
Torna a obrir el parc de 
la Misericòrdia 
Com sabeu, des de l’octubre passat, el parc està 
tancat per la caiguda d’una branca d’eucaliptus de 
grans dimensions. Ara, després d’encarregar-ne els 
estudis corresponents i consensuar les actuacions a 
fer amb el Bisbat de Girona, propietari del parc, s’està 
duent a terme la tala dels arbres que presentaven un 
risc molt elevat de caiguda de branques i, per tant, de 
perill per als usuaris.  
Ho està fent una empresa especialitzada. La previsió 
és que passat festes, el parc es pugui obrir amb 
normalitat.
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I també ...:

Nit de l’Esport: premis 
a l’esforç canetenc
La celebració de la Nit de l’Esport ha estat un cop 
més, un reconeixement a la feina duta a terme durant 
tota la temporada esportiva pels diferents clubs i 
esportistes del nostre municipi. La Nit també ha estat 
el marc escollit per lliurar premis especials a figures 
rellevants del món de la boxa, el futbol sala, les 
motos o les curses de muntanya.
I hi ha hagut mencions a diferents clubs i esportistes 
locals per la dedicació, la constància i la implicació 
que han demostrat al llarg de la seva història i 
trajectòria esportiva. 

L’alcalde i tot l’Equip de Govern de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, us desitgen 

molt bones Festes de Nadal  !! 

es Nadal
,
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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 27 de 
setembre de 2012
- Aprovació compte general de l’Ajuntament de Canet 
de Mar corresponent a l’exercici 2011 integrat pels 
comptes anuals de l’Ajuntament i els comptes anuals 
de l’Organisme Autònom administratiu Ràdio Canet. 
Aprovat per unanimitat dels 17 membres presents 
dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal.

- Aprovació modificació delegació de funcions en la 
Diputació de Barcelona i alhora confirmar i clarificar 
l’abast d’anteriors acords de delegació. 
Aprovada per unanimitat.

- Aprovació immobilització de crèdits pressupostaris 
derivats de la paga extraordinària dels treballadors 
públics a l’empara de l’Art. 2 del Reial Decret Llei 
20/2012, de 13 de juliol. Aprovada per unanimitat.

- Ratificació acord de la Junta de Govern Local de 
data 06.09.12 sobre la rectificació error material 
acord de modificació de l’annex 1 de l’ordenança 
municipal de creació de fitxers de protecció de dades 
de caràcter personal. Ratificat per unanimitat.

- Aprovació i ratificació de la signatura del conveni 
de col·laboració entre l’Agència de l’habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Canet de Mar relatiu 
a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest 
municipi. Aprovada per tretze vots a favor i quatre 
abstencions.

- Aprovació acord sectorial sobre la borsa d’hores per 
a l’any 2012 de la Policia Local. Aprovat per deu vots 
a favor i set abstencions.

- Proposta per via d’urgència: 
Conveniència de disposar els comptes anuals 
corresponents a l’exercici 2011 de la Residència 
Guillem Mas a la Generalitat abans del 30 de 
setembre i no haver de sol·licitar cap pròrroga. 
Aprovada per unanimitat.

Ple extraordinari de 
29 d’octubre de 2012
-  Sorteig dels membres de les meses electorals per 
a les eleccions al Parlament de Catalunya.  

- Aprovació provisional de les Ordenances fiscals 
exercici 2013. 
Aprovar provisionalment per l’exercici de 2013 i 
següents l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públics municipals. 

Derogació les ordenances fiscals núm. 36: Preu públic 
pel servei de Telealarma i Teleassistència i núm. 
38: Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció 

mecànica a l’aparcament provisional d’estiu habilitat 
al costat de la platja, i l’apartat primer de l’annex 6 de 
l’ordenança fiscal núm. 6: Taxa per ocupacions del 
subsòl, el sòl i la volada de la via pública. 

Aprovar provisionalment per l’exercici de 2013 i 
següents, la modificació de les ordenances fiscals 
següents: 

Ordenança fiscal núm. 5 Impost sobre Construc-
cions, Instal·lacions i Obres. Ordenança fiscal núm. 
12. Taxa per a la utilització de les instal·lacions espor-
tives de propietat municipal. Ordenança fiscal núm. 
16. Taxa per l’expedició de  documents administra-
tius. Ordenança fiscal número 20. Taxa per la presta-
ció de serveis urbanístics. Ordenança fiscal número 
21. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció 
integral de l’administració municipal en les activitats i 
instal·lacions. Ordenança fiscal núm. 24 Preu públic 
per a la prestació del servei d’ajuda a domicili. Or-
denança fiscal número 30. Taxa per la prestació de 
serveis en edificis de propietat municipal. Aprovació 
de la modificació del corpus jurídic, sense modificar 
les quotes tributàries de l’Ordenança fiscal número 6. 
Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la 
via pública, i l’ i l’epígraf III de l’ordenança fiscal núm. 
30 – Taxa per la prestació de serveis en edificis de 
propietat municipal. De conformitat amb la proposta 
de la Tinença d’Alcaldia d’Hisenda, s’acorda per una-
nimitat dels disset membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple municipal

- Aprovació acord sobre la prestació econòmica en 
situació d’incapacitat temporal del personal laboral i 
funcionari de l’Ajuntament de Canet de Mar. S’acorda 
per unanimitat

Ple ordinari de 29 de 
novembre de 2012
- Aprovació inicial pressupost de l’Ajuntament de 
Canet de Mar i Ràdio Canet per a l’exercici 2013. 
Aprovat per 10 vots a favor i 7 abstencions

- Bestreta extraordinària mes de juny de 2013. 
Aprovada per unanimitat dels 17 membres del Ple

- Aprovació verificació text refós del Pla Especial del 
Catàleg de masies i cases rurals de Canet de Mar. 
Aprovada per unanimitat

- Aprovació inicial del document titulat directius, 
criteris i objectius orientadors del Pla d’ordenació 
Urbanística municipal de Canet de Mar. 
Aprovat per unanimitat 

- Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal 
del Maresme per a la delegació de la competència 
del servei d’atenció domiciliària (SAD social, SAD 
dependència). Aprovat per unanimitat.
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L’agenda 
Actes de Nadal, Cap d’Any i Reis:  

22 de desembre:
Donem de menjar al Tió. A la riera Sant 
Domènec. 

22  i 23 de desembre:
Fira de Santa Llúcia.  A la riera Sant Domènec 
de 10.00 a 21.00 hores

23 de desembre:
Caga Tió. A la riera Sant Domènec a les 12.00 
hores. Concert de Nadal de les corals: Orfeó 
Misericòrdia, Cor Assai i corals infantil i juvenil de 
l’Escola de Música. A l’Església parroquial a les 
18.00 hores. 

24 de desembre:
Missa del Gall. Església parroquial. Retransmesa 
per Ràdio Canet. I després, Cantada popular de 
nadales i ressopó de Nadal, amb l’actuació de 
Josep Parra

27, 28, 29 de desembre:
Parc infantil i tallers de Nadal. A l’envelat. 
D’11.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores. 
Preu entrada: 1 euro

30 de desembre:
Xocolatada i sorteig de premis campanya 
de Nadal de la UBC. Plaça 11 de Setembre. 
Arribada del Missatger reial. Plaça 11 de 
Setembre. Si plou es farà a l’envelat

31 de desembre:
Missatge de Cap d’any de l’alcalde. Ràdio 
Canet a les 13.00 hores. Les 12 campanades. 
Plaça Macià. Ball de Cap d’any amb l’orquestra 
Litoral. A l’envelat  a partir de la 1 de la matinada. 

5 de gener de 2013:
Cavalcada dels Reis d’Orient. A partir de les 
18.00 hores. Caramels aptes per a celíacs.

Casa museu Lluís Domènech i Montaner, 
xamfrà rieres Gavarra i Buscarons. Antoni 
Samarra Tugues, 100 anys després. Fins al 5 
de gener. 

Sala Cultural Ramon de Capmany. 
Plaça de los Americanos. Fins al 6 de gener. 
Exposició de Nadal. Tenas i el mar. 

Aquest any, les representacions de Els Pastorets. 
organitzades pel Centre Parroquial s’han suspès.

Trobareu tot el detall dels actes al Cançoner de 
Nadal i al web municipal. 
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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: 937940898

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: 937940962
 
Piscina municipal 
Telèfon: 937943966

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

Pressupost del 2013: 
estalvi i inversió 
Aquest novembre el Ple de l’Ajuntament ha aprovat el 
Pressupost del consistori i de l’Organisme Autònom 
de Ràdio Canet per al 2013. I ho hem fet sense cap 
vot en contra per part dels diferents grups municipals. 

Si l’elaboració d’un pressupost ja és de per si una 
tasca complexa, la delicada situació actual encara 
ho fa més feixuc. Per aquest motiu, el rigor ha estat 
extrem i tots els regidors i les regidores del consistori 
han disposat de les línies mestres del document que 
s’havia d’aprovar amb temps suficient per poder-lo 
estudiar i treballar acuradament. 

El pressupost de 2013 està delimitat per dues 
línies. D’una banda la Llei orgànica d’estabilitat 
pressupostària d’aplicació a tots els municipis i de 
l’altra el Pla de Sanejament al qual, com sabeu, ens 
trobem sotmesos i que ens marca que, en tres anys, 
hem d’eixugar el dèficit generat durant el període 
2007 - 2010. 

El més positiu del pressupost que acabem d’aprovar 
és que el resultat de reducció de despesa i augment 
d’ingressos ens atorgarà al 2013, un estalvi net de 
630.000 euros. Aquesta és una dada molt important, 

no només pel fet que és el primer cop que aquest 
Ajuntament presenta estalvi en els seus comptes, 
sinó també perquè ens podem permetre dur a 
terme inversions durant l’any que ve. Així, al 2013 
tenim previst destinar 307.000 euros, a invertir en 
infraestructures municipals, en la realització del Pla 
d’Ordenació Urbanística (POUM) i en la modernització 
de l’Administració, concretament en l’aplicació d’eines 
d’administració electrònica. La resta d’estalvi, que són 
322.000 euros, es destinaran a reduir l’endeutament 
de l’Ajuntament. L’endeutament hem de tenir-lo en 
compte des dels dos vessants que contempla: el 
bancari i el dels proveïdors. En aquest darrer, ens 
congratula confirmar que, en un any, s’ha eixugat 
un deute amb els diferents proveïdors del consistori 
per un valor de 4 milions d’euros. L’Ajuntament de 
Canet, actualment, realitza els pagaments dins els 
terminis que estableix la normativa. I quan parlem de 
proveïdors ens referim a les grans empreses però 
també al gruix de petits empresaris i autònoms que 
estan patint molt intensament la crisi econòmica. 

Administrar els diners de tots és una tasca de gran 
responsabilitat i els representants municipals ens 
ho prenem, com veieu, amb seriositat i rigor. Per 
això estem molt satisfets d’haver aconseguit aplicar 
aquest estalvi net i finançar les inversions amb fons 
propis sense augmentar l’endeutament. 

Totes les àrees i els departaments municipals han 
estat especialment curoses a l’hora de desenvolupar 

el pressupost d’aquest any que acaba i també de 
planificar el pressupost de l’any que ve.  La preocupació 
de l’Ajuntament ha estat la del manteniment dels 
serveis que rep el ciutadà, tant en quantitat com en 
qualitat. S’han pres mesures per contenir la despesa, 
com ara la revisió dels contractes de serveis externs, 
com la recollida de residus i neteja viària, el servei 
d’escola bressol, la gossera, el transport interurbà 
que enllaça Canet amb l’Hospital de Calella, el 
servei de grua o la supressió de la participació en el 
consorci de la TDT a l’Alt Maresme. Això ha fet que 
la despesa en contractacions externes s’hagi pogut 
reduir en un 9%. Hem pogut comprovar com l’eficiàcia 
d’una acivitat o servei no depèn exclusivament de 
l’assignació econòmica que rebi. Exemples en tenim: 
la Festa Major s’ha organitzat amb un 15% menys 
de pressupost sense que les activitats minvessin 
i la Mostra d’entitats ha estat un èxit gràcies a la 
col·laboració i la implicació d’entitats i particulars. 

La despesa corrent ha augmentat un 0,5%. Però si 
tenim en compte l’increment de l’IPC, que segurament 
serà al voltant del 3% i l’augment de l’IVA (que ens 
repercuteix en un 1,2% perquè no tota la despesa hi 
està subjecta), en realitat estem parlant d’una rebaixa 
real 3,7% sobre els costos del 2012. 

És cert que demanem un esforç al ciutadà, 
concretament en la seva contribució de l’IBI, sotmès 
al pla de revisió cadastral i tenint en compte que 
el Govern Central no ens permet modificar els 
coeficients. Per contra, les taxes per al 2013 no 
tindran cap augment (recollida d’escombraries, 
guals, serveis urbanístics ...) i tampoc les plusvàlues 
o els impostos de circulació. 

Pel que fa al pressupost de Ràdio Canet, s’ha 
fet necessària una reducció de l’aportació de 
l’Ajuntament i més tenint en compte que en l’exercici 
anterior es va fer en totes les àrees però no en 
aquest organisme. S’ha dut a terme una optimització 
dels recursos perquè no se’n ressenti el projecte de 
l’ens. La proposta elaborada pel Govern Municipal i 
la direcció de l’emissora ha estat aprovada sense cap 
vot en contra pel Consell de Govern de Ràdio Canet. 

Hem d’anar cap a un model de societat en què 
l’eficiència ha de ser un factor essencial. I aquesta 
eficiència s’ha de mesurar d’acord amb l’equilibri 
entre el servei ofert i el cost que aquest suporti. Així 
evitarem els desequilibris que s’havien produït els 
darrers anys i que ens han portat a aquesta situació 
tan crítica. 

Equip de Govern Municipal
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Tardor esportiva, solidària i de promoció 
dels productes de la terra 
La tardor de 2012 ha estat protagonitzada per les jornades gastronòmiques a les quals han participat restau-

rants i col·lectius de Canet: calamar, bolet, fesol ... i per les accions de promoció de l’esport, sobretot l’adreçat 

als més petits, com ara la Kid’s Challenge.  La solidaritat també ha omplert carrers i places de la nostra vila. 

La campanya del taponet i la col·laboració local amb la Marató de TV3, en són bones proves. Aquí teniu un 

recull d’imatges d’alguns dels actes i activitats celebrades a Canet. Gràcies a tots els qui hi heu col·laborat. 

Kid’s Challenge 

Festa de la campanya del taponetPedalada - cedida pel Club ciclista 

Kid’s Challenge, pedalada i campanya del Taponet

Jornades gastronòmiques 
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Canet amb la Marató, fires i visites de Nadal 

Visites de Nadal - residència CdM Fira de Santa Llúcia 

Marató Tv3 

Mercat d’intercanvi de Nadal  
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El parc de la Misericòrdia 
obrirà al gener
Aquests dies s’estan fent els treballs de tala i neteja dels eucaliptus

La Policia compleix el 
somni d’un nen

En Francesc és un nen de Canet de 9 anys que 
es troba en plena lluita per superar una malaltia. 
Casualment, ha arribat a oïdes d’un agent de la 
Policia Local que un dels somnis del menut era tenir 
una gorra de Policia. Per aquest motiu, membres del 
cos han volgut donar-li una sorpresa. El regidor, el 
sergent, un caporal i l’agent que ha tingut la iniciativa, 
han rebut en Francesc, els seus germans Axel i Marc 
i els seus pares a la Comissaria el 19 d’octubre. A 
banda de regalar-li una gorra, l’han portat a fer una 
volta amb el cotxe patrulla. Arrencar-li un somriure 
no ha estat gens difícil, perquè en Francesc traspua 
optimisme. Un dia feliç per la Policia Local perquè ha 
estat possible contribuir a l’acompliment d’un somni.El vespre del 7 d’octubre passat, es va fracturar i va 

caure una branca de grans dimensions de l’eucaliptus 
que hi ha just al costat de la font del Parc de la 
Misericòrdia.  L’endemà, un cop analitzada la situació  
i veient el risc que tornés a passar, i més tenint en 
compte que es tracta d’un espai molt concorregut per 
ser a tocar de l’Escola Misericòrdia,  l’Ajuntament va 
decidir tancar el parc per evitar l’entrada de persones 
i per tant evitar riscos pels usuaris.

Ràpidament l’Ajuntament es va posar en contacte 
amb el Bisbat de Girona, propietari del parc, a qui 
se li va manifestar el risc potencial i la necessitat 
d’analitzar aquests arbres amb detall per avaluar 
el risc de caiguda de branques o d’arbres. Així es 
com l’Ajuntament va encarregar un informe  tècnic 
a una empresa especialitzada que va posar de 
manifest que hi havia problemes estructurals en tots 
els eucaliptus, amb presència de risc de caiguda alt 
en quasi tots els arbres, recomanant la tala de varis 
exemplars i actuacions complexes en alguns altres. 

Totes les tasques que està duent a terme l’Ajuntament 
a través dels seus tècnics i les decisions de l’Equip 
de govern estan sent el més diligent possible. Els 
requeriments de l’Administració, exigeixen que es 

compleixin els procediments administratius legalment 
establerts i els acords s’han de prendre en òrgans 
competents. A més a més, és necessari un temps per 
fer l’anàlisi i les actuacions necessàries, també per 
part de les empreses contractades. I finalment s’han 
de prendre les decisions finals de mutu acord amb 
el Bisbat de Girona. Tot això fa que les actuacions 
sobre arbrat públic siguin més lentes que en arbrat 
privat.

Aquest desembre, en concret el dia 13, han començat 
els treballs per talar 7 eucaliptus, perquè presenten 
riscos importants de caiguda de branques. El perill 
que suposa això fa que s’hagi optat per aquesta 
solució. Se’n mantindrà un al mig del parc, perquè 
l’estudi ha posat de manifest que amb la poda 
periòdica n’hi haurà prou per garantir la seguretat. 

Per fer la tala l’Ajuntament ha contractat una empresa 
especialitzada que du a terme els treballs d’acord 
amb l’informe tècnic de l’empresa Arborist. Un cop 
estigui feta la tala, els jardiners de l’Ajuntament 
condicionaran i netejaran el parc perquè es pugui 
reobrir. És previst que tot estigui llest quan acabin les 
festes de Nadal.  

Canvis en l’horari del 
Cementiri municipal
Des del novembre i fins a nova ordre, el Cementiri 
municipal obre de 10.00 a 13.00 hores els dies: 
dilluns, divendres, dissabte i diumenge. Estarà tancat 
els dimarts, dimecres i dijous.

Canvien els horaris del 
bus interurbà
Des del 5 de novembre, el bus interurbà que enllaça 
Canet amb l’Hospital de Calella, ha modificat el seu 
horari. 
Trobareu un enllaç amb tots els canvis al web 
municipal: www.canetdemar.cat. 
Les parades no han variat i el recorregut tampoc.  
A més a més de Canet, el bus fa aturades a les 
poblacions veïnes de Sant Pol i Sant Cebrià.
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Aprovades les Ordenances 
fiscals per al 2013 

El Ple acorda no augmentar les taxes que paguen els ciutadans
El Ple ha aprovat, a la sessió extraordinària de 
l’octubre, les Ordenances fiscals per al 2013.  Tal 
i com va explicar el regidor d’Hisenda, Laureà 
Gregori, en l’elaboració de les ordenances s’ha 
tingut molt en compte la situació cojuntural que 
pateixen tots els ciutadans i per tant s’ha decidit no 
incrementar les taxes municipals. En primer lloc s’ha 
aprovat l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació. I s’ha fet perquè no teníem un marc que 
regulés les ordenances del municipi, tal i com preveu 
la Llei. A partir d’aquí s’han revisat les ordenances 
següents:

Derogacions: 
Ordenança número 36 - És la que regula el servei 
de telealarma i teleassistència. S’ha derogat perquè 
no s’estava aplicant. 
Ordenança número 38 - Fa referència a 
l’estacionament de vehicles a l’aparcament de la 
platja que limita amb Sant Pol. S’ha derogat  perquè 
aquest estacionament serà gratuït tot l’any. 

Modificacions: 
Ordenança número 5 - Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. Es modifica afegint-hi una 
subvenció equivalent al 90% de la quota sobre el 
cost de les obres quan es destini a accessibilitat 
i condicions d’habitabilitat de persones amb 
discapacitat. 
Ordenança número 12 - Taxa per a la utilització 
d’instal·lacions esportives.  Es proposa una nova 
tarifa que reculli els usos en jornades completes, 
com ara tornejos d’empreses, fixant un preu per dia. 
Ordenança número 16 - Taxa per expedició de 
documents administratius. Es modifica en els casos 
de certificats per ajuts de menjador escolar. 
Ordenança número 20 - Taxa per a la prestació 
de serveis urbanístics. Aquesta és una modificació 
que calia per adaptar les taxes a la realitat del 
sector i l’activitat de la construcció. Amb relació a 
les llicències d’obra major, es calcularà la taxa en 

funció de la superfície a construir i estarà formada 
per una quantitat fixa i un tant per cent pels metres 
construïts. També es fa diferència entre obra nova, 
ampliació o reforma. I pel que fa a obra menor, 
es proposa augmentar la taxa en els casos en 
què s’hagi iniciat l’obra sense llicència o bé sense 
presentar la comunicació corresponent. Pel que fa a 
les certificacions, es proposa una taxa diferenciada 
depenent de si cal o no informe tècnic. Finalment es 
proposa una taxa per inspeccions i comprovacions 
d’adequació de l’habitatge. 
Ordenança número 21 - Taxa per a la prestació 
de serveis d’intervenció integral de l’administració 
municipal en activitats i instal·lacions. S’hi proposen 
dues modificacions, per equiparar  i igualar tarifes. 
Ordenança número 24 - Preu públic per a la 
prestació del servei d’ajuda a domicili. En aquest cas 
s’adapta el redactat perquè esdevingui preu públic. 
Ordenança número 30 - Taxa per a la prestació 
de serveis en edificis de propietat municipal. Es 
proposen modificacions relacionades amb l’impuls 
cultural del municipi. La taxa afecta a la Casa museu 
Domènech i Montaner i a les activitats juvenils i 
d’entitats, que tindran una taxa de 100 euros enlloc 
de 200 euros. 
També hi ha hagut ordenances que han patit 
modificacions formals i de redactat, que no han 
afectat la quantia econòmica però que s’han adaptat 
per fer-les més entenedores i facilitar-ne la tramitació. 

Quines taxes no s’han modificat?
Com dèiem i com també haureu pogut llegir a 
l’editorial d’aquest número del Viure Canet, el 
consistori té com a objectiu adequar les ordenances 
municipals a la situació actual del municipi i dels seus 
ciutadans. Per aquest motiu no es contempla en cap 
cas un increment impositiu de taxes i preus públics 
perquè en aquests moments no escau fer-ho.
Així, no s’augmenten taxes com la recollida 
d’escombraries o els guals. 

Continuen els treballs 
del POUM 
El Ple del passat mes de novembre va aprovar 
inicialment i per unanimitat, el document de directrius, 
criteris i objectius del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Canet de Mar.

Aquest document ha de ser el manual d’instruccions a 
seguir en el procés de redacció de POUM del municipi 
i conté totes les directrius preestablertes  per textos 
legals i que són de compliment obligat pel municipi, i 
també els criteris i la quarantena d’objectius que ha 
d’orientar les concrecions del POUM. Els criteris i els 
objectius del document tracten sobre la classificació 
del sòl (si es tracta de sòl urbà, urbanitzable, no 
urbanitzable i els usos corresponents), el sistema 
d’equipaments municipals, els espais lliures públics, 
el sistema hidrològic (rieres i rials), i consideracions 
sobre el paisatge, el medi ambient, el patrimoni i la 
mobilitat.

Al llarg del primer trimestre del proper 2013, es 
farà una jornada informativa del POUM oberta a la 
ciutadania i un taller de participació per tal d’apropar 
l’elaboració del POUM  a la ciutadania i poder-la 
enriquir amb les seves aportacions. 
En breu s’habilitarà un espai a la web municipal on 
es podrà consultar l’estat del procés de redacció del 
POUM així com consultar els materials generats al 
llarg de tot el procés. 

Caldera d’aerotèrmia al 
Pavelló d’Esports
Aquesta tardor ha quedat definitivament instal·lada, 
la nova caldera d’aerotèrmia del Pavelló d’Esports. 
Les obres d’adequació de l’espai es van portar 
a terme fa dos anys, gràcies a la contractació de 
treballadors a través dels plans ocupacionals de la 
Generalitat. Ara i en aquesta ocasió comptant amb el 
suport econòmic de la Diputació de Barcelona, que 
ens ha subvencionat 10.000 euros dels 25.000 del 
cost total, hem instal·lat una caldera d’aerotèrmia i 
un acumulador d’aigua calenta al Pavelló.

L’aerotèrmia és un sistema energètic que es basa 
en extreure la calor de l’entorn exterior i no pas de 
la terra. El seu consum és molt inferior a d’altres 
energies, com ara el gasoil. No genera emissions de 
gasos contaminants i es pot instal·lar en espais no 
massa grans.

Rutes i visites guiades - Ordenança fiscal 30  
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Nova convocatòria del 
Premi Raimon Bonal  
S’adreça a joves d’entre 16 i 19 anys i està dotat amb 600 euros

Els alumnes d’ESO aprenen el perill dels abusos 
a les xarxes socials
Els alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Yglesias han 
participat en una xerrada centrada en les compres 
per internet i les xarxes socials, fent especial atenció 
als abusos que s’hi poden trobar i com evitar-los.

Ha estat una sessió impartida per la UNAE, la Unió 
cívica de consumidors i mestresses de casa de 
la província de Barcelona, a través del Servei de 
suport al consum de la Diputació de Barcelona. Amb 
l’objectiu principal de conscienciar els adolescents 
sobre la importància de protegir les seves dades de 
caràcter personal, el tècnic que ha dut a terme la 
xerrada ha guiat els alumnes per l’interior dels perfils 
de facebook i els ha ensenyat com activar i modificar 
el que té a veure amb la privacitat, que està indicat 
amb icones sovint desactivades per defecte.

Facebook ha estat un dels exemples posats per 
mostrar-los aplicacions, localització, suplantació 
d’identitat, concursos, jocs o spam. Els joves són 
un dels col·lectius que més ús fa de les xarxes per 

relacionar-se amb amics i coneguts i moltes vegades 
no són conscients dels perills que hi ha al darrera de 
la difusió d’imatges, fotografies o dades personals. 
D’aquí la importància de donar-los pautes i guies de 
comportament.

Ha estat una sessió molt interessant i pràctica que 
és previst de fer també en altres centres i grups, 
sobretot adolescents. 

Èxit de la campanya 
solidària del taponet

A falta de saber la xifra exacta de taps de plàstic 
recollits durant tota la campanya del taponet, ja 
podem avançar que la solidaritat de la gent de 
Canet s’ha posat un cop més de manifest. La plaça 
Universitat es va omplir d’entitats i famílies que van 
participar  a l’acte organitzat per ciutadans a nivell 
particular per recollir fons per ajudar a en Juan, un 
nen de Lloret amb paràlisi cerebral. Els taps recollits 
es portaran a reciclar i els diners obtinguts aniran a 
parar íntegrament a la família del nen, que va venir 
fins a Canet per agrair públicament el suport rebut. 

La festa va coincidir amb el Tast de bolets organitzat 
pel col·lectiu de restauració Canet a l’olla, per la qual 
cosa la plaça Universitat era ben plena. L’alcalde 
Jesús Marín i la regidora de Benestar Social, Cati 
Forcano, que ha col·laborat en tot moment amb la 
campanya, van donar també les gràcies a la població 
per participar tan activament com ho han fet. 
Tota la festa de la plaça, va estar precedida d’una 
cercavila pels carrers de la vila, a la qual van participar 
Els Perkutes, Soroll.som, l’AMPA del Turó del Drac, 
que va fer sortir la mascota de l’escola, els geganters 
del barri dels Abells, el Mag Marcel i Strankis.

Gràcies a tothom. Entre tots ho hem aconseguit !

Country pels Garrofers

El diumenge 7 d’octubre va tenir lloc una jornada 
festiva a la plaça 11 de Setembre. L’objectiu era 
ballar country tot recollint diners per una causa 
solidària. En aquesta ocasió es va fer una crida 
perquè es donessin diners per al centre residencial 
Els Garrofers. En total es van recollir 395 euros, 
que membres de l’Associació El cor country de l’Alt 
Maresme han portat a l’Ajuntament perquè l’alcalde 
Jesús Marín i la regidora de Benestar Social Cati 
Forcano, com a membres de la Fundació, els facin 
arribar al centre. Des de l’Associació han volgut 
agrair l’ajut i la col·laboració de la Policia Local i de 
Protecció Civil.

Els joves d’entre 16 i 19 anys que tinguin ganes 
d’aprofundir en un projecte local, poden presentar els 
seus treballs al Premi Raimon Bonal. I ho poden fer 
des d’ara i fins al 3 de juny, presentant els treballs al 
Registre de l’Ajuntament.  
El Premi es convoca enguany per novena vegada 
i aquesta edició és la 2012 - 2013. Fins avui l’han 
guanyat dotze joves, alguns d’ells de forma individual 
i altres en grups de recerca, normalment formats per 
dues persones.  

El premi té una dotació de 600 euros i permet als 
joves desenvolupar temes que tractin sobre Canet de 
Mar, des de vessants tan diversos com la història, 
el medi natural, el teixit associatiu o la societat en 
general. A les bases se’ls fa proposta de temes, per 
donar-los un cop de mà a l’hora de triar projecte: 
Evolució social de la població: estudis sobre 
immigració, evolució de fenòmens sociològics, 
estudis socioeconòmics al llarg de la història, estudis 
relacionats amb la memòria democràtica, estratègies 
d’atracció i contenció de la gent jove o estudis sobre 
igualtat de gènere. També diagnosi dels espais i els 
equipaments destinats al lleure, la formació i l’oci per 
a infants, adolescents, joves i adults. La situació del 
teixit associatiu de Canet i propostes de futur, també 
s’inclouen en aquest àmbit. 

Estudis urbanístics o bé arquitectònics: 
vies i  mitjans de comunicació, evolució en les 
infraestructures, els habitatges, el paisatge des del 
punt de vista geogràfic i socioeconòmic; diagnosi 
sobre mobilitat o les barreres arquitectòniques a 
l’espai públic. També estudis toponomàstics, que són 
els de la història dels carrers i les vies del municipi 
de Canet.

El medi natural: aquí s’hi proposen temes com 
l’anàlisi dels recursos aqüífers, la història de l’aigua, 
amb les rieres com a protagonistes, però també les 
infraestructures o les mines d’aigua. Així com la 
recuperació del mar o les polítiques mediambientals.

Història, economia i evolució vida quotidiana: de 
l’agricultura a la industrialització, orígens de Canet,  
la vinculació del municipi amb Amèrica, el Canet 
industrial, els oficis, els comerços i les empreses. 
També les entitats culturals o esportives i les festes i 
les tradicions canetenques. 

Patrimoni cultural: confecció d’itineraris històrics, 
arquitectònics i naturals, estudis sobre edificis i 
institucions singulars o evolució de l’oferta artística 
cultural, medi ambiental, turística ...

Trobareu tota la informació al web municipal: 
www.canetdemar.cat
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Els ajuntaments de Pineda de Mar, Sant Andreu 
de Llavaneres i Canet de Mar, a través dels seus 
responsables de Promoció Econòmica i Indústria, 
conjuntament amb les associacions AEPIPM 
(Associació d’Empresaris de polígons industrials de 
Pineda de Mar), FAGEM (Federació d’Associacions 
Gremis empresaris del Maresme) i UPIC (Unió de 
polígons industrials de Catalunya), han signat un 
acord per desenvolupar mesures encaminades a 
crear estratègies d’impuls per generar ocupació a les 
zones industrials d’aquestes poblacions. En el cas de 
Canet, la signatura l’ha feta el regidor de Promoció 
Econòmica, Comerç i Turisme, Albert Lamana.

La formalització d’aquest acord passa per adreçar-se 
a la Presidència del Consell Comarcal del Maresme, 
per sol·licitar la participació d’aquest ens comarcal 
al projecte. En una carta adreçada al president del 
Consell, Miquel Àngel Martínez, els representants 
dels ajuntaments i de les associacions d’empresaris 
i polígons, han exposat la problemàtica actual de 
les zones industrials. Els polígons van ser zones 
primordialment destinades a ubicar indústria i serveis 
d’economia molt diversa. Els ajuntaments veien amb 
bons ulls la creació d’aquestes zones, perquè a més a 
més de revaloritzar el sòl, era una manera de facilitar 

el manteniment i l’arribada de noves empreses i, per 
tant, el manterniment i l’increment d’ocupació. La 
realitat actual però, és que hi ha moltes zones sense 
ocupar i difícilment s’hi podrà instal·lar en un temps 
raonable alguna tipologia d’indústria i pensar en 
un altre tipus d’activitat comporta tràmits no només 
infructuosos sinó incapaços d’anar més enllà a causa 
de les traves existents.

Els signants fan diverses propostes, la primera de les 
quals és fer una diagnosi de les zones que són sòl 
sense activitat i fer un estudi de la tipologia d’activitats 
o grans projectes que es podrien implantar. Els 
projectes han de donar valor afegit, han de tenir 
projecció i ser sostenibles en el temps. Les línies 
d’actuació presentades són:
- Crear una estratègia conjunta d’impuls de polígons 

que no descarti cap projecte i que generi ocupació.
- Agrupar els projectes per temàtiques i activitats
- Obrir la proposta a tots els municipis del Maresme.
- Diagnosi i pla estratègic dels polígons industrials.
Es posa de manifest doncs, l’interès de treballar 
plegats per cercar el benefici conjunt de les 
poblacions del Maresme i les ganes de trobar 
solucions a les problemàtiques empresarials en uns 
moments complexos a nivell global.

Treball conjunt en benefici 
dels polígons industrials
Administració i empreses creen estratègies conjuntes de rellançament  

Reforç escolar a través 
dels Serveis Socials 

Aquest novembre s’ha iniciat el programa Pro-
infància de reforç escolar, que s’adreça a menors 
de Canet que es troben en risc d’exclusió social i 
fracàs escolar. Els Serveis Socials de l’Ajuntament 
col·laboren amb La Caixa i la fundació AGI, que és 
qui gestiona el programa, a l’hora de derivar els nens 
i joves que en formen part.

La primera mesura presa han estat classes de 
reforç, que fan 10 nens de Canet que reben suport  
en les tasques escolars, se’ls resolen dubtes i se’ls 
fa un seguiment de l’escolarització. La regidora de 
Benestar Social, Cati Forcano, ha estat amb ells a la 
primera sessió de treball.

El reforç es fa a nens de primària i secundària de 
famílies del municipi que presenten situacions de 
risc d’exclusió. Des dels Serveis Socials se’n fa la 
derivació, prèvia valoració i d’acord amb les pròpies 
famílies i amb els centres educatius. L’objectiu del 
programa és doncs, promoure la inclusió social i 
l’èxit escolar dels menors. Es durà a terme durant tot 
aquest curs acadèmic 2012 - 2013.

AGI (assistència i gestió integral), és una fundació 
benèfico – assistencial sense ànim de lucre.

Taller per aprendre a 
estudiar millor
L’Àrea de Joventut ha organitzat el taller No estudiïs 
més, estudia millor. S’adreça a alumnes d’ESO i 
Batxillerat i els dóna eines, recursos i els permet obrir 
un espai de reflexió al voltant de la tasca d’estudi per 
optimitzar el temps que hi dediquen.
S’han organitzat dues sessions de treball, separades 
per nivells formatius. La primera, el dimarts 18 de 
desembre, per als alumnes de 1r a 3r d’ESO i la 
segona el dijous 20, per als alumnes de 4t d’ESO, 
Batxillerat i cicles formatius. 

Polígon industrial Can Misser  
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Forcano, Premio 
Nacional de Fotografia

Al mes d’abril passat, ens felicitàvem per l’atorgament 
al canetenc Eugeni Forcano de la Creu de Sant 
Jordi que concedeix la Generalitat de Catalunya a 
personatges rellevants del nostre país. Ara, aquest 
novembre, arriba un nou reconeixement per al 
fotògraf canetenc. En aquesta ocasió es tracta del 
Premio Nacional de Fotografía, dotat amb 30.000 
euros i atorgat pel Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. El jurat, que l’ha triat per unanimitat, ha 
reconegut l’extraordinària qualitat del seu treball, la 
perdurabilitat de les seves imatges i la seva llarga 
trajectòria, destacant per sobre de tot la seva 
capacitat d’innovació. 

L’Ajuntament de Canet de Mar el felicita de nou, 
a ell i a la seva família, entre ells la seva germana 
Cati Forcano, primera tinenta d’alcalde d’aquest 
consistori.

El fotògraf de la gent anònima, com ell mateix ha 
qualificat el seu treball, ha estat distingit amb un dels 
noms propis més rellevants a nivell de reconeixement 
artístic. Canet té la sort de gaudir amb una sala 
d’exposició permanent de l’obra d’Eugeni Forcano a 
la Casa museu Domènech i Montaner. Us convidem 
a visitar-la, si encara no ho heu fet. I actualment 
s’està treballant en una exposició temporal sobre el 
reportatge que Forcano va dedicar a Josep Pla amb 
motiu del 70è aniversari de l’escriptor.

Cant barroc per exposar 
l’arxiu parroquial 
Ens hi acompanya el bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo

Canet a la Fira de Terrassa

El diumenge 2 de desembre i amb la presència del 
bisbe de Girona, l’Excm. i Rvdm. Mons. Francesc 
Pardo, hem pogut gaudir d’un recital de música 
barroca organitzat per celebrar que la Casa museu 
exposa a partir d’ara, un dels manuscrits de l’arxiu 
musical de la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau. 
L’exposició es farà de forma permanent, alternant 
periòdicament les peces originals. Per garantir-ne la 
seguretat i la conservació, s’ha habilitat una vitrina 
especial a la Sala de la ciutat de la Casa museu 
Domènech i Montaner. Just abans del concert, les 
autoritats locals, acompanyades de representants 
del Centre d’Estudis Canetencs i de l’Escola de 
Música de Canet, van voler mostrar al bisbe la peça 
que a partir d’ara ja es pot visitar. El Bisbat de Girona 
és propietari de l’arxiu musical de la Parròquia i 
que avui en puguem gaudir tots els canetencs i les 
canetenques és fruit d’un conveni que han signat 
l’Ajuntament i el Bisbat i que ha estat possible gràcies 
a la bona entesa i la col·laboració entre responsables 
d’ambdues institucions.

Mons. Francesc Pardo, va venir acompanyat de 
Mn. Joan Robé i del rector de Canet, Mn. Salvador 
Juanola. Primer van ser rebuts a l’Ajuntament per 
l’alcalde, Jesús Marín i per regidors i regidores 
del Govern. Després que el bisbe signés al llibre 
d’Honor van anar plegats cap a la Casa museu, 
on els esperaven regidors i regidores del consistori 
i les entitats locals. A banda de poder escoltar la 
música de la partitura exposada, van adreçar unes 
paraules als assistents. El bisbe, l’alcalde i el regidor 
de Cultura, Pere Xirau, van agrair la col·laboració de 
tothom, però sobretot del canetenc Mn. Joan Robé, 
que és qui ha tingut cura, durant molts anys, de la 
preservació d’aquest arxiu, mentre era a la Parròquia 
d’aquí Canet.

El fons de la capella de música de la Parròquia de Sant 
Pere i Sant Pau és d’una singularitat excepcional. 
Comprèn més de dos mil manuscrits musicals, 

la majoria del gènere religiós, que daten del segle 
XVII fins a principis del segle XX. És considerat com 
un dels arxius més importants del barroc musical 
hispànic pel repertori de compositors dels segles XVII 
i XVIII. És amb l’objectiu de difondre aquest valuós 
patrimoni històric local, que l’Ajuntament ha volgut 
exposar periòdicament una mostra singular d’aquest 
fons documental. L’espai escollit és l’equipament que 
acaba de patir una transformació museogràfica per 
adaptar-se als nous temps. S’hi ha habilitat un espai, 
que es coneix amb el nom de Sala de la ciutat i que 
és on a partir d’ara tots podrem admirar un d’aquests 
manuscrits de l’arxiu musical de la Parròquia.

Per celebrar-ho, s’ha conclòs la jornada amb un 
concert a l’Església parroquial. El grup Ensemble 
Cantbarroc hi ha ofert un repertori exquisit. Entre 
les peces interpretades hi havia la peça inèdita de 
Tomàs Milans, Que soberano prodigio, que és la 
que podeu veure exposada temporalment a la Casa 
museu. L’Ensemble Cantbarroc està format per 
Adriana Aranda (soprano), Nestor Pindado (baríton), 
Gabriel Vintró (violí barroc), Josep Cànovas (violí 
barroc), Miquel Gonzàlez (viola de gamba) i Jordi 
Ribell (clavicèmbal). 

Promoció local amb 
periodistes irlandesos
Amb l’objectiu de donar a conèixer la marca Costa 
Barcelona a l’estranger, la Diputació de Barcelona du 
a terme accions de promoció a les quals participen 
els ajuntaments. Al juny van visitar la nostra zona 
periodistes de mitjans de comunicació d’Irlanda. En 
concret va ser una estada de quatre dies durant els 
quals van visitar el Maresme, el Baix Llobregat, el 
Garraf i l’Alt Penedès.

Entre les propostes de què van gaudir hi havia a la 
zona nord la ruta modernista de Canet. 

El resultat del que van copsar l’han difós a través de 
les seves publicacions. Així, a l’estiu van aparèixer 
notícies a l’Irish Times i a l’Evening Herald i aquest 
octubre al Travel Extra. A tots els articles es menciona 
Canet. 

Una mostra que els press trip, és a dir, els viatges 
de premsa, són una bona forma de promocionar a 
l’exterior tot el potencial cultural i turístic local. 
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Tornen les visites guiades 
al Castell de Sta Florentina
La previsió és que es faci una ruta cada mes  

Després d’uns quants anys d’aturada, i gràcies 
a les gestions dutes a terme conjuntament per les 
regidories de Cultura i Turisme de l’Ajuntament de 
Canet de Mar amb els propietaris, es reprenen les 
visites guiades al Castell de Santa Florentina. La 
Casa museu Domènech i Montaner serà novament 
l’equipament responsable de gestionar-les. 
Així, aquesta visita guiada s’inclou, de nou, a les 
rutes organitzades per l’Ajuntament i que són:

1. El Canet modernista i la Casa museu
2. El modernisme, el noucentisme i neogoticisme
3. Els americanos (indians)
4. Els Pescadors i navegants
5. El Castell de Santa Florentina
6. El triangle modernista al Maresme (Puig i Cadafalch, 

Gaudí i Domènech i Montaner) - aquesta ruta 
l’organitzem conjuntament amb Mataró 

La previsió inicial és que es faci una visita guiada 
oberta, amb reserva prèvia, al castell de Santa 
Florentina, un cop al mes.

Ha començat al novembre. La propera és el 22 de 
desembre. Té una durada aproximada d’una hora i 
mitja i costa 9 euros per persona. El punt de trobada 
és a l’entrada del castell a les 10.30 hores. Recordem 
que hi ha un aparcament gratuït al costat de l’entrada 
del castell, al qual s’accedeix per la riera Dr. Marià 
Serra, seguint el camí de sorra que comença just 
quan acaba el tram asfaltat de la riera.

La reserva d’aquesta i de la resta de rutes es pot 
fer a través de la Casa museu: 93 795 46 15 o bé   
canetmuseu@canetdemar.cat. També es poden 

fer reserves per grups de més de 15 persones per 
qualsevol altre dia. Per a la resta de rutes, es poden 
fer reserves per grups si hi ha més de 10 persones. 

I us recordem també que el primer dissabte de cada 
mes la Casa museu fa una ruta oberta (modernista i 
Casa museu)  per la qual no cal reserva prèvia, a les 
11.00 h. davant de la Casa museu.

Rodatge cinematogràfic 
a la zona del Santuari

Aquest novembre, a la zona del Santuari de la 
Misericòrdia s’ha rodat part del llarg metratge 3 bodas 
de más, una comèdia dirigida per Javier Ruiz Caldera 
que compta amb els actors Inma Cuesta, Martín 
Rivas, Quim Gutiérrez, Paco León, Berto Romero, 
Rossy de Palma, María Botto i Laura Sánchez, entre 
altres.

Narra les peripècies d’una soltera a qui tres dels 
seus exnòvios conviden a les seves respectives 
bodes en només un mes. El rodatge va començar el 
14 d’octubre passat i s’ha desenvolupat a poblacions 
de la costa com Sitges, Castelldefels o Barcelona. 
Canet de Mar i el Santuari de la Misericòrdia seran 
l’escenari d’un d’aquests casaments als quals és 
convidada la protagonista.

La zona ha estat ocupada tot un dia per actors, 
material de rodatge i equip tècnic. Des de l’Ajuntament 
ja s’havia avisat al veïnat i també als equipaments 
de la zona, sobretot a l’Escola Misericòrdia, ja que el 
Santuari és zona de pas d’alumnes i famílies. Vam 
comptar tot el dia amb la col·laboració dels voluntaris 
de protecció escolar que van vetllar perquè el rodatge 
afectés al mínim possible els canetencs. 

El fet que s’hagi escollit Canet de Mar i el seu entorn 
és una forma més de donar a conèixer el municipi i de 
fer-nos presents i col·laborar amb l’art i la producció 
cinematogràfiques.

Visita tàctil a la Casa 
museu per Sta. Llúcia

El 13 de desembre és Santa Llúcia, patrona protectora 
de la vista. La Casa museu Domènech i Montaner, 
a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació 
de Barcelona,  va organitzar per a les persones amb 
discapacitat visual, una visita tàctil per descobrir un 
dels personatges més universals del modernisme. 

Domènech i Montaner a les teves mans, va guiar els 
els visitants a través del mòdul de la mirada tàctil.
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L’Ajuntament felicita 
una centenària 

Aquest novembre, la Residència Guillem Mas ha 
celebrat el centenari d’una resident, la senyora Tina 
Aguerri. Com és habitual, la Generalitat i l’Ajuntament 
hi han participat activament. 

L’alcalde Jesús Marín acompanyat dels regidors Cati 
Forcano, Laureà Gregori i Àngel López li han lliurat 
una placa commemorativa. Des de la Generalitat se 
li ha donat una medalla i per part de la Residència, se 
l’ha obsequiada amb un ram de flors.

També se li ha fet un CD amb un recull de felicitacions 
dels treballadors i alguns residents als 100 anys de 
la senyora Tina. La família li ha regalat un ram amb 
100 roses i li ha portat una Tuna, perquè cantés per 
tots els residents. Com a decoració especial, una de 
les seves nétes ha fet un recull dels esdeveniments 
més importants d´aquests últims cent anys que s’han 
muntat en uns plafons a l´entrada de la residència.

Tina Aguerri va néixer a Navarra el 1912. Per motius 
laborals es va traslladar fa anys a Canet de Mar i ara 
viu a la residència Guillem Mas.

Aquesta tardor hem celebrat la Nit l’Esport, una festa 
anual pensada com a reconeixement a la feina duta 
a terme durant tota la temporada esportiva anterior 
pels diferents clubs i esportistes del nostre municipi. 
El regidor d’Esports, Toni Romero, acompanyat de 
l’alcalde Jesús Marín i de la primera tinenta d’alcalde 
Cati Forcano, va agrair l’esforç de tots i cadascun 
dels esportistes locals, des dels més petits de l’escola 
i l’esport de base, fins als sèniors i veterans, passant 
pels medallistes i guanyadors en competicions 
d’àmbit nacional. El moment més emotiu de la nit, va 
ser el lliurament, a títol pòstum, de premis especials, 
sobretot al recentment desaparegut Josep Anglas, 
figura clau en el desenvolupament i la projecció 
externa del Futbol Sala Canet durant molt anys. El 
premi el van recollir la seva esposa, els seus dos fills 
i un dels seus néts.

Premis atorgats a la Nit de l’Esport:
qMillor esportista femenina: Carla Moreno, atletisme

qMillor esportista masculí: Ibrahim Azzouzz, 
atletisme

qPremi especial (a títol pòstum): Josep Campeny, 
entrenador de boxa i boxejador.

qPremi especial (a títol pòstum): Francisco Romero, 
pes mig de boxa. Campió de Catalunya i participació 
en campionats d’Espanya

qPremi especial: Andreu Navarro, pes walter. 
Campió de Catalunya i d’Espanya. Participació a 
les olimpíades de Roma 60.

qPremi especial: Josep Forbes, pes pluma. 
Campió de Catalunya i participació en campionats 
d’Espanya

qPremi especial (a títol pòstum): Joan Cucurell, 
pes pluma. Campió de Catalunya i participació en 
campionats d’Espanya. Entrenador

qPremi especial: Julián Cañada, pes pluma.

qPremi especial: Manuel Cantano, pes walter

qPremi especial: Jaume Lleonart, pes pluma. 
Disputa el campionat de Catalunya

qPremi a una trajectòria esportiva: Jordi Llopart

qPremi al millor equip femení: Sènior femení del 
Club Bàsquet Canet pel seu ascens a 2a catalana.

qPremi al millor equip masculí: Veterans del tennis 
taula, per pujar dues categories en una temporada 
fins a 2a A.

qPremi especial (a títol pòstum): Josep Anglas, ex 
president del Futbol Sala Canet

qPremi a la pojecció exterior: Club Botxes Canet, per 
la participació en campionats d’Espanya i Europa. 

qPremi a la base: Futbol Club Canet, per la bona 
salut i l’evolució de l’escola.

qPremi especial a Josep Pujol, pilot de motos.

qPremi especial a Laura Baeza, atleta de curses de 
muntanya.

Mencions atorgades a la Nit de 
l’Esport 2012:
qClub patinatge artístic Canet: per la seva constància 

i dedicació.

qClub hoquei Canet: per les ganes de tirar endavant 
un club històric.

qClub billar Canet: pels èxits i la consolidació 
aconseguits refrendats amb l’ascens a 2a categoria

qAssociació Mar i Vent: per la implicació i 
l’organització de diferents campionats, entre ells la 
Copa d’Espanya d’aquest estiu.

qSocietat de pesca La Daurada: per la implicació 
en un bon nombre d’activitats i per organitzar 
campionats federatius i populars.

qClub Tennis Canet: per guanyar la final de 
consolació del campionat d’Espanya.

qÀlex Castejon - Natació: campió d’Espanya de 200 
braça

q Marta Also - Judo: 2a classificada al campionat 
d’Espanya sub 20

La Nit de l’Esport premia 
l’esforç dels canetencs  
Reconeixement a la feina i la constància de clubs i esportistes

La Generalitat manté 
el compromís amb el 
segon institut 
Des de la Regidoria d’Educacio i com a resposta als 
darrers rumors que circulen pel municipi, respecte 
a la preocupació que s’encalli el projecte del segon 
institut, es vol donar un missatge de tranquil·litat i 
posar de manifest que no hi ha cap notícia negativa 
en aquest sentit. 

L’alcalde de Canet, Jesús Marín, s’ha reunit aquest 
novembre amb Josep Vicent García, director dels 
Serveis Territorials d’Educació i ha rebut d’aquest 
darrer el compromís de manteniment de tot el 
projecte proposat a les converses mantingudes al 
final del curs passat. 

Per tant, es pot afirmar taxativament que el curs 
2013 - 2014 el segon Institut d’Educació Secundària 
de Canet entrarà en funcionament. Serà, com ja vam 
dir, de forma provisional amb mòduls a la zona del 
polígon industrial,  però amb una nova direcció. 

Paral.lelament, les Regidories d’Educació i 
d’Urbanisme, conjuntament amb els serveis tècnics 
que estan elaborant el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM), estan treballant per trobar uns 
terrenys definitius pel segon IES i que solucionarà 
d’una forma definitivament estructural l’actual 
problema de massificació que té el Domènech i 
Montaner.
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   Taxa                                                                                               Data inici vol.            Data fi vol/domic.

S’inaugura el curs 2012 - 
2013 de la UGG 
Els alumnes del curs passat reben els diplomes acreditatius
El 19 d'octubre es va celebrar l'acte inaugural del 
curs 2012 - 2013 de la UGG, la Universitat de la Gent 
Gran de Canet de Mar. Va ser un acte públic a l'Aula 
Magna del CRTTT - Escola de Teixits i va comptar 
amb la presència de l'alcalde de Canet i responsable 
d'Educació, Jesús Marín, de la directora del Centre 
de la UNED província de Barcelona i vicerectora i 
directora del Campus de Catalunya i les Illes Balears,  
Mercè Boixareu, del coordinador de la UNED a 
Canet,  Antoni Fita i del professor universitari Ramon 
Pla.

Així, Ramon Pla, que a més a més de professor 
universitari és també crític literari, va desenvolupar 
la lliçó inaugural que tractava la figura de Wagner i 
la seva revolucionària manera de crear música i en 
concret les òperes.

Una cinquantena d’alumnes que estaven presents a 
l’acte i que havien assistit al curs 2011-12 de la UGG 
van recollir el diploma acreditatiu del curs passat.

Tal i com va dir Carles Sàiz, coordinador de la UGG a 
Canet, fa cinc anys que s’organitzen aquest tipus de 
cursos. El primer any hi van participar 29 persones, 
l’any passat ja van ser més d'un centenar d'alumnes 
que es van apuntar a les assignatures ofertades 
i al primer trimestre d’aquest curs 2012-13 ja hi ha 
més de 80 inscripcions.  Es veu clarament l’interès 
creixent dels majors de 50 anys per seguir aprenent. 
Els alumnes tenen procedències diverses dins de la 
comarca del Maresme. En aquests cinc anys hem 
tingut alumnes de Sant Pol, Arenys de Mar, Mataró, 
Vilassar de Mar, Sant Iscle de Vallalta o Arenys de 
Munt, a banda dels de Canet, és clar. 

Calendari d’obertura 
comercial per al 2013
La Generalitat ha publicat el calendari d’obertura dels 
establiments comercials en diumenge i dies festius 
per als anys 2013, 2014 i 2015. 

Són vuit dies festius que per al 2013 són els següents: 
13 de gener,
7 de juliol,
12 d’octubre,
1 de novembre,
6, 8, 15 i 22 de desembre

Transferència de fons a 
l’Arxiu Municipal 
La Residència Guillem Mas ha transferit part dels 
seus fons documentals a l’Arxiu Municipal de Canet. 
Es tracta de 25 capses amb documentació tant de 
la Residència Guillem Mas com del seu antecessor, 
l’antic Hospital de Canet, i que comprèn el període 
des del 1832 al 2003.

Pel que fa a la documentació històrica de l’Hospital 
es tracta de la generada i rebuda des que el 1832 la 
Junta de Beneficència de l’Ajuntament s’encarregà del 
règim i l’administració de l’Hospital de Canet. Aquest 
ingrés complementa i amplia el fons documental de 
l’hospital que ja es conservava  a l’Arxiu Municipal de 
Canet amb 17 capses de documentació.

Entre la documentació històrica transferida destaca 
el llibre de registre de censos de l’Hospital (1847- 
1872), que, a més a més,  conté el registre de nínxols 
i ossaris del cementiri que eren propietat de l’hospital. 

Amb aquest ingrés, el fons de l’Hospital té actualment 
un volum total de 4,2 metres lineals de documentació i 
està en procés de tractament arxivístic. L’Ajuntament 
i la Junta del Patronat de la Residència Guillem Mas 
han normalitzat les transferències de documentació 
a l’Arxiu Municipal i d’aquesta manera es resol la 
disgregació de la documentació de l’antic l’Hospital. 
L’investigador i el ciutadà poden accedir als 
documents que no tinguin cap restricció legal a través 
del Servei d’Arxiu, com d’altres fons que també en 
formen part del nostre patrimoni documental.

El fet de disposar d’un servei d’Arxiu Municipal 
garanteix la correcta conservació i custòdia del 
patrimoni documental de Canet de Mar. L’Arxiu, com 
a servei públic, posa a disposició de la ciutadania 
els fons documentals que custodia per a la seva 
consulta i els fa accessibles a través dels mitjans 
amb què compta.

Aprovat el Calendari fiscal per al 2013
Es fracciona el pagament de l’IBI en quatre quotes

Taxa per recollida escombraries comercials – 1a fracció
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Taxa per recollida d’escombraries – 1a fracció
Mercat municipal – 1r semestre
Taxa per recollida d’escombraries comercials – 2a fracció
Impost sobre béns immobles urbans – 1a facció - domiciliats
Taxa per recollida d’escombraries comercials – 3a fracció
Impost sobre béns immobles urbans – 2a fracció domiciliats
Impost sobre béns immobles urbans – no domiciliats
Impost sobre béns immobles  de característiques especials
Taxa servei de cementiri municipal
Impost sobre béns immobles urbans – 3a fracció domiciliats
Taxa per entrada de vehicles - guals
Mercat municipal 2n semestre
Impost sobre béns immobles urbans – 4a tracció domiciliats
Impost sobre béns immobles rústics
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa per recollida d’escombraries 2a fracció
Taxa per recollida d’escombraries comercials – 4a fracció

04/02/2013
04/02/2013
04/02/2012
04/02/2013
04/04/2013

02/07/2013

03/06/2013
05/04/2013
02/08/2013

02/07/2013
02/08/2013

05/09/2013
05/09/2013
02/08/2013
04/10/2013

04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/06/2013
03/05/2013
03/09/2013
03/07/2013
05/08/2013
05/06/2013
02/10/2013
02/09/2013
03/09/2013
02/10/2013
04/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
02/10/2013
04/12/2013
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Resultats de les eleccions al Parlament 
de Catalunya a Canet de Mar 

Renúncies i exigències
                                    

No aportarem res de nou als 
conciutadans si els diem que la 
situació econòmica i social és, 
en general, molt delicada, això 
ho sabem tots, i molts  pateixen 
directament i amb més força 

que d’altres les mesures que s’adopten des de les 
administracions públiques i els ajustos que fan les 
empreses privades. Estem, segurament, davant 
d’un canvi de model social, i en aquesta situació el 
més prudent per part de tots serà el d’adaptar-nos al 
més aviat possible a aquesta nova realitat. I aquesta 
adaptació vol dir renúncies i exigències. Però de la 
mateixa manera que el ciutadà ha d’evolucionar per tal 

de fer possible aquesta adaptació, les administracions 
per la seva part també ho han de fer, ja que són les 
responsables dels serveis que reben els ciutadans 
i d’administrar els recursos econòmics provinents 
dels impostos amb què aquests contribueixen. 
A les administracions, se’ls ha d’exigir eficàcia i 
eficiència. Al Grup Municipal de CiU entenem que 
des de l’Administració local, que si bé té el seu àmbit 
d’actuació reduït al municipi, aprofitant que és la més 
propera al ciutadà, es pot iniciar en aquesta evolució 
vers el canvi. El rigor amb la gestió dels recursos del 
municipi ha de ser el motor que engegui el canvi cap 
a les altres administracions que estan més lluny dels 
problemes quotidians dels ciutadans. El nostre grup 
municipal està posant el màxim interès i rigor per tal 
que el ciutadà de Canet senti que el seu esforç està 
acompanyat per la tenacitat i la gestió del responsable 

polític local. Creiem que el pressupost municipal 
aprovat pel proper any és un exemple de l’evolució cap 
al nou escenari social. Quan les altres administracions 
ajusten els seus pressupostos reduint les inversions 
i, com a conseqüència, reduint l’activitat econòmica i 
empresarial del país, el pressupost del nostre municipi 
contempla una partida important per a la inversió, 
finançada pel mateix municipi sense increment de 
l’endeutament. Això pot suposar una reactivació de 
l’activitat econòmica del nostre municipi i una millora 
en la qualitat de vida dels canetencs en uns moments 
en què el ciutadà necessita d’estímuls que alleugin la 
situació que pateix.  
El Grup Municipal de CiU us desitja el millor a tots 
els canetencs, tant per acabar aquest any com per al 
proper 2013. 
Bon Nadal, bones festes.

Els Partits

El 25 de novembre s’han celebrat a Catalunya, 
eleccions al Parlament. Canet de Mar comptava 
amb 10.566 electors, repartits en quatre col·legis 
electorals: Col·legi Yglesias, IES Lluís Domènech, 
CRTTT - Escola de Teixits i Escola bressol. 
El 29 d’octubre es va celebrar un Ple extraordinari per 
fer el sorteig dels membres a les meses i a partir d’aquí 
va començar tot el procés de preparació del comici. 
per garantir que es desenvolupés satisfactòriament. 
La jornada electoral hi va haver una quinzena de 
treballadors de l’Ajuntament que van prestar servei, 
entre administratius i Policia Local. A les 8.00 es van 
constituir les meses i a les 9.00 tots els col·legis van 
obrir amb normalitat. 
El mateix dia 25 al vespre, des de Comunicació i 

gestió de la informació publicàvem al web municipal 
els primers resultats, amb els vots dels diferents 
partits i les dades generals de participació. 
L’endemà dilluns vam publicar els vots obtinguts 
mesa per mesa i les gràfiques comparatives. 
En total han votat a Canet de Mar 7.374 persones, un 
69,79% del cens electoral. La força més votada ha 
estat Convergència i Unió, amb 2.694 vots, seguida 
per Esquerra Republicana de Catalunya amb 1.424 
vots i el Partit Popular, amb 785 vots. 
Vegeu els vots i les comparatives amb anteriors 
comicis en aquestes gràfiques. Si voleu consultar 
totes les xifres dels processos electorals dels 
darrers anys a Canet de Mar, consulteu el web de 
l’Ajuntament www.canetdemar.cat.
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Solidaritat i justícia 
social 

Les dates de Nadal, abocats a 
passar de llarg dels problemes 
de la gent durant tot l’any, són 
propícies a despertar els bons 

sentiments i ofereixen ocasions solidàries per activar 
les consciències i, al mateix temps, apaivagar-les. En 
un ventall ample, i amb una característica comuna: 
substituir les mancances de la societat del malestar. 
Des d’una Marató per a la investigació mèdica 
bàsica, que hauria de ser objectiu prioritari de les 
administracions, fins al recapte massiu d’aliments per 
repartir-los entre aquells que no en poden aconseguir. 
Seria molt cruel per als que ho necessiten i per als 
que ho organitzen posar en dubte l’eficàcia d’aquestes 
accions o la seva oportunitat. Vagi doncs, per endavant, 

el nostre reconeixement a tanta gent que hi participen 
sincerament i desinteressadament.
Però això no treu que fem una crida a atacar el 
problema des de l’arrel i, mentre no es trobi una solució 
permanent i efectiva, demanar almenys que aquestes 
actituds no siguin esporàdiques i a batzegades sinó 
que es converteixin en mecanismes estables en què 
voluntariat i administració s’hi impliquin durant tot 
l’any. Iniciatives molt vàlides triguen massa a posar-
se en marxa per manca de recolzament inicial. A tall 
d’exemple, a Canet, hi ha accions possibles que es 
necessita massa temps per començar-ne a parlar o 
que prosperen a un ritme massa lent, i altres ja han 
desaparegut: banc d’aliments permanent, habitatge 
i ocupació social, síndic de greuges local, actuació 
contra els desnonaments... no els acabaríem mai.
Ara bufen nous aires, després d’un resultat electoral 
que només uns quants havien gosat imaginar. S’albira 
un gir decidit cap a la llibertat nacional i també un 
gir clar cap a una major sensibilitat social. Malgrat 

la crisi, provocada des dels sectors més benestants 
i especulatius però que s’acarnissa sobre els més 
dèbils de la societat, és possible preveure la posada 
en marxa de mecanismes per evitar els casos més 
greus i suavitzar les conseqüències per als que no hi 
han tingut art ni part. No seria raonable esperar que 
de cop i volta ja no fessin falta a Catalunya ONGs, 
Càritas, Maratons, Recaptes, ni altres iniciatives de 
voluntariat. Però fem un vot a favor que el timó de la 
nau s’orienti en aquesta direcció, que l’Ítaca on hem 
d’arribar no reprodueixi mimèticament els esquemes 
destructius que ens han obligat a emprendre el camí.
Que la solidaritat no ens faci perdre de vista la 
independència.
Que la independència no ens faci perdre de vista la 
solidaritat.
Aprofitem per desitjar-vos Bones Festes!
facebook.com/ERC.CanetdeMar
twitter.com/ERC_CanetdeMar
canetmar@esquerra.org

Bones Festes de Nadal, 
Canet !

El equip del Partit Popular us vol 
desitjar que passeu unes bones 
festes de Nadal junt amb les vostres 
famílies i els vostres éssers estimats.
Acaba un altre any, un any difícil i 
complicat, tots tenim coneguts amb 

problemes i famílies que estan passant moments 
complicats. Des del govern de l’Ajuntament hem 
dissenyat uns pressupostos pel 2013 que tenen en 
compte sobretot les necessitats més urgents dels 
canetencs i les canetenques, apostant de nou per les 
àrees més sensibles i ajustant en les àrees en què les 

conseqüències no recauen en els més febles.
Tots som coneixedors de la crisi econòmica en què 
ens trobem, malgrat tot i amb l’esforç de tots estem 
contribuint a minorar la situació crítica tant de Canet, 
com de Catalunya, com d’España. Aquesta és i ha de 
ser la prioritat dels polítics i no perdre temps en allò 
que els ciutadans no necessiten i no demanem.
Des de les regidories que el Partit Popular de Canet 
governa s’han dut a terme les millores incloses en els 
objectius de l’any. Com a exemple podem informar de 
la instal•lació d’una nova caldera al pavelló municipal, 
la substitució de la gossera municipal amb un nou 
contracte molt més positiu per Canet i amb una 
empresa de Canet, una nova temporada amb èxit i 
sense entrebancs amb el servei de vigilància de les 
platges, la renegociació del servei de grua municipal 

amb reducció del cost,  i moltes més millores que 
podeu consultar tant en el web municipal com en els 
diferents Viure Canet.
Fa poques setmanes els catalans i les catalanes 
vàrem ser convocats a unes eleccions autonòmiques. 
Com ja hem dit, des del Partit Popular no creiem 
necessària aquesta convocatòria, potser oportunista i 
pensant no tant en les necessitats dels ciutadans i sí 
en tacticismes. Al final s’ha demostrat l’heterogeneïtat 
de Catalunya i les diferents sensibilitats.
Des del Partit Popular de Canet volem agrair als 785 
ciutadans que ens han donat suport en les darreres 
eleccions i que refermen el creixement del recolzament 
dels ciutadans de Canet en la gestió del Partit Popular 
tant a Canet de Mar, com a Catalunya, com a España.
Us desitgem un Bon Nadal i Feliç any 2013.  

Fer balanç, fer 
autocrítica

Quan l’any s’acaba és l’hora 
de fer balanç, de fer revisió de 
tot allò que s’ha fet. Però més 
important que això és poder 
ser capaços de fer l’autocrítica 
d’allò que no s’ha fet o que 

s’ha fet sense quedar-ne content del resultat, o bé 
directament d’allò que s´ha fet malament. 

Saber i ser conscients que aquest any no sempre 
hem pogut o sabut donar una resposta adequada a 
les necessitats que calen, per donar un futur més clar 
i amb més confiança, amb més garanties, amb més 

seguretat i amb millors expectatives per als nostres 
convilatans, i fins i tot per a nosaltres mateixos i per 
els nostres propis fills, té un regust molt amarg.

Però tot això representa per a nosaltres, també, un 
gran repte i una gran motivació per seguir treballant 
davant de l’adversitat que ens toca viure i davant de 
la crua realitat que se’ns presenta i que sembla que 
no tingui solució. En front del pesimisme volem posar-
hi la il.lusió, en front de la por, la confiança i en front 
del dubte, la seguretat en cadascú. I dir que davant 
del futur tan negre que s´albira pensem i creiem amb 
convicció que el millor encara està per arribar, i que 
aquest serà el nostre estímul. Un estímul que ha de 
generar canvi. 

Aquesta dura crisi política i l’encara més dura crisi 

econòmica que patim no son les primeres, i potser 
malauradament tampoc seran les últimes. Però no 
tot es pot acabar amb les crisis, ni tampoc les crisis 
poden acabar amb tot. Podem reaccionar i hem de 
reaccionar. Som capaços com a poble, i així ho hem 
demostrat al llarg dels segles, de superar totes les 
contrarietats que se’ns han presentat. 

Quan ve Nadal, quan l’any s’acaba, el desig que 
l’any vinent sigui millor, fa que L’ESPERANÇA dels 
que som creients i l’esperança dels que no ho són 
s’uneixen fraternalmet. La gent, les dones i els 
homes, d’UMdC  recollim  amdues voluntats i ambdos 
desitjos per a una societat millor i més justa, i prenem 
el compromís de seguir treballant per aconseguir-ho. 

Bon Nadal i Bones Festes!

És aquest el pressupost 
que necessitem?

El darrer Ple municipal va aprovar 
inicialment el pressupost per a 
l’any 2013. Una vegada més, el 
poc temps donat a l’oposició per 

analitzar-lo va desvirtuar el debat i poc es va parlar de 
política, ja que el govern municipal té per costum no 
presentar un pla d’actuació municipal que estableixi 
les prioritats per l’any vinent.
Si el govern s’hagués molestat a preguntar la nostra 
opinió, els socialistes els podríem haver dit que:
La primera prioritat hauria de ser la reactivació 
econòmica amb l’objectiu de reduir l’atur (a Canet hi 

ha 1.282 aturats), incrementar el nombre d’activitats 
econòmiques (se’n tanquen més que no pas se 
n’obren) i recolzar l’emprenedoria i les activitats 
tradicionals del poble, tant l’empresa com el comerç.
La segona hauria de ser atendre les famílies que 
ho estan passant pitjor: reforçar la despesa social 
per cobrir les primeres necessitats de qui no tingui 
recursos i intervenir per evitar que cap família perdi 
l’habitatge (per cert, al Ple es va deixar sobre la taula 
una proposta del PSC amb mesures concretes que 
l’Ajuntament pot aplicar per evitar desnonaments; 
esperem que hi hagi consens i es pugui aprovar).
I, per últim, la inversió, en un doble sentit: modernitzar 
l’Administració municipal sense perjudicar els drets 
dels treballadors i arranjar l’espai públic per frenar la 
sensació de deixadesa que cada vegada tenen més 
ciutadans i ciutadanes.

Uns quants exemples de per on van les prioritats del 
govern: cal que la Creu Roja, una de les entitats que 
més està actuant per pal•liar els efectes de la crisis, 
rebi menys subvenció que l’Associació de Protecció 
de gats? Cal, a no ser que no sàpiguen planificar, 
una partida d’imprevistos de 17.500 €? Cal reduir el 
manteniment de les escoles de Canet? I, per últim, 
ens parlen molt de contenció de la despesa però 
incrementen l’import de les partides destinades a la 
remuneració dels membres del Govern, a protocol i a 
publicitat. Per què serà?
Confiem que durant l’aprovació definitiva del 
pressupost, s’avinguin a rectificar i a entendre que 
Canet es mereix un pressupost que resolgui els 
problemes de la gent.
Bones festes i bon any 2013!




