
del Turó del Drac  
En poc més d’un mes, tres actes vandàlics  
A mitjan gener, uns joves van cremar 
una taula de fusta del parc del Turó 
del Drac. El foc va ser sufocat pels 
propis vianants que hi havia en 
aquells moments a l’indret. Aquest fet, 
s’afegeix als actes que poc abans de 
les Festes de Nadal van protagonitzar 
uns desconeguts, també a la zona del 
Turó del Drac. En aquella ocasió van 
trencar, en dos dies diferents, gran 
part de la barana de fusta acabada 
de posar. Tant les tanques de fusta 
com les taules han estat renovades 

darrerament per l’Ajuntament. En poc 
més d’un mes, tres actes vandàlics 
han destrossat la feina feta. 
L’Ajuntament lamenta aquests fets 
del tot irracionals que no fan més 
que malmetre la imatge del municipi i 
impedeixen un bon ús del parc.
A causa de la situació de crisi en què 
ens trobem avui, és difícil que a curt 
termini es pugui tornar a arreglar, ja 
que els recursos, tant humans com 
econòmics, són limitats i s’han de 
destinar també a altres espais.

Acabada la urbanització dels 
carrers Romaní i Oliver 
Una obra de 37.200 euros
Ja s’han enllestit les obres de 
reurbanització dels carrers Romaní 
i Oliver. Feia temps que aquestes 
dues vies presentaven un estat de 
degradació provocat pel pas del 
temps i la manca de manteniment i 
calia fer-ne un arranjament. Són dos 
carrers del centre del poble, estrets i 

costeruts. 
Finalment, i gràcies a una subvenció, 
les obres han pogut començar. Amb 
un cost de poc més de 37.200 euros, 
les obres van començar pel carrer 
Oliver i es va deixar el carrer  Romaní 
pel final. Ara ja s’hi pot transitar amb 
normalitat.  

Felicitem una 
centenària 
Aquest mes de març, hem celebrat 
el centenari de vida d’una veïna de 
Canet. Es tracta de la senyora Joana 
Martínez Ibáñez, que va néixer el 27 
de març de l’any 1914 a Masegosa 
(Cuenca). Va venir a Catalunya amb 
10 anys. Primer a Badalona, després 
a Mataró i el 2005 es va traslladar a 
Canet de Mar. Va treballar en el sec-
tor tèxtil com a planxadora i també en 
la agricultura. Té dos fills. Actualment 
viu amb la seva filla Alícia i amb una 
germana que té 83 anys.  
Per part de la Generalitat, la senyora 
Rosa Passols va lliurar-li la medalla 
Centenària i per part de l’Ajuntament, 
l’alcalde va donar-li una placa com-
memorativa i el regidor de Benestar 
Social, Albert Lamana, un ram de 
flors. A la imatge amb la resta de regi-
dors que van acompanyar-los. 

Regidors que van anar a la roda de premsa a Barcelona 
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Educació i futur
L’Àrea 
d’Educació de 
l’Ajuntament 
és una de les 
àrees més 
relacionades 
amb el servei a 
les persones. 

L’educació, amb el sentit més 
polièdric de la paraula, és la base 
del desenvolupament integral de les 
persones. És precisament a l’etapa 
escolar, on més podem incidir, perquè 
aquest desenvolupament sigui el més 
efectiu possible. Des de la Regidoria 
d’Educació ja portem més de tres 
anys implementant moltes mesures 
per millorar els continguts educatius 
i de valors dels nostres infants 
canetencs i dels centres educatius 
del municipi.

Fent un breu repàs de la feina 
feta aquests darrers anys podem 
esmentar algunes d’aquestes 
accions. Acabem de signar amb la 
Diputació de Barcelona un acord 
perquè l’Escola Universitària de 
Teixits de Punt esdevingui un centre 
de formació integral en el vessant 
educatiu. Hi traslladarem l’Àrea 
d’Educació i l’Escola d’Adults el proper 
setembre. Així, ampliarem alumnat 
i millorarem les condicions actuals. 
Seguirem oferint les proves d’accés 
a la universitat pels alumnes de la 
comarca. UNED i UGG se seguiran 
impartint. El Servei de Psicologia i 
Logopèdia que està donant tan bona 
resposta als alumnes amb necessitats 
educatives especials, l’ampliarem i el 
millorarem. Així mateix, gràcies a una 
feina conjunta entre el  Departament, 
Cetemmsa i l’Ajuntament, els cicles 
formatius de grau mig a nivell tèxtil 
ja són una realitat. Treballem ja pels 

cicles formatius de grau superior. 
Aquest curs, s’ha encetat la nova 
secció d’IES, amb un esforç 
molt important per part de pares, 
professionals, Departament i 
consistori. També, amb l’Àrea de 
Medi Ambient, les escoles fan visites 
a la Deixalleria. Es col·labora amb 
l’IES amb el Projecte Passarel·les 
per assegurar l’acreditació de la ESO 
a alguns alumnes. Conjuntament 
amb Seguretat Ciutadana, estem 
intensificant la campanya Educació 
per la Seguretat, perquè els nostres 
escolars es conscenciïn de la 
importància de la prevenció i la 
seguretat viària. Estem engegant un 
ambiciós projecte pel curs 2013-2014 
perquè tots els professionals docents 
del municipi estiguin formats amb 
l´Àmbit de la Cardioprotecció i siguem 
pioners i referents al país amb aquest 
tipus de formació.
S’ha aconseguit redreçar el rumb 

de l’escola bressol i de tota la 
problemàtica heretada a nivell 
econòmic i de gestió i s’ha fet 
sostenible pel municipi i és un motiu 
d’orgull per a tots els vilatans.
Des d’aquestes línies voldríem també 
agrair públicament a totes les AMPES 
de tots els centres escolars del 
municipi que, gràcies a la seva tenaç 
i persistent feina, s’han pogut millorar 
les condicions dels centres i el seu 
funcionament dia a dia. I seguirem 
treballant, tots, de forma transversal 
i conjunta perquè l’educació dels 
nostres infants millori. Des de l’Àrea, 
seguirem destinant recursos humans, 
materials i econòmics a un dels 
aspectes que considerem claus de la 
nostra societat, l´Educació. 
Amb una millor educació, tindrem 
una millor societat, més justa i 
desenvolupada. El grup municipal de 
CiU ho tenim molt clar. 
I així ho seguirem fent.

Els Partits

Aclariments Hi ha determinats temes que, per la seva importància i les opinions que generen, mereixen un espai 
a part, en el qual l’Ajuntament pugui explicar-los correctament i sense filtres.  En aquest Viure Canet 
us fem els aclariments següents: 

A la sessió extraordinària del plenari 
municipal celebrada el 6 de març, 
s’han adoptat els acords que fan 
possible adherir-nos a la tramitació 
per a la formalització del conflicte 
en defensa de l’autonomia local i 
contra la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración 
Local. Per 14 vots a favor, dels 
regidors dels grups municipals de 
CiU, ERC, UMdC i PSC i 2 vots en 
contra dels regidors del PP, el ple va 
adoptar els acords següents:
PRIMER.- Iniciar la tramitació 
per a la formalització del conflicte 
en defensa de l’autonomia local 
contra els articles primer i segon i 
demés disposicions afectades de 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre 
de 2013, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración 
Local (BOE núm. 312 de 30 de 
desembre de 2013), segons el 
que s’estableix en els articles 75 
bis i següents de la Ley Orgánica 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar 

 Recurs contra la llei de reforma local
Dictamen del Consejo de Estado, 
conforme a l’establert en l’art.75 ter 3 
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, 
per conducte del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones 
Públicas, a petició de l’entitat local de 
major població (art. 48 Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local), així com 
atorgar a aquesta entitat la delegació 
necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar al 
senyor Alcalde per a la realització de 
tots els tràmits necessaris per portar 
a terme els acords primer i segon 
i expressament per a l’atorgament 
d’escriptura de poder tan ampli i 
suficient com en dret es requereixi a 
favor de la Procuradora de l´Il·lustre 
Col·legi de Procuradors de Madrid 
per tal que, en nom i representació 
de l´Ajuntament, de forma solidària 
i indistinta interposi conflicte en 
defensa de l´autonomia local contra 
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre 
de 2013, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración 

Local, seguint-lo per tots els seus 
tràmits i instàncies fins a obtenir 
sentència ferma i la seva execució.

Com que el Ple es va convocar de 
forma extraordinària, a causa dels 
terminis legals per presentar el 
recurs, els regidors que perceben 
la remuneració de 180 euros per 
assistència al plenari, en aquesta 
ocasió van renunciar a cobrar-la.
La LRSAL no respecta els principis 
que informen la Carta Europea 
d’Autonomia Local ni tampoc 
l’autonomia local garantida per la 
Constitució Espanyola, i elimina 
el principi de subsidiarietat i de 
màxima proximitat, imposant 
mecanismes de control que porten a 
una dependència jeràrquica. La llei 
perjudica la ciutadania perquè posa 
en perill el sistema de prestació dels 
serveis municipals i, també el sistema 
de serveis socials de proximitat, 
allunyant-los de la ciutadania. No 
aporta millores a l’administració local 
sinó que la castiga, quan la seva gestió 
s’ha demostrat molt més eficaç que la 
de l’Administració de l’Estat, essent 
aquesta la més endeutada respecte 
el global i respecte la despesa pública 

que du a terme. Càrrecs electes 
i treballadors de l’Ajuntament de 
Canet van manifestar el seu rebuig 
a aquesta Llei el mes de desembre 
passat.

35 anys 
d’ajuntaments 
democràtics 
Aquest abril es compleixen 35 
anys dels primers ajuntaments 
democràtics.   El 3 d’abril de 
1979 van tenir lloc les primeres 
eleccions municipals de les quals 
van sortir els ajuntaments actuals.  
Avui, quan encara queden 
aspectes per resoldre, com el 

finançament 
local, ens 
trobem 
davant una 
Lei que posa 
en perill la 
prestació de 
serveis a la 
ciutadania. 
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On és la 
participació 
ciutadana a 
Canet?

Aquest abril 
farà dos anys 
de l’última 
Mostra 
d’Entitats 

al nostre poble. Era la 10a. Mostra 
d’Entitats que s’organitzava a Canet.
Al llarg de deu anys ininterromputs les 
entitats i les associacions ensenyaven 
durant un cap de setmana les activitats 
que aquestes duien a terme al llarg de 
l’any.
La Mostra sempre ha estat l’aparador 
perquè els canetencs coneguéssim 
l’ampli ventall d’associacionisme de 
què disposem. Pels nouvinguts i pels 
que fa temps que viuen al poble, era 
una bona oportunitat per conèixer-nos.
També era un cap de setmana on es 
debatia la importància de la implicació 

dels nostres conciutadans en els afers 
públics, i que a poc a poc la societat 
canetenca ha anat exigint.
Malauradament, amb l’arribada del 
tripartit dretà – CiU, Unió i PP – la 
participació ha quedat relegada a 
la mínima expressió! En processos 
que requereixen àmplia participació 
ciutadana com l’elaboració del POUM 
o del Pla Estratègic, la participació 
es redueix a un parell de jornades 
“obertes” i amb això cobreixen 
l’expedient.
Una nova manera de fer política també 
és fer partícips els canetencs de la 

política municipal, com per exemple 
fer uns pressupostos participatius.
En fi, no hi ha interès ni voluntat 
d’endegar processos de participació 
ni d’incentivar-la. Deixen que tot 
s’adormi, que no es participi, que la 
política quedi restringida a uns quants. 
Aquesta no és la nostra manera de fer 
política, necessitem de tothom per 
tirar el poble endavant!
esquerra.cat/canetmar
facebook.com/ERC.CanetdeMar
twitter.com/ERC_CanetdeMar
canetmar@esquerra.org

Business 
friendly?

La frase, que va 
fer fortuna, no 
és nostra. És del 
president Mas i 
la va dir en seu 
parlamentària. Ens 
venia a dir que el 

seu govern afavoriria els negocis. Ja 
ha plogut una mica i, de la manera 
que nosaltres entenem aquesta idea, 
treball digne per a tothom, res de res. 
Clar que aquesta no és la manera com 
l’entén ell! Al febrer del 2014 l’atur 
registrat era a Canet d’un 17,35% i a 
Catalunya del 16%. Ens diuen que ha 
baixat (bé, a Catalunya, a Canet ha 
pujat), però no ens expliquen, o ho fan 

amb la boca petita, que això es deu al 
fet que la població activa va a la baixa 
per causa dels factors demogràfics, 
sobretot per la marxa de gent d’aquí 
a buscar-se la vida en altres països i 
del retorn dels immigrants al seu país. 
La prova? Els afiliats a la seguretat 
social baixen. Menys gent per 
treballar i, per postres, descens dels 
salaris (ai els efectes de la fantàstica 
reforma laboral aprovada pel PP i 
CiU) i substitució de treball a temps 
complet per parcial. Precarització 
se’n diu, d’això. I ara ens amenacen 
amb una reforma fiscal que fa pensar 
que acabarà sent allò dels que menys 
tenen més paguen i, els que més 
tenen, ni se’ls busca ni se’ls troba.
I a Canet? Què fa el govern municipal 
per incentivar l’ocupació. Miracles 
segur que no, no és la seva feina. 
Exercir totes les competències 

de què disposa per millorar la 
situació? Tampoc del tot. És ben 
cert que a través d’una subvenció 
de la Diputació s’han pogut tirar 
endavant 13 plans d’ocupació i ens 
congratulem d’aquest fet. Però també 
creiem que cal anar més enllà. Que 
13 llocs de treball (s’han presentat 
150 candidats!) és un gra de sorra 
en el desert. I no cal inventar massa, 
mirant al nostre entorn podem veure 
com hi ha ajuntaments que són 
molt més proactius en recolzar els 
seus ciutadans a l’hora de trobar 
feina. Exemples: generar més plans 
d’ocupació propis, bonificar empreses 
i autònoms que generin llocs de 
treball i a tots aquells que es donin 
d’alta (seria una elegant manera de 
retornar part del que l’Ajuntament 
ha recaptat amb l’increment de l’IBI. 
I per un bon fi), invertir a millorar la 

competitivitat del teixit empresarial 
existent... I sí, tot això es pot pagar. 
Ho vam demostrar en les nostres 
al•legacions al pressupost d’aquest 
any. Estimem un cost (potser seria 
millor dir una inversió) de 194.000 
€ que es poden finançar eliminant 
despesa supèrflua existent al 
pressupost (eliminant retribucions 
als òrgans de govern i inversions i 
manteniments a l’Escola de Teixits 
per instal•lar-hi serveis municipals en 
tenim suficient i encara en sobra!) per 
no dir aprofitar el romanent positiu 
(llegeixis beneficis) que es preveuen 
en liquidar aquest any. 
Pots contactar amb nosaltres:
a través del telèfon: 678 82 66 43
al mail: canetdemar@socialistes.cat
i també ens pots seguir al facebook: 
PSC Canet de Mar

Canet, Canet i 
Canet 

Canet, Canet i 
Canet.
Ja fa quasi tres 
anys que el 
Partit Popular 
de Canet  forma 

part del govern de Canet. Tres anys 
complicats i difícils. En aquests temps 
de crisi és quan més es posa en 
solfa la gestió correcta de la que no 

ho és. Ho hem explicat en diverses 
ocasions, però ho volem tornar a fer 
perquè pensem que la feina duta a 
terme es valorarà sobretot amb la 
perspectiva del temps. Hem redreçat 
les finances del poble, hem reduït les 
despeses, els contractes amb tercers 
(bus, servei de grua, etc.). Hem 
reorganitzat l’estructura de la Policia 
Local, hem creat una unitat canina a 
cost pràcticament zero, hem creat la 
policia de proximitat, hem  millorat i 
millorarem el servei de bus a la vegada 
que hem reduït el cost mancomunant-
lo amb Sant Cebrià i Sant Pol. Podem 

informar-vos que el recorregut del bus 
arribarà fins a la plaça Pau Casals i 
també a la Misericòrdia en les franges 
horàries d’entrada i sortida del col•legi. 
Hem millorat la platja amb noves 
passeres, hem reduït el cost del servei 
de gossera municipal millorant molt 
el servei. Enguany millorarem els 
senyals viaris del poble, farem una 
zona de skate municipal i refarem les 
escales del camp de futbol per facilitar-
hi l’accés.
Aquests són uns dels  exemples de la 
feina que el Partit Popular de Canet 
aporta a les regidories que  gestiona. 

També volem posar de manifest  que 
la línia de treball del govern que vàrem 
traçar s’està seguint fil per randa i sens 
dubte això reportarà en la possibilitat 
de poder pensar en projectes de més 
envergadura en els propers temps.
Pel Partit Popular de Canet, la prioritat 
és Canet de Mar, és per això que no 
hem presentat cap tipus de moció que 
no faci referència a Canet de Mar. 
El nostre primer objectiu és i seguirà 
essent treballar per millorar els serveis 
als ciutadans de Canet.

Partit Popular de Canet de Mar.
Partido Popular de Canet

En la recta final 
de legislatura

El temps passa 
volant, volant. 
Molt de pres-
sa. Massa de 
pressa. Mirem 
endarrere i ens 

sembla tot just ahir que encetàvem la 
legislatura i ja estem a un any just de 
les properes eleccions municipals.
Fent revisió de la feina feta fins ara, la 
sensació de, potser, no haver fet prou i 
que encara ens queda per fer massa i 

amb massa poc temps, ens neguiteja. 
Però tenim també, modestament, 
la tranquil·litat i la certesa d’haver 
treballat molt. Que treballem cada 
dia amb empenta i il•lusió per fer-ho 
el millor possible. Que treballarem 
fins al darrer moment amb la voluntat 
de materialitzar tots i cadascun dels 
objectius del programa fixat, donant 
resposta, alhora, a les demandes del 
dia a dia. I que aquesta tasca que no 
s’acaba mai sempre ens hi ha trobat.
Perquè aquesta tasca no s’acaba mai. 
No. I malament si així fos! L’activitat 
d’un poble no té aturador. Els reptes 
i les necessitats, els problemes i els 
imprevistos, fins i tot les sorpreses 

i els ensurts sorgeixen i es generen 
contínuament fruit del dinamisme, 
de l’activitat, del bullir i del no parar 
propis de la vida. I Canet és un poble 
amb vida, amb molta vida! I aquesta 
constant exigència ens demana, dels 
qui tenim el deure i l’obligació de tirar 
endavant el govern municipal, que no 
afluixem. I és perquè no afluixem, que 
el grup d’Unió Municipal de Catalunya, 
el nostre grup, no estarà mai cofoi dels 
resultats obtinguts. Sempre es pot anar 
més lluny. Sempre cal anar més lluny, 
amb confiança en nosaltres mateixos 
i amb fe en el poble a qui servim. 
Sense reserves, ni partidismes, ni 
tacticismes, com a grup independent 

que som.
El temps passa volant, volant. Molt de 
pressa. Massa de pressa. Mirem en-
davant i pensem que alguns dels pro-
jectes que han estat responsabilitat 
de les nostres regidories malaurada-
ment no es podran veure acabats en 
aquesta legislatura, com ara la Plaça 
Mercat o la reforma de la plaça Colo-
mer-Odèon, però amb l’esperança de 
veure’ls iniciats i amb la seguretat que 
seran un bé per al futur del nostre po-
ble. 
Sense reserves, ni partidismes, ni 
tacticismes, com a grup independent 
que som. 
I així ho seguirem fent!
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