
Més espais d’ambientació 
per a la 6a Fira Modernista  
Preparem l’esdeveniment municipal amb més projecció externa 

La Fira Mercat Modernista es farà els dies 13, 14 i 15 de setembre. Ja fa setmanes que l’organització, 
encapçalada per l’Àrea de Promoció Econòmica i la Unió de Botiguers i Comerciants s’està reunint per lligar 
l’esdeveniment. Com sempre, serà indispensable la col·laboració ciutadana a nivell particular i també en 
l’àmbit associatiu. Les entitats locals, agrupades sota el paraigües de la coordinadora d’entitats, fan una crida 
perquè el voluntariat de la Fira sigui al més nombrós possible. 

Formació policial per a 
la cardio protecció 
La plantilla de la Policia Local ha rebut formació 
específica en RCP+DEA, és a dir, en la reanimació 
cardiopulmonar i en l’ús dels aparells de desfibril·lació 
automàtica. Es tracta d’una de les iniciatives que 
formen part de la voluntat del Govern municipal 
de ser municipi cardio protegit. Des de l’Àrea de 
Sanitat de l’Ajuntament s’han adquirit dos aparells 
desfibril·ladors que estaran als vehicles policials. 
D’aquesta manera, els agents, podran fer-ne ús 
en cas d’emergència si es produeix una aturada 
cardiorespiratòria. 
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I també:

Canet tindrà formació 
professional dual 
A Canet es farà, a partir del proper curs 2013 – 2014, 
formació professional dual. En concret, els alumnes 
es poden matricular al Cicle Formatiu de Grau Mitjà 
de Moda i Confecció. Aquests estudis estan adscrits 
a l’Institut Lluís Domènech i s’impartiran a l’antiga 
Escola Universitària de Teixits de Punt, avui Centre 
de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil. Ho 
ha fet possible la bona entesa entre les institucions 
públiques i les associacions d’empreses del tèxtil a 
la comarca. La formació dual combina formació a les 
aules amb aprenentatge a les empreses.
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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 ordinari 4/04/13
-  Aprovació modificació Ordenança fiscal núm. 
21: taxa per a la prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat de ciutadans i empreses a 
través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable i pels controls 
posteriors a l’inici de l’activitat. Unanimitat. 

- Aprovació modificació Ordenança reguladora 
de les autoritzacions de les terrasses, vetlladors i 
mobiliari auxiliar a Canet de Mar. Unanimitat

- Resolució recurs de reposició presentat per 
Sorea, SA contra l’acord del Ple de 31.01.13. 
Unanimitat.

- Proposta de resolució de l’expedient d’interpretació 
del contracte de concessió del servei municipal de 
subministrament d’aigua potable. Unanimitat.

- Declaració desert contracte concessió d’obra 
pública per a la rehabilitació, reforma i ampliació 
del Mercat Municipal i posterior explotació del 
supermercat i aparcament. Unanimitat. 

- Aprovació reconeixement de l’Associació 
Voluntaris Protecció Civil Canet de Mar –any 2012- 
com a única vinculada al municipi. Tretze vots a favor 
i quatre abstencions.

- Aprovació addenda de pròrroga del conveni de 
col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge 
per al 1r trimestre de 2013, relatiu a l’oficina 
d’habitatge situada a Canet de Mar. Unanimitat. 

- Ratificació modificació dels estatuts del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.  
Unanimitat. 

- Aprovació del reconeixement de compatibilitat 
d’un agent de la Policia Local per a exercir una 
activitat privada. S’acorda per 16 vots a favor i 1 
abstenció per absència de la sala d’un regidor.

- Moció presentada pels grups municipals de 
CiU, ERC, UMdC i PSC relativa a la defensa de 
l’autonomia local i les competències de la Generalitat 
en l’organització territorial i règim local. S’acorda per 
15 vots a favor i 2 abstencions.

- Moció presentada per CiU, ERC, UMdC, PSC i PP 
per tal que els afectats per la comercialització de 
productes financers de risc, inclosos els qui els van 
bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral. 
Unanimitat. 

- Moció presentada per ERC i PSC per implantar 
un pla d’actuació municipal davant de casos de 
desnonaments per insolvència sobrevinguda. No 
s’acorda per 10 vots en contra i 7 vots a favor.

- Moció d’ERC per un país lliure de retallades. No 
aprovada per 13 vots en contra i 4 vots a favor.

Ple ordinari de 
30/05/2013
- Reconeixement extrajudicial de crèdits exercici 
2012. Unanimitat. 

- Ratificació de Decret de l’Alcaldia número 
551/2013, de 9 de maig, de no admissió d’una 
sol·licitud de Sorea per a unes noves tarifes.  
Unanimitat. 

- Aprovació liquidació compte explotació escola 
bressol municipal curs 2011-2012. Unanimitat. 

-  Aprovació licitació contracte escola bressol 
municipal. S’acorda per 13 vots a favor i 3 abstencions

- Aprovació tarifes casal d’estiu escola bressol 
municipal.  S’acorda per unanimitat.

-  Autorització canvi titularitat participacions socials 
concessionària equipament esportiu amb piscina 
coberta i gimnàs. Unanimitat.

-  Aprovació modificació estatuts Fundació Guillem 
Mas. Unanimitat. 

-  Autorització per a la formalització d’una operació 
de finançament i per a una contractació per part de 
la Fundació Guillem Mas. Unanimitat. 

-  Aprovació modificació Ordenança fiscal número 
5 i Ordenança fiscal número 30. Unanimitat. 

-  Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora 
del mercat de venda no sedentària de Canet de Mar. 
Unanimitat. 

-  Aprovació delegació de competències al  Consell 
Comarcal per a la gestió de la contractació conjunta 
del servei d’assessorament en mobilitat internacional 
per a joves. Unanimitat. 

-  Aprovació borsa d’hores Policia Local. S’acorda 
per 10 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions.

- Aprovació del dret de  tempteig i retracte 
municipal sobre la venda d’una part del castell de 
Santa Florentina. Unanimitat.

- Moció de CiU, UMdC i ERC per demanar la 
supressió de la Delegació i les Subdelegacions del 
Govern espanyol a Catalunya. S’acorda per 11 vots 
a favor, 3 abstencions i 2 vots en contra.

 - Moció de CiU, UMdC i ERC sobre la sobirania 
fiscal de Catalunya. S’acorda per 12 vots a favor i 4 
vots en contra.

- Moció de CiU, ERC, UMdC, PSC i PP sobre la 
violència sexual contra les dones i especialment les 
dones manifestants a Egipte. Unanimitat. 
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Horari d’estiu de 
les dependències 
municipals   

Ajuntament i Serveis Socials: 
del 15 de juny al 15 de setembre, l’atenció al 
públic es farà de dilluns a divendres de 09.00 a 
14.00 hores.

Vil·la Flora:
del 25 de juny al 12 de setembre, l’atenció al 
públic es farà de dilluns a divendres de 09.00 a 
14.00 hores.

A l’estiu les dependències municipals no obren 
dijous a la tarda. 

Oficina de Turisme:
de l’1 de juliol al 15 de setembre: de dimarts 
a diumenge de 10.00 a 14.00 hores. També 
dissabte de 17.00 a 20.00 hores.

Casa museu:
de dilluns a dissabte de 10.00 a 14.00 hores, 
diumenge de 10.00 a 13.30 hores i divendres i 
dissabte de 17.00 a 20.00 hores.

Biblioteca:
del 17 de juny al 15 de setembre: de dilluns a 
divendres de 15.30 a  21.00 hores.
Podreu disposar de la Sala d’Estudi per a adults, 
a la planta baixa, per poder venir a treballar, 
estudiar i fer ús del wi-fi, en aquest horari: 
de dimarts a divendres de 10.00 a 13.00 h, 
excepte del 22 de juliol al 2 d’agost.
El que no estarà 
operatiu al matí 
és el servei 
habitual de 
biblioteca. 
El dia 16 d’agost 
la Bilblioteca 
estarà tancada tot 
el dia. 
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Telèfons d’interès: 

Editorial

Ajuntament - Edifici central
Telèfon: 937943940 / Fax: 937941231

Vil·la Flora i Masoveria
Telèfon: 937954625 / Fax: 937943198

Serveis Socials
Telèfon: 937954679 / Fax: 937954126

Policia Local
Telèfon: 937940088 / Fax: 937940744

Biblioteca P. Gual i Pujadas
Telèfon: 937956037 / Fax: 937943154

Oficina de Turisme 
Telèfon: 93 794 08 98

Casa Museu Domènech i Montaner
Telèfon: 937954615 / Fax: 937943090

Escola Bressol El Palauet
Telèfon: 93 794 37 70

Plaça Mercat - Telèfon: 93 794 02 92

Ràdio Canet 
Telèfon: 937942002 - Fax: 937941303

Hospital Residència Guillem Mas
Telèfon: 93 794 03 93

Centre residencial Els Garrofers
Telèfon: 93 795 63 08
 
Pavelló d’esports - Telèfon: 93 794 09 62
 
Piscina municipal 
Telèfon: 93 794 39 66

Bústia Oberta a 
l’Ajuntament: 
canetdemar@canetdemar.cat

Festa Major de
Sant Pere i Sant Pau !
 Ja som a les portes d’una nova Festa Major, els dies 
en què arriba el moment de sortir als carrers i les 
places i gaudir junts de la nostra gran festa. 

Aquest any, però, és especial per mi. La meva 
feina particular i la meva dedicació a la Regidoria 
d’Urbanisme, fan que no pugui seguir com a regidor 
de Festes. Per això aquesta serà la meva última festa 
grossa com a responsable de les festes de Canet. 
Això no vol dir que em desvinculi totalment dels actes 
festius del meu poble, ja que d’una manera o altra 
continuaré  vinculat a la Comissió de Festes.

Per això, aquest any, més que cap altre, des 
d’aquestes línies, vull agrair l’esforç i la dedicació 
dels membres de la Comissió de Festes i de totes les 
entitats que amb la seva col•laboració i empenta fan 
que any rere any gaudim d’una festa plena d’activitats, 
per a totes les edats i per a tots els gustos. De veritat 
moltes gràcies a tots.

Us animo, doncs, a participar plenament d’aquesta 
nova Festa Major. Gaudiu de tots els actes que 

teniu en aquest programa. Per qüestió de calendari, 
la Festa Jove i la Nit Màgica se’ns avancen a les 
revetlles de Sant Joan. Escolteu el pregó, aneu a les 
revetlles, als concerts i als balls.  No us esteu d’anar 
a l’Ofici i de tastar el vermut popular, a veure els focs i 
a continuar ballant. Els més menuts podeu participar 
de la matinal infantil amb els inflables i la festa de 
l’escuma i podreu seguir les cercaviles de gegants i 
de diables. I al mes de juliol, quan sembli que tot s’ha 
acabat, encara quedarà la musclada, el correfoc, el 
festival dels 80, les havaneres, el teatre...

També us vull fer saber que, des de l’Àrea d’Urbanisme, 
durant la festa major farem la presentació i la jornada 
de portes obertes dels pisos dotacionals del rial dels 

Oms, que aviat ja es podran habitar. I en el transcurs 
de la passejada de gegants farem la inauguració de 
la plaça de la Papallona, a la riera Buscarons, una 
placeta que podrem gaudir tots els canetencs.

Que sigui una bona festa per a tots els que cada dia 
proporcionen moviment, vida, caràcter i singularitat 
al nostre poble i per a tots els que ens vénen a fer 
costat en el nostre goig, renovat cada any.

Bona Festa Major!!

Josep M. Masvidal Serra
Regidor d’Urbanisme i Festes
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Recull de fotografies d’actes celebrats a 
Canet aquesta primavera 
Sant Jordi, les Jornades de la Maduixa, l’Aplec Pedracastell són només algunes mostres de les activitats 

que hem celebrat al municipi les darreres setmanes 

Aquest espai, el fem entre tots. Si teniu imatges 
d’activitats fetes al nostre poble i voleu que formin 
part del fons fotogràfic de l’Arxiu municipal, podeu 
fer-les arribar a l’Ajuntament, a través de l’Àrea de 
Comunicació. 

Per tal de poder-les reproduir en suport paper, com 
és el butlletí d’informació municipal Viure Canet, o 
ser material per a futures exposicions que reflecteixin  
la riquesa associativa local, cal que siguin imatges 
en alta resolució. 

Podeu fer-nos-les arribar a través de l’adreça 
electrònica canetdemar@canetdemar.cat

Aplec Pedracastell 

Sant Jordi 
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Visites escolars a les dependències municipals 

Diada de la Maduixa i Fira Mercat d’Artesania

Re-percussió per l’Odèon
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L’Ajuntament dóna suport 
als afectats per Bankia  
A través del servei de l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor
L’Ajuntament de Canet, sensibilitzat amb la situació 
dels afectats per les participacions preferents de 
Bankia i Caixa Laietana, els facilita informació i 
suport per omplir la documentació en cas de voler 
acollir-se a l’arbitratge de consum.
L’adhesió a l´arbitratge de consum és voluntària i 
gratuïta per a les parts. Una vegada iniciat l´arbitratge 
no es pot acudir a la via judicial per recuperar els 
diners invertits, ja que, si un fet es jutja per una de 
les vies, no es pot tornar a jutjar per l’altra perquè 
un mateix fet no pot ser jutjat dues vegades. Això vol 
dir que les persones que decideixin fer-ho per la via 
d’arbitratge de consum han de tenir en compte que 
si el laude no fos favorable pel consumidor no podria 
anar per la via judicial. Tot i així, l’arbitratge ha de ser 
acceptat per les dues parts.
De manera gratuïta, el responsable de l´OMIC 
(Oficina Municipal d´Informació al Consumidor) dóna 
suport per a l´emplenament de la sol·licitud d´accés 
al procediment d´arbitratge de consum per Caixa 
Laietana-Bankia. Es van programar tres dies del mes 
de maig perquè les persones interessades poguessin 
ser ateses a l’OMIC. 
Les entrevistes amb l’advocat de l’Oficina han estat 
gestionades per l´Àrea de Promoció Econòmica. Part 
de les persones que hi han acudit, són també les que 

van participar a la sessió informativa organitzada a 
través de l’Àrea de Benestar Social al mes d’abril. 
Si hi ha persones interessades amb el procés, o 
que tenen dubtes al respecte, podeu demanar hora 
a l’OMIC trucant al telèfon 93 795 46 25 de dilluns 
a divendres de 9.00 a 14.00 hores. D’acord amb 
les dades facilitades per la Generalitat, a Canet hi 
ha 325 persones afectades per l’actuació de Caixa 
Laietana, avui Bankia.

Promoció Econòmica 
ofereix nous cursos 
El Servei de Formació i Ocupació de l’Àrea de 
Promoció Econòmica organitza periòdicament 
diferents cursos i tallers. S’adrecen a diferents 
col·lectius, però tots estan encaminats a aconseguir 
dotar-los d’eines necessàries per millorar les 
condicions laborals. Majoritàriament, són cursos i 
tallers adreçats a persones en situació d’atur, d’una 
banda i a emprenedors i petites empreses, de l’altra. 
Trobareu més informació al web municipal i a l’Àrea 
de Promoció Econòmica, a Vil·la Flora. 

L’organització de la Fira Mercat Modernista està 
tancant les novetats de la sisena edició

Responsabilitat social 
empresarial 
Des del Servei de Creació d’Empreses de l’Àrea de 
Promoció Econòmica, s’ha portat a terme un taller amb 
acompanyament individualitzat, anomenat Gestionar 
els valors de l’empresa, en el qual han participat 5 
empreses del municipi que han pogut conèixer en 
què consisteix el model de Responsabilitat Social 
Empresarial (RSE) i els beneficis que comporta 
aquest model a l’empresa.
El taller, l’ha desenvolupat un expert consultor tant de 
les empreses com del sector públic i social i ha estat 
possible gràcies a una subvenció de la Diputació.
Les cinc empreses participants al taller han estat:
-    Residència Guillem Mas
-    Restaurant El Parador de Canet
-    System Perruquers
-    L’Herbolari
-    Floristeria Rosa Bley
El que es pretenia era facilitar-los la comprensió 
del sentit de la Responsabilitat Social i ajudar-les 
a posar en clar els valors empresarials i a saber 
comunicar-los a través de diferents canals. Se’ls ha 
ofert formació i acompanyament individualitzat per 
elaborar un pla de gestió en la línia de RSE.  S’ha 
elaborat un recull de les bones pràctiques de cada 
empresa participant i una proposta de les àrees de 
millora per desenvolupar adequadament la seva RSE. 
Les fitxes de bones pràctiques s’aniran publicant al 
web municipal. De moment, ja hi trobareu la de la 
Residència Guillem Mas. 

La Fira Mercat Modernista arriba enguany a la 
sisena edició. Es tracta d’un dels esdeveniments 
que més ressò turístic i promocional està tenint en 
aquests moments referits al nostre municipi. Aquest 
2013 se celebrarà els dies 13, 14 i 15 de setembre 
i  ja fa setmanes que l’organització, encapçalada per 
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament i la 
Unió de Botiguers i Comerciants de Canet s’està 
reunint per lligar l’esdeveniment. Com sempre, 
serà indispensable la col·laboració ciutadana a 
nivell particular i també en l’àmbit associatiu. Les 
entitats locals, agrupades sota el paraigües de la 
coordinadora d’entitats, fan una crida perquè el 
voluntariat de la Fira sigui al més nombrós possible. 
Tot i que encara s’estan tancant i decidint molts 
aspectes, ja sabem que hi tornarà a haver sopar 
modernista el dia de la inauguració. Després de 
l’èxit de participació de l’any passat, es repetirà 
l’experiència. Aquest any, el sopar tindrà com a 
cloenda un ball vuitcentista, a la mateixa plaça 
Universitat.
Des de la Unió de Botiguers s’està treballant per  
aconseguir incrementar la participació del comerç 
local a la fira. L’objectiu de l’organització és ampliar 
l’exposició de parades de comerciants per la riera 
Buscarons fins arribar la Plaça Mercat.
Un altre aspecte que s’està treballant és la inclusió 
de Vil·la Flora com a punt d’animació i interès 
per al visitant. Allà és previst que hi hagi diferents 

actuacions teatrals i musicals al llarg del dia. També 
a Vil·la Flora s’hi vol portar, els dos dies del cap de 
setmana, un mercat de brocanters.
I aquest 2013 es proposa també dur a terme una 
nova ruta fotogràfica guiada, que es dirà Capta 
l’essència del Modernisme. S’està definint una ruta 
fotogràfica per aprendre a captar aquests detalls 
tan característics de l’època que en configuren  
l’essència. 
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Càritas rep una donació 
d’enginyers pèrits tèxtils 
L’Associació s’ha dissolt i han donat els fons econòmics que tenien
L’Associació de pèrits enginyers tècnics del tèxtil de 
Catalunya s’ha dissolt. Als seus estatuts figurava 
que, en cas de dissolució, si hi havia fons econòmics 
sobrers, s’havien de lliurar a una entitat benèfica. La 
junta de l’Associació ha decidit fer el donatiu a l’entitat 
Càritas de Canet de Mar. En total han estat 2.300 
euros, que el seu president ha lliurat en metàl·lic als 
membres de Càritas, encapçalats pel seu president, 
el rector de Canet, mossèn Salvador Juanola.
Ha estat en un acte oficial a l’Ajuntament de Canet 
de Mar, amb la presència de l’alcalde Jesús Marín i 
de la primera tinenta d’alcalde i regidora de Benestar 
Social, Cati Forcano. 
Des de Càritas s’ha agraït l’elecció i s’ha assegurat 
que els diners estaran ben invertits en tasques d’ajut 

social. Els ajuts sempre són benvinguts però encara 
ho són més en moments tan delicats com els que 
estan vivint avui moltes famílies a causa de la precària 
situació econòmica a què es veuen avesades.
L’enginyeria tèxtil es troba en un moment també 
complex, per la manca de professionals d’aquest 
sector. 
Com bé va dir el seu president, el sr. Zenon de Pol, 
ara gairebé no hi ha enginyers tèxtils i per tant tenir 
una associació no té massa sentit. 
El fet de poder donar el nostre fons econòmic a una 
entitat benèfica, com és Càritas de Canet, atorga 
utilitat i importància a aquesta dissolució i a la feina 
desenvolupada tots aquests anys.

Senyalització comarcal  
de senders i camins 
El Consorci de Turisme Costa de Barcelona Maresme 
ha dut a terme, gràcies al suport de la Diputació de 
Barcelona, una senyalització de camins i senders que 
uneixen totes les poblacions del Maresme i faciliten 
així aquest tipus de turisme que es fa caminant, en 
bicicleta o a cavall.
De mar a muntanya i de nord a sud, el Maresme 
disposa de 500 quilòmetres de pistes, camins i 
senders. Una important xarxa de comunicació que 
permet traslladar-se de municipi a municipi i descobrir 
paratges naturals i llocs d’interés per a caminants 
(senderisme, nordic walking...), ciclistes (mountain 
bike, btt...) o genets (passejades eqüestres) i que 
permet a la comarca complementar l’oferta de 
turisme de sol i platja i familiar, amb el turisme de 
natura, rural i actiu.
El Consorci ha senyalitzat la xarxa bàsica de camins 
i senders per facilitar el turisme actiu a totes les 
poblacions de la comarca. La xarxa respecta la 
senyalització prèvia dels parcs naturals, com la 
Serralada Litoral i el Montnegre-Corredor i ofereix la 
possibilitat de desenvolupar microxarxes locals.
A través del seu web, podeu descarregar les pistes i 
els camins. 

Aquest abril s’ha fet el canvi de partitura a l’expositor 
instal·lat a la Casa museu amb la intenció de difondre 
el fons de la capella de música de l’Arxiu parroquial. 
L’actual, que en un inici estava previst exposar-la fins 
al 7 de juny, s’ha decidit deixar-la a l’expositor fins 
al dia 21. Es tracta d’una partitura del segle XVII i 
n’és autor Joan Barter, que fou mestre de la capella 
de la Catedral de Barcelona entre els anys 1682 i 
1696. És una composició per a veu solista amb 
acompanyament de violó i arpa.
La propera partitura que podreu veure exposada a 
la Casa museu és del segle XVIII, és del compositor 
Josep Picanyol i es titula El gozo de la alegria. 
Aquesta primavera, personal de l’Àrea de Cultura 
i l’arxivera municipal, estan duent a terme el canvi 
de camises de les partitures de l’Arxiu parroquial. 
Les camises són les carpetes que protegeixen els 
documents. Aquesta actuació s’emmarca en les 
previstes arran del conveni signat pel Bisbat de 
Girona i l’Ajuntament de Canet ara fa deu mesos.

Nova partitura de l’Arxiu parroquial a la Casa museu 
Cada tres mesos se n’exposa una de diferent 

Una canetenca, tercera 
al Verbalíada 
La canetenca Marta Moral Madrid ha quedat tercera 
a la final del concurs d’enginy verbal Verbalíada. Les 
fases preliminars es van fer a 174 biblioteques d’arreu 
de Catalunya, entre elles la Pere Gual i Pujadas de 
Canet.  A la final, hi van arribar 135 finalistes que 
provenien de 40 biblioteques diferents. A banda de 
la Marta, una altra canetenca, Mariam Chaibi, ha 
quedat setena classificada.
El guanyador és un jove de Balaguer, Jordi Fortuny. 
Els premis no són en metàl·lic, sinó en experiències. 
El guanyador se’n va un dia a una empresa que es 
dedica a dissenyar videojocs. Els altres premis van 
en la mateixa línia.  Així, els premiats poden assistir a 
un assaig obert exclusiu al Teatre Nacional, o visitar 
TV3 i seguir en viu el programa Ànima del 33. També 
poden guanyar entrades per L’Auditori o el Mercat de 
les Flors. El diari Ara ofereix a un dels guanyadors la 
possibilitat de ser reporter per un dia i visitar les seves 
oficines acompanyat per un periodista i conèixer per 
dins com funciona la redacció d’un diari. La Marta 
se’n va a L’Auditori i la Mariam al TNC.
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L’Ajuntament continua treballant en la posada en 
marxa de la nova concessionària del servei de neteja 
viària. La planificació del servei bàsic de neteja  
consisteix, en primer terme, com ja hem explicat en 
anteriors informacions, en la neteja de les voreres i 
la calçada. Però el servei de neteja viària contempla 
tota una sèrie de treballs complementaris, que 
sovint passen desapercebuts per la població. És 
important que tots els coneguem. Aquests treballs 
complementaris que s’estan duent a terme en 
aquests moments, contemplen feines específiques 
com:
• Adequació dels passos subterranis: neteja del terra, 
dels elements urbans com baranes, pintat de les 
parets, etc.
• Escatat de la vegetació: consisteix en l’eliminació 
de l’herba que creix de forma espontània a la vorera 
i a la calçada.
• Neteja d’embornals: neteja de l’interior de l’espai 
d’entrada a la claveguera, el qual queda ple de 
brutícia de tot tipus.

• Pintades: s’ha fet un inventari i aviat es començarà 
a fer la neteja de les pintades sobre parets públiques.
• Col·laboració en l’obertura de bosses abandonades: 
si bé l’obertura la fa personal de l’Ajuntament, el 
servei de neteja viària col·labora en la localització i 
la recollida d’aquestes bosses. Durant aquest mes 
s’ha tornat a intensificar aquesta obertura, la qual ha 
derivat en 4 sancions per abandonament de residus.
• Registre d’actuacions complementàries: per tal 
de dur un millor control sobre l’execució d’aquestes 
feines específiques s’ha preparat un registre que 
permetrà a l’Ajuntament avaluar el tipus i la freqüència 
d’aquest tipus d’actuacions.
• Durant aquest mes de juny és previst que continuïn 
els treballs complementaris com són la neteja 
específica dels jocs dels parcs infantils, el seguiment 
de punts especials de brutícia, la neteja de punts 
específics, la neteja dels iglús i dels contenidors de 
les àrees d’emergència i altres actuacions en aquesta 
mateixa línia. 

Serveis complementaris de 
neteja de la via pública

El servei de jardineria 
posa a punt Vil·la Flora

El servei de manteniment dels jardins de Canet 
de Mar no para. Tot i els recursos actuals limitats, 
continuen treballant sense pausa i de forma contínua 
en el dia a dia, resolent les incidències de petit format 
però també s’incideix en actuacions més visibles. 
Un exemple d’aquestes actuacions més visibles és 
l’adequació de la rotonda per entrar a l’autopista 
sentit Mataró. En aquesta, tot i no haver-se pogut 
renovar del tot, s’han fet treballs d’adequació que 
han millorat ostensiblement la seva imatge.
Una altra actuació important ha estat el parc de Vil·la 
Flora, sobretot a l’entrada i entre l’edifici històric i els 
tallers de la brigada i dels jardiners. 
Aquests treballs permetran que, de cara a l’estiu, 
es puguin utilitzar aquests espais per part dels 
casals i de les entitats que s’estableixen en aquest 
equipament municipal.
El dia a dia, però, està ple de petites i grans actuacions 
com la sega de la gespa, les desbrossades de 
diferents espais que ara a la primavera s’han de 
fer de forma molt intensa, la plantada de gespa a la 
zona de la ronda Sant Elm o l’arranjament del reg per 
preparar-lo per l’estiu, entre d’altres actuacions.





participar al sorteig de regals
H2O Sports i Àrea d’Esports       

OFICI DE SANT PERE
Església parroquial. A 2/4 d’11 del 
matí                 
Missa cantada per L’ORFEÓ 
MISERICÒRDIA 
Director: Xavier Dotras i Dotras. 
Obra del compositor Sr. Eliseo Rey 
i Sans. Amb acompanyament de la 
Camerata Instrumental “Solistes de 
Catalunya”

AVIADA DE COLOMS
A la plaça de l’Església. A la sortida 
de l’ofici         
Club Colombòfil Missatgeres de 
Canet de Mar

Seguidament, a la plaça Macià

VERMUT POPULAR
Comissió de Festes

TRADICIONAL CONCERT 
DE FESTA MAJOR   
A  la plaça Universitat, a les 8 del 
vespre  
Amb l’ORQUESTRA LA CHATTA
Àrea de Festes

TRADICIONAL CASTELL DE 
FOCS  
A la platja (davant la riera Sant 
Domènec). A 2/4 d’11 de la nit. 
Pirotècnia IGUAL  

I després dels focs ...

FESTA JOVE (barraques)
Al passeig Marítim, (zona riera de la 
Torre) 
Diables de Canet i  Perkutes. 
Concerts: Fitolix & Drinkinpaldis i 
l’Orquestra El Sindicat 
Comissió Festa Jove i Àrea de 
Joventut 
                                  
BALL DE FESTA MAJOR    
A  la pista de la plaça Universitat, a 
2/4 de 12 de la nit. Amb l’Orquestra 
LA CHATTA
Àrea de Festes

30 de juny diumenge
EXPOSICIÓ MOTOS 
CLÀSSIQUES     
A la riera St. Domènec, des de les 
8 fins a les 2 del migdia. Associació 
Motos Clàssiques de Canet de Mar

FIRA MERCAT D’ARTESANIA 
A la plaça Universitat, des de les 10 
del matí fins a les 8 del vespre. Àrea 
de Promoció Econòmica

TROBADA D’INTERCANVI DE 
PLAQUES DE CAVA     
A la plaça Universitat, des de les 
10 del matí fins a les 2 de la tarda. 
Degustació de cava, pa i embotit 
gentilesa de Caves El Celler Vell 
i Albert Oliva. Àrea de Promoció 
Econòmica

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

PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE SANT PERE DE 
ROMAGUERA   
Col·lecció d’estudis del patrimoni. A 
l’Escola de Teixits, a les 11 del matí. 
Centre d’Estudis Canetencs, Edicions 
els 2 Pins i Àrea de Cultura

INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA 
DE LA PAPALLONA     
a les 18.00 hores. Coincidint amb la 
XXVIII Trobada de Gegants. plaça 
de la Papallona (riera Buscarons 
amb carrer López Picó)

XXVIII TROBADA DE 
GEGANTS      
A la plaça Macià, a les 6 de la tarda
Amb els GEGANTS DEL BARRI 
DELS ABELLS, GEGANTS DE 
CANET, GRALLERS DE XAROP DE 
CANYA  i diverses parelles de 
GEGANTS DE CATALUNYA
Recorregut: plaça Macià, c/ 
St.Jaume, c/ Abell Baix, c/ Nou, r/ 

Buscarons, plaça de la Llenya, r/ 
Gavarra, c/ Verge de Montserrat i 
plaça 11 de Setembre. Cloenda de la 
trobada a la plaça 11 de Setembre 

FESTA DE LA PROCLAMACIÓ 
DE LA PUBILLA, L’HEREU, 
LA PUBILLETA I L’HEREUET 
DE CANET 2012
A la plaça 11 de Setembre, després 
de la trobada de gegants. Àrea de 
Festes

6 de juliol dissabte
POSTULACIÓ DEL CÀNCER                                  
Diversos carrers de Canet, durant tot 
el dia. Associació de Lluita Contra el 
Càncer

VII CAMPIONAT DE 
BOTIFARRA VILA DE CANET 
DE MAR                         
A l’envelat de Vil•la Flora, a les 4 
de la tarda  (inscripcions una hora 
abans)   Les 4 Manilles

XVII MUSCLADA POPULAR
 A la riera Sant Domènec, a les 6 de 
la tarda concurs. A les 8 del vespre 
degustació Moixons Llepafils                           
       
CORREFOC 
Sortida des de la plaça 11 de 
Setembre, a les 10 de la nit.  Colla de 
diables de Canet de Mar. Recorregut: 
Pl. 11 de Setembre, C/ Lluís 
Domènech i Montaner, Pl. Indústria, 
C/ Sant Pere, C/ Saüc, C/ de la Font, 
Pl. Macià, C/ Sant Jaume i T. dels 
lledoners (Font dels gossos

K80NET II FESTIVAL                           
Reviu l’ambient disco dels anys 80.Al 
passeig Marítim, a 2/4 de 12 de la 
nit (zona riera de la Torre) Àrea de 
Festes              

7 de juliol diumenge
TORNEIG VOLEIBOL PLATJA        
A la platja, davant l’estació de Renfe, 

a les 10 del matí. Àrea d’Esports

FESTA DE SANT CRISTÒFOL                                                                    
Patró dels automobilistes, mecànics 
i transportistes. Concentració davant 
del Santuari de la Misericòrdia, a 
les 10 del matí. Associació Motos 
Clàssiques de Canet de Mar  
      
TEATRE    
A la pista de la plaça Universitat, a 
les 7 de la tarda. El Grup de Teatre 
Solidari de GEA XXI presenta: 
GEATRE: Qui els va parir...!!   
Àrea de Festes           

12 de juliol divendres
INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ I LLIURAMENT 
DE PREMIS DEL 
XVIII CONCURS POPULAR 
DE FOTOGRAFIA DE FESTA 
MAJOR  
A la Sala Cultural Ramon de 
Capmany, a les 7 de la tarda. 
Fotografies exposades des del 12 
fins al 21 de juliol. Àrea de Cultura

13 de juliol dissabte
XII CANTADA D’HAVANERES    
Amb els grups Norai i Les Veus del 
Mar . Al passeig Marítim. A les 10 de 
la nit. Comissió Havaneres

14 de juliol diumenge
GALA SOLIDÀRIA DE MÀGIA          
A l’envelat de Vil·la Flora, a les 12 del 
migdia. Projecte Màgia pel Sàhara    

MERCAT D’INTERCANVI          
A la plaça Universitat, a les 6 de la 
tarda. Àrea de Medi Ambient
   
APARADOR D’ESPECTACLES
Contes del cel. Cia Xirriquiteula
A la plaça Colomer, a les 7 de la tarda
En cas de pluja es farà a l’envelat de 
Vil·la Flora. ACPO

15 de juny dissabte
REVETLLA D’INICI D’ESTIU
Amb el Duet Domino   
A l’envelat de Vil•la Flora. Sopar i ball 
a 2/4 de 10 del vespre. Associació 
Amics del Ball

21 de juny divendres
INAUGURACIÓ I 
LLIURAMENT DE PREMIS  
DEL CONCURS -  EXPOSICIÓ      
DE PINTURA DE FESTA 
MAJOR SANT PERE 2013
A la Sala Cultural Ramon de 
Capmany, a les 7 de la tarda. Treballs 
exposats des del 21 de juny fins al 7 
de juliol (ambdós inclosos). Àrea de 
Cultura

FESTA JOVE  (BARRAQUES)
Al passeig Marítim, a les 10 de la 
nit (zona riera de la Torre). Amb els 
grups: El Ultimo Curso, Rotten 
Nuttes, Los Berberechos, Funk 
Manchú i Space Invaders. Comissió 
Festa Jove i Àrea de Joventut 

22 de juny dissabte 
IX NIT MÀGICA 
A la riera Sant Domènec a les 12 
del migdia plantada de les bèsties. 
Activitats a partir de les 7 de la tarda

FIRA D’ATRACCIONS
Al passeig Marítim, des del dia 
22 fins al dia 30 de juny. Àrea de 
Festes  
     
FESTA JOVE (BARRAQUES) 
Ball amb LA GIRA-SOL  
Teloners Mc Fly
Al passeig Marítim. A les 12 de la nit 
(zona riera de la Torre). Comissió 
Festa Jove, Àrea de Joventut i Àrea 
de Festes.

INAUGURACIÓ: EXPOSICIÓ 

D’EUGENI FORCANO: Josep 
Pla vist per Eugeni Forcano 
i A l’ombra seductora de 
Josep Pla.
19.00 hores. Amb la presència del 
conseller de cultura Ferran Mascarell. 
A la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner

23 de juny diumenge 
REVETLLA DE SANT JOAN                                                                                                                                     
A l’envelat de Vil•la Flora, a les 9 del 
vespre
Sopar i Ball amb la Disco mòbil Lluís 
Serra
Associació de Jubilats i Pensionistes 
de Canet       

REVETLLA DE SANT JOAN
Al passeig Marítim, a partir de les 9 
del vespre. Vine i porta el teu sopar, 
que nosaltres posem la música i 
l’animació. Los Montoya i Colla de 
Diables
 
2n SOPAR - REVETLLA DE 
SANT JOAN - PINAR 2013                            
A la riera del Pinar, a les 9 del 
vespre.  Revetlla amb música i sopar. 
Venda de tiquets als establiments 
col·laboradors. Veïns i comerciants de 
la riera del Pinar  

FESTA JOVE (BARRAQUES) 
/ REVETLLA DE SANT JOAN                                                                                                                             
Al passeig Marítim, a les 10 de la 
nit (zona riera de la Torre). Diversos 
Dj’s. Comissió Festa Jove i Àrea de 
Joventut

24 de juny dilluns
SCRABBLE GEGANT
A la riera Sant Domènec, a les 6 de la 
tarda
Secció Local Plataforma per la 
Llengua, Centre Normalització 
Lingüística, FISC, Àrea de Cultura

ÒPERA AL•LEGRO
A l’envelat de Vil•la Flora, a les 7 de la 
tarda.  Associació de Veïns del Casc 
Antic 

27 de juny dijous 
PREGÓ DE FESTA MAJOR 
a càrrec de Xavier Dotras músic, 
compositor i pianista de jazz. Al 
carrer Ample, a les 9 del vespre. 
Seguidament degustació de coca, 
cava, refresc i actuació del grup 
SANDY RIVER DIXIELAND JAZZ 
BAND. 
Comissió de Festes

28 de juny divendres
FIRA MERCAT D’ARTESANIA     
A la plaça Universitat, des de les 10 
del matí fins a les 11 de la nit. Àrea de 
Promoció Econòmica

MATINAL INFANTIL   
Amb inflables i festa de l’escuma !! Al 
passeig Marítim, a les 11 del matí  (al 
final del passeig direcció Sant Pol) 
Àrea de Festes                     

DOCUMENTAL COMEDIANTS 
40 ANYS “Amb el sol a la 
maleta”    
A la plaça Universitat, a les 10 de la 
nit.  Àrea de Cultura

REVETLLA DE SANT 
PERE. Amb l’orquestra La 
Comparsa              
A la riera St. Domènec, a les 11 de la 
nit. Àrea de Festes 

INAUGURACIÓ I PORTES 
OBERTES DELS 
HABITATGES DOTACIONALS.
11.00 hores. Inauguració
d’11.00 a 14.00 hores i de 18.00 a 
20.00 hores. Portes obertes. 
Rial dels Oms 20

29 de juny dissabte

Diada de

SANT PERE i 

SANT PAU

TORNEIG DE ST. PERE DE 
BOTXES  
Al club Botxes Canet M.M. A les 9 del 
matí. 
Club Botxes Canet M.M.
CURSA BEACH RUNNING (6 
Km) Canet – Arenys – Canet  
A la platja de Canet, sortida a les 9 
del matí. 
Inscripcions a la web i facebook, preu: 
10 euros fins al dia 15 de juny. A partir 
del dia 16, 12 euros
Beach Running Club i Àrea d’Esports         

CLUB VELA CANET  
Jornada de portes obertes. De 10 del 
matí a 2 de la tarda. Club Vela Canet 
de Mar

FIRA MERCAT D’ARTESANIA        
A la plaça Universitat, des de les 10 
del matí fins a les 12 de la nit   Àrea 
de Promoció Econòmica

TORNEIG INFANTIL-JUVENIL
D’ESCACS    
Al Centre Parroquial, a les 11 del 
matí. Campionat infantil i juvenil de 
partides ràpides, fins a 16 anys. 
Inscripcions fins 10 minuts abans de 
començar. Club d’Escacs Canet

CLASSE DE ZUMBA FITNESS 
(Salsa, Merengue, Txa Txa 
Txa, Hip-hop...)  
A la riera Sant Domènec, a les 11 del 
matí 
Vine amb roba esportiva i diverteix-te 
ballant amb nosaltres!!  Inscripcions 
gratuïtes a H2O Sports per poder 

ESPECIAL FESTA MAJOR 2013ESPECIAL FESTA MAJOR 2013
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OFICI DE SANT PERE
Església parroquial. A 2/4 d’11 del 
matí                 
Missa cantada per L’ORFEÓ 
MISERICÒRDIA 
Director: Xavier Dotras i Dotras. 
Obra del compositor Sr. Eliseo Rey 
i Sans. Amb acompanyament de la 
Camerata Instrumental “Solistes de 
Catalunya”

AVIADA DE COLOMS
A la plaça de l’Església. A la sortida 
de l’ofici         
Club Colombòfil Missatgeres de 
Canet de Mar

Seguidament, a la plaça Macià

VERMUT POPULAR
Comissió de Festes

TRADICIONAL CONCERT 
DE FESTA MAJOR   
A  la plaça Universitat, a les 8 del 
vespre  
Amb l’ORQUESTRA LA CHATTA
Àrea de Festes

TRADICIONAL CASTELL DE 
FOCS  
A la platja (davant la riera Sant 
Domènec). A 2/4 d’11 de la nit. 
Pirotècnia IGUAL  

I després dels focs ...

FESTA JOVE (barraques)
Al passeig Marítim, (zona riera de la 
Torre) 
Diables de Canet i  Perkutes. 
Concerts: Fitolix & Drinkinpaldis i 
l’Orquestra El Sindicat 
Comissió Festa Jove i Àrea de 
Joventut 
                                  
BALL DE FESTA MAJOR    
A  la pista de la plaça Universitat, a 
2/4 de 12 de la nit. Amb l’Orquestra 
LA CHATTA
Àrea de Festes

30 de juny diumenge
EXPOSICIÓ MOTOS 
CLÀSSIQUES     
A la riera St. Domènec, des de les 
8 fins a les 2 del migdia. Associació 
Motos Clàssiques de Canet de Mar

FIRA MERCAT D’ARTESANIA 
A la plaça Universitat, des de les 10 
del matí fins a les 8 del vespre. Àrea 
de Promoció Econòmica

TROBADA D’INTERCANVI DE 
PLAQUES DE CAVA     
A la plaça Universitat, des de les 
10 del matí fins a les 2 de la tarda. 
Degustació de cava, pa i embotit 
gentilesa de Caves El Celler Vell 
i Albert Oliva. Àrea de Promoció 
Econòmica

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

PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE SANT PERE DE 
ROMAGUERA   
Col·lecció d’estudis del patrimoni. A 
l’Escola de Teixits, a les 11 del matí. 
Centre d’Estudis Canetencs, Edicions 
els 2 Pins i Àrea de Cultura

INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA 
DE LA PAPALLONA     
a les 18.00 hores. Coincidint amb la 
XXVIII Trobada de Gegants. plaça 
de la Papallona (riera Buscarons 
amb carrer López Picó)

XXVIII TROBADA DE 
GEGANTS      
A la plaça Macià, a les 6 de la tarda
Amb els GEGANTS DEL BARRI 
DELS ABELLS, GEGANTS DE 
CANET, GRALLERS DE XAROP DE 
CANYA  i diverses parelles de 
GEGANTS DE CATALUNYA
Recorregut: plaça Macià, c/ 
St.Jaume, c/ Abell Baix, c/ Nou, r/ 

Buscarons, plaça de la Llenya, r/ 
Gavarra, c/ Verge de Montserrat i 
plaça 11 de Setembre. Cloenda de la 
trobada a la plaça 11 de Setembre 

FESTA DE LA PROCLAMACIÓ 
DE LA PUBILLA, L’HEREU, 
LA PUBILLETA I L’HEREUET 
DE CANET 2012
A la plaça 11 de Setembre, després 
de la trobada de gegants. Àrea de 
Festes

6 de juliol dissabte
POSTULACIÓ DEL CÀNCER                                  
Diversos carrers de Canet, durant tot 
el dia. Associació de Lluita Contra el 
Càncer

VII CAMPIONAT DE 
BOTIFARRA VILA DE CANET 
DE MAR                         
A l’envelat de Vil•la Flora, a les 4 
de la tarda  (inscripcions una hora 
abans)   Les 4 Manilles

XVII MUSCLADA POPULAR
 A la riera Sant Domènec, a les 6 de 
la tarda concurs. A les 8 del vespre 
degustació Moixons Llepafils                           
       
CORREFOC 
Sortida des de la plaça 11 de 
Setembre, a les 10 de la nit.  Colla de 
diables de Canet de Mar. Recorregut: 
Pl. 11 de Setembre, C/ Lluís 
Domènech i Montaner, Pl. Indústria, 
C/ Sant Pere, C/ Saüc, C/ de la Font, 
Pl. Macià, C/ Sant Jaume i T. dels 
lledoners (Font dels gossos

K80NET II FESTIVAL                           
Reviu l’ambient disco dels anys 80.Al 
passeig Marítim, a 2/4 de 12 de la 
nit (zona riera de la Torre) Àrea de 
Festes              

7 de juliol diumenge
TORNEIG VOLEIBOL PLATJA        
A la platja, davant l’estació de Renfe, 

a les 10 del matí. Àrea d’Esports

FESTA DE SANT CRISTÒFOL                                                                    
Patró dels automobilistes, mecànics 
i transportistes. Concentració davant 
del Santuari de la Misericòrdia, a 
les 10 del matí. Associació Motos 
Clàssiques de Canet de Mar  
      
TEATRE    
A la pista de la plaça Universitat, a 
les 7 de la tarda. El Grup de Teatre 
Solidari de GEA XXI presenta: 
GEATRE: Qui els va parir...!!   
Àrea de Festes           

12 de juliol divendres
INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ I LLIURAMENT 
DE PREMIS DEL 
XVIII CONCURS POPULAR 
DE FOTOGRAFIA DE FESTA 
MAJOR  
A la Sala Cultural Ramon de 
Capmany, a les 7 de la tarda. 
Fotografies exposades des del 12 
fins al 21 de juliol. Àrea de Cultura

13 de juliol dissabte
XII CANTADA D’HAVANERES    
Amb els grups Norai i Les Veus del 
Mar . Al passeig Marítim. A les 10 de 
la nit. Comissió Havaneres

14 de juliol diumenge
GALA SOLIDÀRIA DE MÀGIA          
A l’envelat de Vil·la Flora, a les 12 del 
migdia. Projecte Màgia pel Sàhara    

MERCAT D’INTERCANVI          
A la plaça Universitat, a les 6 de la 
tarda. Àrea de Medi Ambient
   
APARADOR D’ESPECTACLES
Contes del cel. Cia Xirriquiteula
A la plaça Colomer, a les 7 de la tarda
En cas de pluja es farà a l’envelat de 
Vil·la Flora. ACPO

15 de juny dissabte
REVETLLA D’INICI D’ESTIU
Amb el Duet Domino   
A l’envelat de Vil•la Flora. Sopar i ball 
a 2/4 de 10 del vespre. Associació 
Amics del Ball

21 de juny divendres
INAUGURACIÓ I 
LLIURAMENT DE PREMIS  
DEL CONCURS -  EXPOSICIÓ      
DE PINTURA DE FESTA 
MAJOR SANT PERE 2013
A la Sala Cultural Ramon de 
Capmany, a les 7 de la tarda. Treballs 
exposats des del 21 de juny fins al 7 
de juliol (ambdós inclosos). Àrea de 
Cultura

FESTA JOVE  (BARRAQUES)
Al passeig Marítim, a les 10 de la 
nit (zona riera de la Torre). Amb els 
grups: El Ultimo Curso, Rotten 
Nuttes, Los Berberechos, Funk 
Manchú i Space Invaders. Comissió 
Festa Jove i Àrea de Joventut 

22 de juny dissabte 
IX NIT MÀGICA 
A la riera Sant Domènec a les 12 
del migdia plantada de les bèsties. 
Activitats a partir de les 7 de la tarda

FIRA D’ATRACCIONS
Al passeig Marítim, des del dia 
22 fins al dia 30 de juny. Àrea de 
Festes  
     
FESTA JOVE (BARRAQUES) 
Ball amb LA GIRA-SOL  
Teloners Mc Fly
Al passeig Marítim. A les 12 de la nit 
(zona riera de la Torre). Comissió 
Festa Jove, Àrea de Joventut i Àrea 
de Festes.

INAUGURACIÓ: EXPOSICIÓ 

D’EUGENI FORCANO: Josep 
Pla vist per Eugeni Forcano 
i A l’ombra seductora de 
Josep Pla.
19.00 hores. Amb la presència del 
conseller de cultura Ferran Mascarell. 
A la Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner

23 de juny diumenge 
REVETLLA DE SANT JOAN                                                                                                                                     
A l’envelat de Vil•la Flora, a les 9 del 
vespre
Sopar i Ball amb la Disco mòbil Lluís 
Serra
Associació de Jubilats i Pensionistes 
de Canet       

REVETLLA DE SANT JOAN
Al passeig Marítim, a partir de les 9 
del vespre. Vine i porta el teu sopar, 
que nosaltres posem la música i 
l’animació. Los Montoya i Colla de 
Diables
 
2n SOPAR - REVETLLA DE 
SANT JOAN - PINAR 2013                            
A la riera del Pinar, a les 9 del 
vespre.  Revetlla amb música i sopar. 
Venda de tiquets als establiments 
col·laboradors. Veïns i comerciants de 
la riera del Pinar  

FESTA JOVE (BARRAQUES) 
/ REVETLLA DE SANT JOAN                                                                                                                             
Al passeig Marítim, a les 10 de la 
nit (zona riera de la Torre). Diversos 
Dj’s. Comissió Festa Jove i Àrea de 
Joventut

24 de juny dilluns
SCRABBLE GEGANT
A la riera Sant Domènec, a les 6 de la 
tarda
Secció Local Plataforma per la 
Llengua, Centre Normalització 
Lingüística, FISC, Àrea de Cultura

ÒPERA AL•LEGRO
A l’envelat de Vil•la Flora, a les 7 de la 
tarda.  Associació de Veïns del Casc 
Antic 

27 de juny dijous 
PREGÓ DE FESTA MAJOR 
a càrrec de Xavier Dotras músic, 
compositor i pianista de jazz. Al 
carrer Ample, a les 9 del vespre. 
Seguidament degustació de coca, 
cava, refresc i actuació del grup 
SANDY RIVER DIXIELAND JAZZ 
BAND. 
Comissió de Festes

28 de juny divendres
FIRA MERCAT D’ARTESANIA     
A la plaça Universitat, des de les 10 
del matí fins a les 11 de la nit. Àrea de 
Promoció Econòmica

MATINAL INFANTIL   
Amb inflables i festa de l’escuma !! Al 
passeig Marítim, a les 11 del matí  (al 
final del passeig direcció Sant Pol) 
Àrea de Festes                     

DOCUMENTAL COMEDIANTS 
40 ANYS “Amb el sol a la 
maleta”    
A la plaça Universitat, a les 10 de la 
nit.  Àrea de Cultura

REVETLLA DE SANT 
PERE. Amb l’orquestra La 
Comparsa              
A la riera St. Domènec, a les 11 de la 
nit. Àrea de Festes 

INAUGURACIÓ I PORTES 
OBERTES DELS 
HABITATGES DOTACIONALS.
11.00 hores. Inauguració
d’11.00 a 14.00 hores i de 18.00 a 
20.00 hores. Portes obertes. 
Rial dels Oms 20

29 de juny dissabte

Diada de

SANT PERE i 

SANT PAU

TORNEIG DE ST. PERE DE 
BOTXES  
Al club Botxes Canet M.M. A les 9 del 
matí. 
Club Botxes Canet M.M.
CURSA BEACH RUNNING (6 
Km) Canet – Arenys – Canet  
A la platja de Canet, sortida a les 9 
del matí. 
Inscripcions a la web i facebook, preu: 
10 euros fins al dia 15 de juny. A partir 
del dia 16, 12 euros
Beach Running Club i Àrea d’Esports         

CLUB VELA CANET  
Jornada de portes obertes. De 10 del 
matí a 2 de la tarda. Club Vela Canet 
de Mar

FIRA MERCAT D’ARTESANIA        
A la plaça Universitat, des de les 10 
del matí fins a les 12 de la nit   Àrea 
de Promoció Econòmica

TORNEIG INFANTIL-JUVENIL
D’ESCACS    
Al Centre Parroquial, a les 11 del 
matí. Campionat infantil i juvenil de 
partides ràpides, fins a 16 anys. 
Inscripcions fins 10 minuts abans de 
començar. Club d’Escacs Canet

CLASSE DE ZUMBA FITNESS 
(Salsa, Merengue, Txa Txa 
Txa, Hip-hop...)  
A la riera Sant Domènec, a les 11 del 
matí 
Vine amb roba esportiva i diverteix-te 
ballant amb nosaltres!!  Inscripcions 
gratuïtes a H2O Sports per poder 

ESPECIAL FESTA MAJOR 2013ESPECIAL FESTA MAJOR 2013
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El solar de la riera Buscarons conegut com la 
Papallona, canvia de fesomia. Les darreres setmanes 
s’hi han dut a terme els treballs que permetran 
convertir-la en una placeta més al centre de la vila. 
És un terreny al qual s’accedeix des de la riera, però 
també des del carrer de l’Alba i des del carrer López 
Picó. 
Ara serà una plaça pública, amb paviment, zona 
ajardinada i nova il·luminació. Les obres s’han 
adjudicat a una empresa constructora de Canet i han 
durat dos mesos.
Aquest obra forma part dels projectes que el consistori 
ha inclòs a la Mesa de concertació de la Diputació 
de Barcelona que, recordem, atorga a Canet de Mar 
un total de 575.000 euros. La plaça de la Papallona 
en costarà poc més de 20.000. A banda de la plaça 

també s’ha aprofitat per urbanitzar una part del carrer 
López Pico i així hi haurà uniformitat entre aquesta 
via i el nou espai verd.

La riera Buscarons tindrà 
una nova plaça
La Papallona s’inaugurarà el dia 30 de juny 

Entre les darreres feines dutes a terme pels operaris 
de la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament, hi 
ha l’arranjament del pas subterrani de la riera Sant 
Domènec. 
Com ja s’ha fet en altres passos, com el de la 
riera de la Torre a principis d’any, la part baixa de 
la riera presentava un problema d’embassament 
d’aigua, tant la de la pluja que no acabava d’arribar 
al mar, com a la inversa, la de mar quan pujava pel 
temporal. S’han modificat les pendents per facilitar 
així la sortida de l’aigua. L’aigua embassada dóna 
molts problemes d’olors, brutícia i també és espai on 
fa niu el mosquit tigre. D’aquí que calgués arreglar-
ho ràpidament, abans de l’arribada de l’estiu. 
Els treballadors de la Brigada també han pintat tota 
la zona del pas subterrani, tot i que malauradament 
els espais nets i arreglats són objecte, per desgràcia 

massa sovint, de persones incíviques que es prenen 
la llibertat d’embrutir el que és de tots. 
L’arranjament del pas de la riera Sant Domènec 
forma part de les actuacions de l’Ajuntament per 
preparar el municipi i sobretot la zona costanera de 
cara a l’estiu. 

Èxits nacionals dels 
esportistes canetencs
De nou, hem de felicitar esportistes locals pels 
èxits aconseguits de forma individual o col·lectiva. 
Les darreres setmanes hem tingut coneixement de 
resultats molt satisfactoris de botxes i d’atletisme. 
A Girona, s’han celebrat els campionats d’Espanya 
de Botxes, amb el resultat de quatre medalles d’or i 
una de bronze per al Club de Botxes Canet.
La canetenca Cristina Soler ha guanyat 2 medalles 
d’or, i ha revalidat el títol de Campiona d’Espanya 
Individual, que va aconseguir l’any passat a Lanzarote, 
i també s’ha proclamat Campiona d’Espanya de Tir 
de Precisió.
Els canetencs Daniel Guillem i  Francisco Moreno  
s’han proclamat Campions d’Espanya per parelles 
en categoria masculina.
El jugador del Club Juan Carrasco Palan s’ha 
proclamat Campió d’Espanya de Tir de Precisió i 
Jordi Martin Fernández ha aconseguit la medalla de 
bronze. I el 2 de juny els membres del Club Botxes 
Canet també s’han proclamat campions de Catalunya 
en les modalitats individual femenina i masculina. 

L’atletisme, per la seva banda, també demostra estar 
en molt bona forma. Prova n’és l’excel·lent resultat 
dels nostres atletes als campionats en què participen.
L´Ibrahim Ezzaydouni ha fet una gran actuació al 
campionat d´Espanya de 10.000 metres llisos pista 
que s’ha celebrat a Mataró el 6 d´abril. Ha quedat 
campió d´Espanya, amb un temps de 29´45´´.
La Carla Moreno també hi ha participat i ha aconseguit 
la medalla de bronze a la prova de 10.000 metres 
llisos en pista. Ha obtingut el tercer lloc a la categoria 
absoluta i el subcampionat en categoria promesa 
sub23 al campionat de Gavà.
Yashin Ezzaydouni ha estat el vencedor al campionat 
de Gavà en la categoria junior masculina i al de 
Mataró ha quedat en vuitena posició en la categoria 
júnior.  Al mateix campionat de Mataró l´Ibrahim 
Azzouz ha quedat en 7è lloc a la prova de 10.000 
metres llisos en pista.
Al març, Ibrahim Ezzaydouni va guanyar també la 
cursa del Campionat d’Espanya de camp a través, 
de 10.000 metres, a la categoria Promeses homes. 
I al febrer es va disputar el campionat de Catalunya 
promesa a Sabadell. Ibrahim Ezzaydouni i Carla 
Moreno van quedar primers a les seves categories. A 
la mateixa competició, Yousef Taoussi va aconseguir 
un nou rècord de Catalunya en la categoria junior. 

I el pilot de moto Joan Pedrero ha participat aquest 
juny al Sardegna Rally Race 2013 i ha obtingut una 
molt meritòria tercera posició. 
Felicitats a tots!

La Brigada arranja i condiciona el pas subterrani 
de la riera Sant Domènec
S’ha pintat i millorat la zona d’embassament d’aigua
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Aquest maig s’ha signat a l’Ajuntament de Canet de 
Mar, el conveni de col·laboració entre el consistori 
i l’entitat recentment creada Voluntaris de Protecció 
Civil - Any 2012. A la sessió plenària de 31 de maig 
de 2011, es va reconèixer l’Agrupació de voluntaris 
de protecció civil de Canet de Mar, com a única 
associació d’aquestes característiques vinculada al 
municipi. 
Al desembre de 2012, també en sessió plenària, es 
va acordar la revocació del reconeixement d’aquesta 
agrupació de voluntaris. Així, l’abril de 2013, el Ple 
va reconèixer l’Associació Voluntaris Protecció Civil 
Canet de Mar - any 2012, com a l’única associació 
d’aquestes característiques vinculada a Canet.
Com que calia signar un nou conveni que formalitzés 

la col·laboració de l’entitat amb el consistori i amb la 
població de Canet de Mar, aquest maig s’ha oficialitzat 
l’entesa amb un acte de signatura, que han dut a 
terme l’alcalde Jesús Marín i el president de la nova 
entitat, Josep M. Luque, assistits per la secretària de 
la corporació, Núria Mompel i davant la presència 
del tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Toni 
Romero, que té delegada la responsabilitat de la 
Policia Local i per tant, és qui coordina, juntament 
amb els màxims responsables del cos, les tasques 
de seguretat en actes i esdeveniments locals.
L’Associació de Voluntaris de Protecció Civil Canet de 
Mar - any 2012 ha participat aquest cap de setmana, 
en el control i la vigilància de la cursa Canet Race.

Neix una nova entitat de 
Protecció Civil 
Associació Voluntaris de Protecció Civil - Any 2012 

Aquest mes de maig, la plantilla de la Policia Local ha 
rebut formació específica en RCP+DEA, és a dir, en 
la reanimació cardiopulmonar i en l’ús dels aparells 
de desfibril·lació automàtica. Es tracta d’una de les 
iniciatives que formen part de la voluntat del Govern 
municipal de ser municipi Cardio protegit. Des de 
l’Àrea de Sanitat de l’Ajuntament s’han adquirit dos 
aparells desfibril·ladors que estaran als vehicles 
policials. D’aquesta manera, els agents, que han 
rebut la formació específica per utilitzar-los, podran 
fer-ne ús en cas d’emergència si és produeix una 
aturada cardiorespiratòria. La recentment creada 
Associació per a la Cardio protecció està al darrera 
d’aquesta iniciativa, que s’està implantant a molts 
municipis, entre ells Canet de Mar. El dia 9 es farà 
a Vil·la Flora, un curs que és obert a tothom i també 
es prepara formació de Suport Vital Bàsic en alguns 
centres escolars, adreçada als menuts i també als 
seus pares i mares.
La formació de la plantilla de la Policia Local s’ha 
adreçat a tot el personal del cos, inclòs el personal 
administratiu que dóna servei a la Comissaria. S’han 

fet tres sessions a La Masoveria de Vil·la Flora. 
D’aquesta manera, aquest personal tindrà la titulació 
homologada per poder utilitzar els aparells DEA.

Formació en DEA a la Policia Local 
Des de Sanitat s’han adquirit dos aparells de cardio protecció 

Dispositiu de vigilància 
per grafits 
El servei de la Policia Local s’ha reforçat aquest 
maig, amb un dispositiu de paisà i uniforme, provocat 
per l’augment d’actituds incíviques relacionades amb 
les pintades de grafits.
Aquest dispositiu ha donat com a resultat la 
identificació de dos grups de joves, alguns d’ells 
menors d’edat, que pintaven grafits per la població. 
Els pares dels menors van ser cridats a comissaria i 
se’ls va informar degudament.  De la primera actuació, 
que es va fer la tarda de dissabte 4 de maig amb dues 
noies sorpreses en actitud incívica, es va aixecar una 
acta denúncia per incoar l’expedient sancionador 
corresponent,  ja que se les va enxampar pintant 
grafits. De la segona actuació, que va ser a les 5 de 
la matinada del dia 5 de maig, es va aixecar una acta 
per comís temporal dels esprais i retoladors gruixuts 
fluorescents que portaven tres joves identificats. 
Tot i aquest reforç extraordinari la Policia Local ha 
incrementat la vigilància de l’incivisme per grafits 
en els torns ordinaris de servei per actuar contra 
aquests actes d’incivisme que malmeten la imatge 
del paisatge del poble de Canet de Mar.

La Policia participa al 
projecte DRUID 

La Policia Local de Canet participa de nou, al programa 
DRUID, de detecció de conductors que circulen sota 
els efectes de drogues, alcohol o medicaments. És 
un programa de la Direcció General de Trànsit (DGT), 
del qual ja vam formar part al 2008 i que aleshores 
tenia un abast europeu. Està dirigit i pressupostat per 
la DGT i es fa en 32 punts de control diferents arreu  
de l’estat espanyol. Un dels punts urbans escollits és 
Canet i com que tenim les competències en matèria 
de trànsit, el duen a terme els agents locals. Els 
resultats obtinguts serviran per dur a terme un estudi 
sobre l’impacte de les drogues en els conductors. 
A Canet, es fan un total de 32 proves de drogues i 
alcohol als conductors, en un total de 8 controls. Es 
fa en dues fases, al maig i al novembre. Tot i que 
forma part d’un estudi, els conductors que donin 
positiu també tindran conseqüències jurídiques, 
i la competència sancionadora és del municipi. 
Als primers controls del maig, s’han fet proves a 
conductors amb el resultat de 3 positius en alcohol i 
3 positius en drogues. 
De les 8 proves de drogues, 3 han estat positives i 5 
negatives. Entre les drogues s’ha detectat consum 
de cocaïna, cànnabis i metamfetamines. 
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Durant el primer trimestre de 2013, la Policia Local 
va elabroar la Memòria policial de l’any 2012. Com 
cada any, es tracta d’un detall exhaustiu de totes 
les campanyes, accions de policia administrativa, 
assistencial i de seguretat ciutadana que s’han fet 
des de la Policia Local de Canet de Mar.
Més de 20 pàgines de xifres, que reflecteixen la feina 
feta durant l’any passat pels agents, caporals, sergent 
i pel personal administratiu que els ha donat suport. 
S’han atès més de 12.000 trucades telefòniques 
i s’han tramitat més de 2.600 denúncies per 
incompliment de les ordenances municipals, essent 
les més nombroses les infraccions relacionades amb 
els estacionaments. El servei de grua ha efectuat 
256 sortides i s’han enretirat de la via pública 52 
vehicles abandonats, una xifra molt inferior a la 
d’anys anteriors.
Entre les campanyes de prevenció i civisme 
destaquen les de control de drogues i alcohol, les 
de motocicletes i ciclomotors i la campanya de 
gossos, a banda de les campanyes que han incidit 
en la seguretat dels menors dins dels vehicles.  La 
intervenció policial també ha estat bàsica en els 

accidents de trànsit. Aquest 2012 a Canet n’hi ha 
hagut 41 de destacats, ja que no s’han  tingut en 
compte les petites col·lisions. 13 persones han 
resultat ferides, 12 de lleus i 1 de greu.
Pel que fa a l’obertura de diligències penals contra 
ciutadans, al 2012 se n’han comptabilitzat 441. 
A banda de les informatives, destaquen les de 
conducció sota els efectes de l’alcohol, els furts, la 
tinença o consum de drogues tòxiques i el robatori 
amb força.
La preparació i la formació contínua dels agents i els 
caporals és indispensable per prestar correctament 
el servei. Així, al 2012 s’han destinat més de 2.600 
hores a la formació del personal del cos de la Policia 
Local.
El servei de premsa de l’Ajuntament ha difós una 
vintena de notícies relacionades amb la Policia 
Local, a banda de publicar al web de l’Ajuntament 
els consells de seguretat que ens arriben des de 
les administracions supramunicipals i que estan 
vinculades també amb la seguretat ciutadana, la 
salut i el civisme.

La  Policia Local presenta 
la Memòria de l’any 2012
S’han tramitat més de 2.600 denúncies per incomplir les ordenances

Visita del delegat del 
Govern de la Generalitat 

L’Ajuntament de Canet ha rebut la visita de Fernando 
Brea, delegat del Govern de la Generalitat als 
municipis de la província de Barcelona. L’alcalde, 
Jesús Marín, acompanyat de regidors del Govern 
local, l’esperava per plantejar-li directament les 
principals qüestions que afecten el nostre municipi 
i que, en alguns casos, requereixen el suport i el 
vistiplau del Govern de la Generalitat.
Fernando Brea ha estat acompanyat del cap de 
Gabinet, senyor Ferran Giménez i del director dels 
Serveis Territorials d’Educació al Maresme i Vallès 
Oriental, el senyor Josep Vicent Garcia Caurín. Entre 
els temes tractats, a banda de la delicada situació 
econòmica general, se li ha detallat el compliment 
que fa Canet del Pla de sanejament, i s’han esmentat 
les accions de promoció local que s’estan duent a 
terme i les que estan en previsió. També ha ocupat 
un espai rellevant a la trobada, la importància que 
pren l’inici del nou curs del proper setembre amb el 
segon institut de Canet en funcionament.
El Govern ha aprofitat de nou l’ocasió, per sol·licitar 
al representant de la Generalitat la possibilitat 
d’instal·lar a l’autopista C 32, un rètol indicatiu de la 
Casa museu Domènech i Montaner i del Modernisme 
en general. Aquesta petició s’ha traslladat també al 
conseller de Cultura, Ferran Mascarell, en una visita 
que representants de Cultura de l’Ajuntament han fet 
recentment.

Uns brètols trenquen cartells de la platja de Canet

L’Ordenança reguladora de la  tinença i la protecció 
d’animals, prohibeix l’accés a la platja als animals 
domèstics. Durant l’any es permet que els propietaris 
de gossos estiguin a la platja am b els seus animals. 
Però des de l’1 d’abril i fins al 31 d’octubre, es 
prohibeix expressament aquest accés, tal i com 
s’especifica a l’article 8 b. d’aquesta Ordenança. 
Per aquest motiu, quan arriba aquesta època, la 
Brigada d’Obres i Serveis, per encàrrec de l’Àrea de 
Sanitat, que és la responsable de les platges, instal·la 
rètols que prohibeixen als gossos accedir a la sorra. 
Aquesta mesura ha generat controvèrsia i opinions 
creuades, sobretot a les xarxes socials. El debat 
és positiu, però el que no ho és, és el vandalisme. 
Les darreres setmanes, uns brètols han trencat tres 
dels 10 rètols instal·lats a la platja. Ara toca fer-los 

i instal·lar-los de nou, amb la conseqüent despesa 
econòmica que recau en tots els canetencs. 

Han trencat tres dels deu rètols que prohibeixen l’accés als gossos

Entitat d’agents cívics 
de Canet de Mar 
Els voluntaris de protecció escolar, que presten servei 
al municipi des de fa quatre anys, s’han constituït en 
entitat. Tothom que vulgui formar-ne part té les portes 
obertes. La seva tasca està centrada en el control 
dels accessos als centres escolars a les hores 
d’entrada i sortida dels alumnes, tot i que també 
col·laboren en altres serveis com actes, celebracions 
o esdeveniments festius. Contacte: 93 795 44 94.
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L’Ajuntament ha adjudicat aquest mes de maig, 
el contracte per a la prevenció i el salvament de 
les platges de Canet. L’empresa adjudicatària és 
Marsave Mallorca, s.l. i entre les millores proposades, 
hi havia la d’ampliar la temporada. Així, aquest any, 
la temporada comença el 12 de juny i s’allargarà fins 
al 30 de setembre. La contractació és per dos anys 
i tindrà un cost per l’Ajuntament de 143.069 euros.
L’horari del servei de vigilància i salvament és de 
10.00 a 19.00 hores per a la zona centre de la platja, 
que és la de l’estació de tren i que és la que té major 
afluència de banyistes. Per a la resta de platja, 
l’horari serà de 10.00 a 18.00 hores.  Aquest darrer 
horari s’allargarà en mitja hora a la tarda els caps de 
setmana entre el 17 de juny i el 25 d’agost.
L’empresa adjudicatària compta amb un mòdul gran 
a la platja de Canet i dues torres de vigilància, una 
a prop del mòdul i l’altra a la zona de davant de la 
Comissaria. Pel que fa a la flota mòbil, disposa d’un 
vehicle 4 x 4, un quad, un caiac i una moto aquàtica. 

També tindrà dues cadires amfibies per al bany de 
persones amb mobilitat reduïda.
L’Ajuntament, per la seva banda, instal·la dues 
passarel·les noves de formigó per facilitar l’accés a 
la zona de bany. I se’n posarà una més de fusta, tot i 
que no serà fins al 25 de juny,  ja que darrerament, a 
les revetlles de Sant Joan hi havia qui aprofitava per 
trencar-les i cremar-les.  També hi haurà 8 línies de 
vida repartides per tota la platja.
Finalment, la neteja de la sorra aquest any, la farà, 
entre el 15 de juny i el 15 de setembre, l’empresa 
adjudicatària de la neteja viària, CESPA, que compta 
amb una garbelladora que facilita les tasques de 
neteja. La resta de dies, la neteja la farà el mateix 
Ajuntament.
Tot això ens permet lluir un cop més la bandera blava 
de qualitat de l’aigua i la sorra, que atorga cada any 
l’organització internacional ADEAC - FEE i que la 
platja de Canet ha obtingut juntament amb 42 platjes 
catalanes més. 

Comença la temporada 
d’estiu i platja  

Oneja a Canet de nou la bandera blava de qualitat de l’aigua i la sorra 

L’Ajuntament, a través de l’Àrea de Sanitat, reprèn 
aquesta primavera la campanya de control de 
coloms. Es tracta d’una actuació que es va fent 
periòdicament en diverses ocasions durant l’any. 
Els coloms són animals que es reprodueixen molt 
ràpidament i l’Ajuntament ha de vetllar perquè no 
n’augmenti la població. Per això des de l’Àrea de 
Sanitat es demana de nou als ciutadans que no els 
donin menjar.  
L’Ajuntament té contacte amb una empresa 
especialitzada en el control d’aquests animals, i 
en diferents ocasions durant l’any fan captures per 
evitar-ne la reproducció indiscriminada. Es demana 
als veïns que tinguin nius a les seves façanes, que 
els tapin a fi d’evitar que els coloms es reprodueixin 
en forats a les cornises dels edificis.

Control del mosquit tigre
 L’Ajuntament de Canet de Mar forma part, juntament 
amb 20 municipis més de la comarca del Maresme, 

de la campanya engegada pel Consell Comarcal que 
té per objectiu frenar l’expansió del mosquit tigre. 
Des del 2010, aquest molest insecte és ben present 
al nostre municipi. Les seves picades són molt 
molestes i sovint també doloroses, per la qual cosa, 
es demana la col·laboració de tothom per frenar-lo.
Tècnics del Consell Comarcal del Maresme han 
iniciat la primera fase de la campanya que consisteix 
en l’aplicació de larvicida als embornals sifònics, 
que són els que retenen aigua. Com el seu nom 
indica, el larvicida actua sobre les larves, impedint 
que facin eclosió. Les actuacions es desenvoluparan 
en diferents fases, durant tota la temporada d’estiu i 
l’inici de la tardor.
L’Ajuntament de Canet s’hi ha adherit, com ho han 
fet els ajuntaments veïns d’Alella, Arenys de Mar, 
Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Caldes 
d’Estrac, Dosrius, Mataró, Montgat, Òrrius, Premià 
de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Iscle de 
Vallalta, Santa Susanna, Sant Vicenç de Montalt, 

Teià, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. 
Des del Consell Comarcal del Maresme ens recorden 
que, tot i l’actuació que du a terme l’Administració, 
cal la col·laboració ciutadana per evitar la proliferació 
del mosquit tigre. Per aquest motiu es fan un seguit 
de recomanancions, la primera de les quals és evitar 
a les propietats privades, qualsevol punt on es pugui 
acumular l’aigua, per petit que sigui i que si n’hi ha, 
l’aigua no s’hi estigui més de 5 dies.
Més informació a través del web municipal 
www.canetdemar.cat

Torna l’horari d’estiu al 
CAP de Canet

Com ja es va fer l’any passat, el Centre d’Atenció 
Primària de Canet de Mar, amplia l’horari d’atenció 
continuada durant l’estiu. 
Així, des del dissabte 22 de juny i fins al diumenge 
15 de setembre, el CAP estarà obert des de les 8 del 
matí fins a les 12 de la nit, de dilluns a diumenge. 

Sanitat engega campanyes de control de coloms i del mosquit tigre

Una metgessa del CAP 
rep un premi 
La doctora Clara Vilavella, metgessa del CAP de 
Canet de Mar, ha estat guanyadora del premi Claudio 
Carosino 2012. Es tracta d’un reconeixement de les 
millors experiències d’intercanvi de joves metges 
de Medicina Familiar i Comunitària. Vilavella ha fet 
el seu intercanvi durant 15 dies a Dinamarca, on ha 
treballat una setmana en una clínica rural i més tard 
en una clínica urbana.
El premi rebut li val el viatge, l’estada i la invitació al 
congrés mundial de medicina de família que tindrà 
lloc a Praga del 25 al 29 de juny. El premi Claudio 
Carosino s’adreça a metges joves que completin un 
intercanvi en algun altre país. Carosino era un metge 
rural italià que va morir l’any 2010 i que pertanyia 
al moviment Vasco da Gama, el grup europeu del 
WONCA, organització mundial mèdica.
Des de l’Ajuntament de Canet de Mar es felicita Clara 
Vilavella per aquest reconeixement.
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A Canet s’impartirà, a partir del proper curs 2013 
– 2014, formació professional dual. En concret els 
alumnes es podran matricular al Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà de Moda i Confecció. Aquests 
estudis estan adscrits a l’ Institut Lluís Domènech i 
s’impartiran a l’antiga Escola Universitària de Teixits 
de Punt, avui Centre de Recerca i Transferència 
Tecnològica Tèxtil (CRTTT).
El 16 de maig es va fer una primera sessió 
informativa per donar informació detallada del 
Grau i per ensenyar a les famílies interessades les 
instal·lacions del CRTTT.  L’alcalde Jesús Marín, 
com a responsable també de l’Àrea d’Educació, va 
presidir la sessió. Ho va fer juntament amb Miquel 
Soler, director del Centre de Recerca i Transferència 
Tecnològica Tèxtil i amb Dolors Castro, coordinadora 
de formació professional dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Maresme - Vallès Oriental. També 
hi era present Miquel Galceran, director de l’Institut 

Lluís Domènech i Montaner.
A la sessió es va constatar la bona entesa i el 
compromís pres pel Departament d’Ensenyament, 
la Diputació de Barcelona, el Centre tecnològic 
empresarial de Mataró i Maresme (CETEMMSA) 
i l’Associació d’empreses de gènere de punt de 
Mataró i Maresme (ASEGEMA), que ha fet possible 
que s’imparteixi al nostre municipi aquesta modalitat 
de formació professional dual, que es caracteritza per 
la combinació de formació a les aules i aprenentatge 
a les empreses conveniades.
La celeritat amb què s’ha hagut de tirar endavant 
tot el procés de preinscripció, fa que la transmissió 
d’informació hagi estat un pèl precipitada. Tot i així, 
s’ha començat a detallar el contingut del cicle i les 
assignatures que el formaran. S’ha deixat oberta la 
possibilitat de fer una nova sessió informativa si les 
famílies ho demanen.

Formació professional 
dual a Canet de Mar
Les empreses s’impliquen en el Grau Mitjà de Confecció i Moda

Inscripció i matrícules 
a les llars d’infants
Aquest maig ha tingut lloc la preinscripció al primer 
cicle d’educació infantil, que és el que comprèn 
els nens i les nenes d’entre 0 i 3 anys. A Canet 
l’imparteixen dos centres, l’Escola bressol municipal 
El Palauet i la llar Ninis. 
Les matrícules s’estan fent efectives aquesta segona 
setmana de juny. 

Tallers d’història a 
l’Arxiu Municipal 

La Universitat de la Gent Gran (UGG) ha dut a terme 
algunes de les darrers classes del Taller d’Història 
de Canet (segle XX) a l’Arxiu Municipal. De la mà del 
professor i historiador Carles Sàiz, i comptant amb 
la col·laboració de l’arxivera municipal, s’han mostrat 
documents singulars de la història del segle XX a 
Canet i també elements que ofereixen possibilitats 
d’estudi, com documentació econòmica a través 
del padró de matrícules industrials i llicències 
fiscals o projectes d’obres que posen de manifest 
el desenvolupament urbanístic del municipi, entre 
ells el passeig de la Misericòrdia -1909-, el mercat 
municipal -1934-, les cases de Can Manau -anys 50- 
o la construcció del bucle de la carretera N-II -anys 
80-. Els alumnes del curs han pogut veure fotografies 
de diferents temàtiques, activitats culturals i activitats 
esportives, com els dossiers amb imatges de les 6 
hores.
En total, s’han fet dues sessions a l’Ajuntament, que 
és on es troba el servei d’Arxiu Municipal. Aquesta 
és una forma més de donar a conèixer la riquesa 
documental del que és patrimoni de tots.

Acaben els cursos de la UNED i de la UGG
Aquest juny, tal i com passa amb la formació 
obligatòria, acaben també els cursos de la UNED i 
la UGG. 
En total, entre ambdues opcions de formació per 
adults, hi ha hagut aquest curs 2012 - 2013, un  total 
de 146 matrícules.  
La UNED ha ofert el curs d’accés a la universitat 
per a majors de 25 anys i el curs d’accés també 
a la universitat per a majors de 45 anys. S’hi han 
matriculat 36 alumnes, la majoria de la comarca 
del Maresme. Hi ha hagut una davallada de les 
matrícules amb relació a altres cursos. Les tutories 
de la UNED es fan als espais de la CRTTT, antiga 
Escola de Teixits dissabte al matí. 
La UGG, per la seva banda, ha augmentat el nombre 
de matriculacions. Aquest curs 2012 - 2013 hi ha 
hagut 110 matrícules, tenint en compte que un mateix 
alumne es pot inscriure a diferents assignatures. La 
mitjana és de 18 persones per assignatura o taller.  

Acte de la UNED i la UGG al 2011
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Equador de legislatura
Hem arribat a l’equador 
d’aquesta legislatura. En 
altres ocasions us hem 
volgut transmetre la realitat 
econòmica en què ens veiem 
immersos, així com el nostre 

ferm propòsit d’afrontar aquesta situació traient el 
poble d’aquest pou i sanejant els comptes.  El nostre 
alcalde al capdavant i l’excel•lent feina del nostre 
regidor d’Hisenda ens avalen.Som conscients que en 
els moments actuals no ens podem permetre el luxe 
de fer grans obres ni presentar grans projectes, però 
els regidors de Convergència ens esforcem perquè 
el dia a dia dels canetencs sigui millor. Algunes de 
les regidories de les quals ens fem càrrec són poc 

agraïdes i de crítica fàcil. Estem al capdavant de 
la brigada, coordinem els serveis de neteja viària, 
de residus i de jardineria amb uns recursos i una 
infraestructura actual del tot insuficients. Pel que 
fa a Obres i Serveis, hem revisat l’organització del 
personal, hem donat prioritats i hem reorganitzat 
tasques. Això ha permès fer tasques pendents des de 
fa molt temps en l’àmbit de via pública, clavegueram, 
manteniment d’equipaments i edificis municipals. 
Malauradament, la llei no permet l’Ajuntament de 
cobrir les baixes, per la qual cosa fer substitucions a 
altres regidories ha estat, també, una de les principals 
tasques de la brigada, dotant tot l’Ajuntament amb 
una mitjana de 4 persones en substitucions. En 
l’àmbit de les activitats de les entitats i associacions, 
un cop coordinats amb la Regidoria de Festes hem 
pogut donar un bon servei perquè la ciutadania 
gaudeixi de les festes al poble. 
Algunes coses des de Medi  Ambient: canvi de 

calendari de recollida de residus més adaptat a les 
necessitats del poble. Excel·lents dades de recollida 
selectiva, posicionant Canet com un dels pobles amb 
major percentatge de tot Catalunya. Nou contracte 
de neteja viària. Unificació dels serveis de neteja i 
de recollida de residus.  Les variants introduïdes 
(més manuals i neteges amb aigua entre d’altres) 
ja està fent que  notem millora en la neteja dels 
carrers. Pel que fa a jardineria, s’han fet aquests 2 
darrers anys, diferents podes a arbres, tasca que feia 
anys que no es feia. Remodelació de les rotondes 
d’entrada per l’autopista. Arranjament jardineria i rec 
del passeig marítim. Manteniment del dia a dia dins 
les nostres possibilitats, dels més de 160.000 m2 
de parcs i jardins i mes de 2.300 arbres repartits pel 
poble. Encara ens queda molta feina. Continuarem 
treballant dia a dia amb il·lusió per intentar que els 
canetencs se sentin orgullosos del seu poble. 
Us desitgem una BONA FESTA MAJOR!!! 

Els Partits

Aclariments

Venda del Castell de Santa 
Florentina 
Un altre tema que cal que s’aclareixi des de l’Ajuntament, és la possible venda 
de part del Castell de Santa Florentina a un comprador privat. El Castell és 
un immoble declarat Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1949. Aquest mes 
d’abril passat, l’Ajuntament va rebre una notificació de la Generalitat, que 
comunicava la transmissió de part del Castell. D’acord amb la Llei de patrimoni 
cultural català,  les administracions de la Generalitat, el Consell Comarcal 
i l’Ajuntament, poden exercir el dret de tempteig i retracte d’aquest immoble. 
Totes tres administracions han renunciat a aquest dret, ja que qui ho faci ha de 
satisfer la quantitat econòmica de la venda, que supera els 9 milions d’euros. 
L’Ajuntament ho va acordar per unanimitat de tots els regidors i regidores a la 
darrera sessió plenària, de 30 de maig. 
L’Ajuntament és conscient de la importància patrimonial i cultural que té el 
Castell de Santa Florentina pel municipi i ha estudiat tota la documentació, 
actual i històrica, per analitzar la possibilitat d’exercir els possibles drets que 
pogués tenir el municipi. 
L’Ajuntament ha encarregat un informe al notari i professor Jesús Gómez 
Taboada, jurista de reconegut prestigi, especialista en dret civil català i sobretot 
en dret de successions, perquè analitzés la viabilitat jurídica d’exercir accions 
a què tingués dret la corporació, i ha conclòs que una de les accions que 
podria emprendre l’Ajuntament podria ser la d’exercir el dret de tempteig sobre 
l’immoble, fet que implica, com dèiem, abonar el preu de la venda i totes les 
despeses en ella inherents. 

L’interventor municipal ha emès també un informe al qual es posa de manifest 
que no és possible concertar una operació de finançament per exercir el dret de 
tempteig i retracte municipal. I l’estat actual de les finances municipals, amb un 
pla de sanejament en vigor i encara amb les restriccions del Pla d’Ajust aprovat 
l’any passat, fan impossible que la hisenda municipal pugui adquirir la part que 
es pretén vendre del Castell de Santa Florentina. 

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: 

Sol·licitud d’instal·lació d’un macroprostíbul 
al polígon                  
L’Ajuntament ha rebut sol·licitud per part d’una empresa alemanya, per a la 
instal·lació d’un macroprostíbul a la zona del polígon industrial Can Misser.  Hi 
ha hagut reunions amb l’Equip de Govern, com també s’ha fet amb els governs 
d’altres municipis veïns. La nostra postura, que ja hem fet saber a l’empresa, és la 
de no permetre en cap cas la instal·lació d’aquesta activitat al municipi.  El motiu 
principal pel qual no permetem un prostíbul a Canet, és que al polígon hi haurà 

a partir del setembre, el segon institut públic del municipi i la normativa (Ordre 
PRE/335/2003, de 14 de juliol, per la qual s’aprova l’Ordenança municipal tipus 
sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució) estableix 
que els prostíbuls  no es poden ubicar a menys de 200m de centres docents, 
d’aquells locals de lleure destinats a menors d’edat o que, per naturalesa de la 
seva activitat, comportin l’assistència de menors d’edat.  Aquestes activitats es 
regeixen, a més de per l’Ordre PRE/335/2003, pel Reglament d’espectacles i 
activitats recreatives.
L’Ajuntament és contrari doncs, al fet que s’instal·lin aquestes activitats al 
municipi i si cal canviar la normativa local per evitar futures sol·licituds, ho farà. 
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On és la participació 
ciutadana del govern 

municipal? 
En resposta a una pregunta al 
govern municipal sobre quants 
cops s’havien convocat les 

comissions municipals d’esport, educació i cultura en 
els dos anys que porten de govern, els regidors Toni 
Romero, Jesús Marin i Pere Xirau van demostrar el 
seu poc interès per la participació ciutadana.
En Toni Romero (PP) regidor d’Esports, amb el seu 
habitual plantejament matusser,  va dir que no l’havien 
convocat mai perquè els clubs no mostraven interès i 
que, per tant, potser no cal ni convocar-la. Vaja que la 

culpa ara la tenen els clubs! Els haurem de preguntar 
què n’opinen. 
En Jesús Marin (CiU), regidor d’Educació i alcalde, es 
va disculpar per haver convocat només una vegada 
en dos anys la comissió i que properament en faria 
una. Vaja, que ara li ha vingut la urgència!
En Pere Xirau (UMdC) va comentar que la volia 
convocar per primera vegada abans de la tardor i que 
li semblava que s’havien de fer sectoritzacions de la 
comissió de cultura. Però és que després de dos anys 
el regidor encara no sap que hi ha subcomissions de 
cultura, de patrimoni, arts escèniques, arts visuals, 
cultura i festes i la de l’Odèon ???? Aquest és l’interès 
que té perquè les entitats participin?
Vaja, fa dos anys, quan van entrar a govern, l’actual 
equip ja va anul·lar la Regidoria de Participació 
Ciutadana i veiem que la seva intenció és fer 
desaparèixer aquesta participació definitivament de 
moltes regidories.

No ens ha de sorprendre gens que en projectes de 
gran transcendència per al poble –-POUM, Plaça 
Mercat, Pulligan...— la participació ciutadana, quan 
s’hi admet, quedi reduïda a uns mínims ridículs de 
pura façana, només per fer veure que es compleixen 
els requisits legals.
Fe d’errades
En l’anterior Viure Canet vam atorgar al regidor 
de Promoció Econòmica la idea de la Fira Mercat 
Modernista. Malauradament tampoc no va ser seva, 
sinó que és la Unió de Botiguers qui va proposar la 
iniciativa.
Ens podeu troba a:
facebook.com/ERC.CanetdeMar
twitter.com/ERC_CanetdeMar
canetmar@esquerra.org
Aprofitem per desitjar-vos una Bona Festa Major 
2013!!! 

Festa Major!!
Com cada any  per aquestes dates, ja arriba la nostra 
Festa Major de Sant Pere.  És temps de gaudir dels 
actes que ens han preparat la Comissió de Festes, 

les Associacions i la Regidoria de 
Festes que treballen perquè tots 
nosaltres gaudim duna esplèndida 
Festa Major de Sant Pere. En els 
darrers temps, convulsos per a molts 
de nosaltres en què la credibilitat 

dels polítics sempre es posa en dubte, volem, des del 
Partit Popular de Canet de Mar, defensar que la feina 
que es du a terme a l’Ajuntament per part de tots els 
que formem part del consistori és treballar pel poble. 
Aquells que no ho facin així no mereixeran la confiança 
dels ciutadans. Ara que comença la temporada de 
platja, esperem que l’excel·lent  feina desenvolupada 

per la Regidoria de Sanitat, amb Manel Almellones al 
capdavant, resulti en un bon servei per a la ciutadania, 
gaudirem d’unes platges segures i amb la qualitat 
que es reflecteix amb la bandera blava que ens han 
concedit. En la temporada estival, es produeix un 
increment poblacional que implica que determinats 
serveis tinguin un increment. Una de les àrees és la 
de Seguretat Ciutadana dirigida pel nostre regidor Toni 
Romero. El reforç en els serveis i la professionalitat de 
tots els components de l’Àrea fan que els canetencs 
puguem gaudir de l’estiu amb el mínim de problemes 
referents a la seguretat. A l’Àrea d’Esports, s’han 
coordinat les instal•lacions perquè els nostres nens i 
nenes puguin gaudir del variat programa de Casals 
d’estiu que tenim a Canet de Mar. Com a exemple 
d’algunes de les accions dutes a terme, tenim la de la 
reparació de goteres del pavelló municipal. Tanmateix, 
s’estan fent els projectes per modificar les escales 

d’accés al camp de futbol i facilitar-ne l’accés. També 
s’està fent el projecte d’una pista d’skate en la zona 
esportiva del polígon juntament amb la Regidoria de 
Joventut. Per seguir treballant  per Canet de Mar, 
des del Partit Popular us informem que estarem a 
disposició dels canetencs, els propers 10 i 17 de juny  
i 3 i 11 de juliol, de les 8.30 hores a les 9.30 hores 
del vespre a la Sala Polivalent del Pavelló Municipal 
d’Esports. En aquestes trobades esperem que tant 
els ciutadans com les associacions puguin explicar-
nos de primera mà allò que creguin oportú i fer-nos 
propostes per tal de vehicular accions dirigides a 
millorar qualsevol aspecte del nostre poble.  Pensem 
que és important copsar l’opinió de la gent no només 
quan hi ha eleccions a prop. Per contactar amb 
nosaltres ho podeu fer mitjançant el correu electrònic: 
ppcanetdemar@gmail.com.
Gràcies a tots i bona Festa Major!

Un POUM a corre-cuita?
Sembla que hi ha presa per enllestir el POUM. Tanta, 

que no hi ha temps per a més 
participació ciutadana en el procés 
d’elaboració. Per què? Estem 
dibuixant l’eina que marcarà les 
pautes del desenvolupament de 
la nostra vila els propers 10 anys 
i que incidirà en el que vingui més 

tard; cal presses? Podem prescindir del que volen dir 
els veïns i les veïnes de Canet?
Els i les socialistes pensem que no, que hi ha coses 
massa importants que precisen d’estudi, negociació 
i consens abans de prendre la decisió. Fins i tot per 
aprovar l’avanç del POUM. Posarem només dos 
exemples dels molts que apareixen en els treballs 
d’elaboració del POUM: 
En el futur, Canet ha de viure de la construcció (caldrà 

delimitar espais per a construir més habitatges) o cal 
potenciar més l’activitat turística (s’haurà de preveure 
més terrenys per a usos i negocis turístics). La 
reserva d’espais per a equipaments (siguin educatius, 
culturals o d’altre tipus) s’ha de fer en espais cèntrics 
o bé els hem de col·locar a l’extraradi de la vila? Hem 
de pensar a construir per créixer com a vila, només 
per cobrir les necessitats de creixement natural, o 
no cal construir i cal gestionar els més o menys 800 
habitatges buits que s’estima que hi ha a Canet?
El primer document elaborat per l’equip redactor del 
POUM, la memòria de l’avanç del POUM, deixa clar 
que cal marcar una estratègia per al futur econòmic 
de Canet, perquè en aquests moments estem sense 
activitat i sense futur (cal un Pla Estratègic, i s’hauria 
d’haver fet abans de posar-nos amb el POUM). Les 
conclusions són clares: 
La població vinculada al sector primari és gairebé 
inexistent, el sector industrial ha estat poc flexible 
als canvis de model econòmic i l’economia està ara 

profundament terciaritzada. El pes del sector turístic 
és poc rellevant al municipi. L’atur és elevat, la renda 
disponible és inferior a la mitjana comarcal i, a més 
a més, s’observa un augment de les retribucions per 
prestacions socials i cauen els beneficis derivats 
d’activitats empresarials i professionals. Potser que 
seguem per definir quines activitats econòmiques 
pensem que poden prosperar i donar feina als veïns 
i les veïnes de Canet. Una vegada tinguem això 
clar, podrem dibuixar el Canet del propers 10 anys, 
reservant espai per desenvolupar aquesta activitat 
econòmica que tant necessiten els 1274 aturats de 
Canet (dades d’abril). No tenim presa i encara que 
s’ha d’anar avançant, podem estar uns mesos més 
sense POUM! I així tindrem tot l’estiu per parlar-ne 
amb calma i perquè puguin participar els que en altra 
època de l’any, per motius de feina, no tenen temps 
per posar-s’hi. Podrem passar una BONA FESTA 
MAJOR  gaudint de totes les activitats i també parlant 
del POUM! 

Meitat de legislatura
Meitat de legislatura. Un equip de govern cohesionat, 

transversal i compromès amb 
les propostes presentades. 
Una manera de fer les coses 
posant per davant l’interès 
general als partidismes. 
Un equip de govern on 

cada regidor s’implica en la millora de la gestió i del 
funcionament de cadascuna de les àrees. Començant 
per l’estabilitat pressupostària, la contenció de la 

despesa i els acompliments del Pla de Sanejament 
Econòmic. La revisió, un per un, de tots els contractes, 
serveis i concessions per fer-les més eficients i 
eficaces, per tenir un nou Institut i una nova Plaça 
Mercat. Per millorar l’estat de places, jardins i carrers.  
Per projectar i vendre el nostre patrimoni arreu. 
Per ajudar a les entitats en els seus projectes. Per 
desenvolupar un Pla General Urbanístic i sobretot 
per atendre les, cada dia més, necessitats de molts 
i molts canetencs, des de l’alimentació fins a l’atenció 
en matèries tan greus com les preferents. Els èxits 
no tenen cap més secret que la coherència i el treball 
en equip. Aquí tothom hi té molt a dir. Aquí el que es 

fa és molta feina i encara n’hi ha molta per fer. Qui 
vulgui col.laborar ja sap on som. Sempre des del 
diàleg, el respecte i la coherència. Qui triï el camí de 
la demagògia, la crispació i sovint la mentida, no ens 
trobarà mai al costat. Aquí treballem plegats, escoltem 
a tothom i volem opinions sobre una taula. No és de 
rebut dir blanc a les reunions i els plens municipals 
i després marxar corrents a dir negre a les xarxes 
socials. Tots tenim un compromís de treballar pels 
interessos de Canet. Per això ens han escollit.
Des del Grup d’Unió Municipal de Catalunya volem 
desitjar a tots els canetencs que gaudiu d’una Bona 
Festa Major.




