
Canvis al servei d’emergència 
en la recollida d’escombraries
Les àrees d’emergència despareixen al gener

Trencament del 
Pacte de Govern
L’alcalde, Jesús Marín, va fer pública, 
el 21 de novembre, la decisió de 
cessar els regidors  del PP Antoni 
Romero i Manuel Almellones. La 
delicada situació política que travessa 
el nostre país i les darreres decisions 
preses pel Govern espanyol, en 
mans del Partit Popular, feien inviable 
el manteniment d’un pacte entre els 
membres de les formacions que avui 
formen l’Equip de Govern de Canet.
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I també:

Reconeixement 
a policies locals
L’Ajuntament ha volgut homenatjar 
aquest any, coincidint amb la 
celebració dels patrons de la Policia 
Local, bona part dels policies en 
actiu i antics membres del cos. S’ha 
fet com a reconeixement per la seva 
tasca i dedicació al municipi. 
A banda de les medalles personals 
també s’ha fet un reconeixement 
a col·lectius com els Mossos o 
l’agrupació de Protecció Civil. 

Rehabilitació de 
l’Odèon al 2015 
L’alcalde i els regidors d’Urbanisme 
i de Cultura, s’han reunit amb el 
conseller Santi Vila per desencallar 
definitivament la subvenció que 
estem pendents de rebre i que s’ha de 
destinar a la recuperació de l’espai de 
l’Odèon i la plaça Colomer. Es tracta 
d’una partida de poc més de 80.000 
euros que provenien del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat. 

Nova plaça a la 
carretera N-II
L’espai on hi havia l’antiga Oficina de 
Turisme ha canviat completament. 
Les obres ens estan deixant una 
plaça nova i un entorn més cuidat. 
L’estructura metàl·lica de la caseta 
s’ha mantingut i també el terra original 
de totxo. 
També es canvia la vegetació i s’hi 
farà un pas de vianants adaptat. 
Tota l’actuació té un cost global de 
50.759 euros.

 El dia 8 de gener de 2015, s’eliminen 
les dues àrees d’emergència i entra 
en funcionament el nou servei 
d’emergència de la Deixalleria, 
amb l’objectiu de millorar l’índex de 
recollida selectiva, reduir costos i 

sobretot, millorar la imatge de Canet. 
Les àrees d’emergència es van 
instal·lar per donar resposta als 
ciutadans que, per motiu de feina, 
horari o situacions excepcionals, no 
podien utilitzar el servei de porta a 

porta dins l’horari habitual. 
La realitat però, ha estat que les 
àrees s’han utilitzat malament durant 
molt de temps i s’han convertit en un 
punt  de brutícia molt important, que 
té un cost molt elevat per Canet.
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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
14/09/13 
• Atorgament de medalles d’or 

d’acord amb el Reglament 
municipal d’honors i distincions de 
Canet de Mar a Antoni Cruanyes 
Becana, Concha Ibáñez Escobar 
i  Maria M. Pujadas i Vergés. 
S’acorda per unanimitat.

• Designació d’instructor i secretari 
i creació de la comissió de 
seguiment de l’expedient per a 
l’atorgament de medalles d’honor 
al mèrit en categoria de plata i de 
bronze. S’acorda per unanimitat.

Ple Extraordinari
22/09/2014
• Suport del món local a la convoca-

tòria de consulta sobre el futur polí-
tic de Catalunya del 9 de novembre 
de 2014. S’acorda per tretze vots a 
favor i quatre en contra.

• A instància de la regidora Silvia 
Tamayo s’accepta per unanimitat 
incloure votar una moció alternativa 
no inclosa a l’ordre del dia. 
Rebutjada per dotze vots en contra, 
tres abstencions i dos vots a favor.

Ple ordinari
25/09/2014
• Aprovació compte general de 

l’Ajuntament corresponent a 
l’exercici 2013 integrat pel compte 
de l’Ajuntament i el compte de 
l’Organisme Autònom Ràdio Canet

• Aprovació pròrroga conveni 
amb el Consell Comarcal del 
Maresme per a la gestió de la 
contractació conjunta del Servei 
d’Assessorament en Mobilitat 
Internacional per a Joves. S’acorda 
per unanimitat.

• Atorgament de medalles d’honor 
al mèrit en categoria de plata i de 
bronze, s’acorda per tretze vots a 
favor i quatre abstencions 

• Assumptes per via d’urgència: 
· Donar compte del decret de 

l‘alcaldia 1303/2014, de 24 de 
setembre sobre la delegació 
al ple de la corporació de la 
competència d’incoació i resolució 
d’un expedient de responsabilitat 
patrimonial. S’aprova per 
unanimitat.

· Incoació expedient de 
responsabilitat patrimonial a 
personal al servei de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. S’acorda per 
unanimitat.

· Desestimació escrit d’al·legacions 
presentat per Invermercury, sl i 
atorgament de tràmit d’audiència 
a la concessionària. S’acorda per 
unanimitat. 

Ple ordinari
5/09/2014
• Aprovar provisionalment per 

l’exercici de 2015 i següents, la 
modificació de les ordenances 
fiscals. S’acorda per deu vots a 
favor i set vots en contra 

• Aprovació inicial modificació 
Ordenança reguladora de les 
autoritzacions de terrasses, 
vetlladors i mobiliari auxiliar a 
Canet de Mar. S’acorda per 
unanimitat.

• Aprovació xifra de població a 1 de 
gener de 2014, total de 14.113 
habitants. S’acorda per unanimitat. 

• Aprovació renúncia representant 
del grup municipal del PP i el 
del grup municipal d’ERC al 
Patronat de la Fundació els 
Garrofers i nomenament dels 
nous representants. Acceptar la 
renúncia del sr.Manel Almellones 
Conesa com a representant del 
grup municipal del PP i designar 
la sra.Cristina Soler Vilchez com a 
representant del grup municipal del 
PP en el Patronat de la Fundació 
els Garrofers. Acceptar la renúncia 
de la senyora Blanca Arbell 
Brugarola com a representant del 
grup municipal d’ERC i designar 
el senyor Òscar Figuerola Bernal 
com a representant del grup 
municipal d’ERC en el Patronat de 
la Fundació els Garrofers. S’acorda 
per unanimitat.

Ple ordinari
27/11/2014
• Donar compte del Decret de 

l´Alcaldia 1565/2014, de 21 de 
novembre, de cessament de dos 
regidors: Antoni Romero i Manel 
Almellones.

• Donar compte del Decret de 
l´Alcaldia 1566/2014, de 21 
de novembre, de delegació de 
competències als tinents d´alcalde.

 1ra. tinent d’alcalde: 
 Caterina Forcano i Isern.
 2n. tinent d’alcalde: 
 Laureà Gregori Fraxedas.
 3r. tinent d’alcalde: 
 Albert Lamana i Grau. 
 4a. tinent d’alcalde:
 Mª Assumpció Sánchez Salbanyà
 Per poder organitzar la direcció 

interna i la gestió dels serveis 
corresponents es concreta: 

 Regidor delegat d’Urbanisme i 
Festes populars: 

 Josep Mª Masvidal Serra. 
 Regidor delegat d’Obres i Serveis:  

Àngel López Solà.
 Regidor delegat de Cultura i Joventut
 Pere Xirau Espàrrech

• Aprovació comptes de la Piscina 
municipal exercicis 2012 i 2013. 
S’acorda per unanimitat.

• Modificació de crèdit 36/2014. 
S’acorda per deu vots a favor i set 
abstencions.

• Aprovació inicial del pressupost 
municipal per a l´exercici 2015. 
S’acorda per tretze vots a favor i 
quatre abstencions.

• Aprovació memòria i conveni de 
col·laboració amb els ajuntaments 
de Calella i Sant Pol en matèria 
de serveis de seguretat pública. 
S’acorda per catorze vots a favor i 
tres abstencions. 

Mocions:
• Moció amb relació a la llicència 

esportiva espanyola única.
• Moció amb relació a la declaració 

de responsabilitat pel 9N.
• Moció amb relació a la defensa 

i suport als clubs esportius de base.
• Moció amb relació a la defensa 

de les polítiques de lluita contra la 
violència vers les dones
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L’Ajuntament de Canet de Mar no 
es fa responsable de les opinions 
expressades pels grups polítics a les 
pàgines 14 i 15 del Butlletí

APUNTEU-VOS-HO!
CURSOS SÈNIOR (UNED):
• Itineraris literaris
(1 crèdit universitari).
Del 17 de febrer al 2 de juny.
Els dimarts de 18.00 h a 20.00 h. 
Professor: Xavier Fita Rovira.
• 300 anys de catalanisme
(1 crèdit universitari)
Del 16 de febrer al 5 de març.
Els dilluns de 18.00 h a 20.00 h 
Professor: Carles Sàiz i Xiqués. 
Matrícula: Vil·la Flora, dijous i 
divendres de 9.00 a 14.00 hores. 
40 euros/30 hores.

Taller No estudiïs més,
estudia millor.
Eines i recursos per estudiar 
d’una forma més eficaç.
S’adreça específicament als 
nivells d’estudis de la ESO
22 de desembre, sessions:
· 17.00 hores
 per alumnes de 1r i 2n d’ESO.
· 18.30 hores
 per alumnes de 3r i 4t d’ESO.
· 20.00 hores
 per a pares i mares!
Tallers gratuïts amb inscripció 
prèvia.
Més informació a Vil·la Flora i a 
lamasoveria@canetdemar.cat

CASA MUSEU LLUÍS 
DOMÈNECH I MONTANER, 
Xamfrà rieres Gavarra i 
Buscarons.
De Casa forta a Castell.
Fins al 8 de març de 2015. 

ESTUDI TENAS 1694
carrer Bonaire 7.
Col·lectiva de Nadal. 
Del 20 de desembre fins al 18 de 
gener. Inauguració dissabte 20 
de desembre a les 20.30 hores. 

Festes locals 2015
Al Ple del 30 de juliol es va apro-
var la designació de les dues fes-
tes locals de Canet de Mar per al 
2015, el 29 de juny (dilluns) i
8 de setembre (dimarts).
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ta encarar inversions al poble amb re-
cursos propis.
Falten només sis mesos pel final 
d’aquest complicat mandat i aquest 
govern municipal, amb els encerts 
i els errors que tota gestió pública 
comporta, hem complert en gran part 
aquells objectius que ens vam marcar 
al 2011.
Voldria agrair de forma pública i ex-
plícita a tots aquells grups munici-
pals que formem la corporació per 
l’exercici de responsabilitat demos-
trat, aprovant per una àmplia majoria, 

amb cap vot en contra, els pressu-
postos municipals de l’exercici 2015. 
Per fi, entre tots, ho hem fet, govern 
i oposició i hem donat una lliçó de 
maduresa política pel bé dels nostres 
conciutadans. Pressupostos amb un 
clar i marcat accent social perquè cap 

Editorial

 Jesus Marín, alcalde

Benvolguts canetencs i canetenques,
Ja acabem l’any 2014, any que ha 
estat igual que el 2013, molt compli-
cat, especialment a nivell social, on 
moltes famílies del nostre poble tra-
vessen greus dificultats per cobrir les 
necessitats més bàsiques.
Anys que des de l’Ajuntament, la 
prioritat ha estat ajudar aquells que 
més ho necessiten. Any també, on fi-
nalment els comptes municipals han 
vist el final del llarg túnel que aquests 
anys ens van portar al llindar de la 
fallida econòmica com a Ajuntament. 
Una gestió eficient a nivell econòmic 
que ens permetrà de forma immedia-

persona i família al municipi li falti el 
mínim per poder tirar endavant digna-
ment.
Per altra banda, no podem restar im-
passibles al complicadíssim moment 
que estem vivint al país a nivell na-
cional, amb un govern central que no 
permet la societat catalana en el seu 
conjunt, opinar i decidir sobre el seu 
futur polític, sigui el que sigui, amb 
aquells que volen ser independents i 
d’altres que volen seguir a l’Estat es-
panyol. 
Encetem un any electoral a nivell mu-
nicipal, any on totes les formacions 
polítiques, intentaran vertebrar can-
didatures per fer de Canet un poble 
millor, on els serveis públics funcio-
nin correctament i l’Ajuntament sigui 
una peça més d’un poble viu i actiu, 
i on tots, malgrat les opinions diver-
ses, treballem des de l’honradesa i 
l’honestedat, per la nostra gent i el 
nostre estimat poble.
Aprofito l’avinentesa per desitjar-vos, 
en nom de tota la corporació muni-
cipal, unes Bones Festes de Nadal 
i Any Nou en companyia de les vos-
tres famílies i que el 2015 ens porti 
il·lusió i coratge per assolir els reptes 
col·lectius de futur que tenim per en-
davant.
Una forta encaixada!

FESTES DE NADAL: 
horari d’atenció al 
públic
Els dies 24 i 31 de desembre 
les dependències municipals del 
carrer Ample 11, el Centre Cívic 
i Cultural de Vil·la Flora i Serveis 
Socials romandran tancades.

Horari de la Biblioteca: 
24 i 31 de desembre
de 10.00 a 13.30 h. 
El 27 de desembre i de l’1 al 6 de 
gener tancat al públic.

Horari de la Sala d’Estudi:
Del 7 de gener al 6 de febrer.
Dilluns, dimarts i dimecres de 
10.00 a 13.00 h. i de dilluns a di-
vendres de 20.30 a 23.00 h. A la 
sala infantil, a partir de 16 anys, 
places limitades.

Dies de tancament del 
cementiri:
el 24, 25, 26 i 31 de desembre i 
1 i 6 de gener de 2015. La resta 
de dies es mantindrà l’horari 
habitual.

Dies de tancament de la Casa 
museu Lluís Domènech i 
Montaner
22 de desembre, del 24 de 
desembre a l’1 de gener i el 5 i 6 
de gener.

Dies de tancament de l’Oficina 
de Turisme
Del 24 al 26 de desembre, el 31 
de desembre i l’1, 5 i 6 de gener
 

Punts de recollida de paper del 
5 al 7 de gener.
Punts de recollida d’arbres de 
Nadal del 8 al 13 gener.
Riera Gavarra, parada bus.
Mercat Municipal (al costat de la 
fàbrica Lloveras).
Ronda Dr. Anglès/ Ausiàs March.

Telèfons d’interès: 
Ajuntament - Edifi ci 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

Plaça Mercat 
Telèfon: 93 794 02 92

Ofi cina de Turisme 
Telèfon: 93 794 08 98

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

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

Escola Bressol El Palauet
Telèfon: 93 794 37 70

Pavelló d’esports
Telèfon: 93 794 09 62

Ràdio Canet 
Telèfon: 937942002 - Fax: 937941303

Piscina municipal 
Telefon: 93 794 39 66

Hospital Residència Guillem Mas
Telèfon: 93 794 03 93

Centre residencial Els Garrofers
Telèfon: 93 795 63 08
 
Creu Roja de Canet de Mar
Telèfon: 93 795 44 44

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

Xarxes:
 @canetdemar
 ajcanetdemar
 ajcanetdemar

Que el 2015 ens porti 
il·lusió i coratge per 
assolir els reptes 
col·lectius de futur que 
tenim per endavant
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Recull de fotografies d’activitats i actes 
d’aquesta tardor a Canet
Imatges d’alguns dels molts esdeveniments que s’organitzen a la nostra vila
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 

Festa del bolet

Comunicació. Podeu fer-nos-les arribar a través de 
l’adreça electrònica canetdemar@canetdemar.cat
L’espai és reduït i al butlletí només en fem una 
petita tria. Si voleu veure més imatges, entreu al 

web municipal i al portal multimèdia Mira TV, on 
també hi ha els vídeos que hem enregistrat des de 
Comunicació.

IronKid’s

Fira de Nadal i artesania
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Canvis al servei d’emergència 
en la recollida d’escombraries 
A partir del 8 de gener, les àrees desapareixen i s’haurà d’anar a la Deixalleria 

Arranjament de l’enllaç entre el passeig 
Marítim i la platja de Canet 
Zona del Pla de Sant Crist 

La zona coneguda com a Pla de Sant 
Crist, que enllaça el final del passeig 
Marítim amb la platja direcció Sant 
Pol, ha estat en obres aquest final 
d’any. 
El Ministeri d’Agricultura està duent 
a terme l’arranjament del camí que 
facilita el pas de persones per aquest 
tram de platja i permet allargar la zona 
de passeig de vianants i esportistes. 
S’està substituint el camí que hi havia 
fins ara per un altre que s’adeqüi a la 
normativa del Ministeri i compagini la 
protecció del medi ambient i l’entorn 
natural i la defensa del domini públic 
marítim i terrestre. S’hi permetrà 
només el pas d’ambulàncies en cas 
de necessitat.
És un camí de connexió entre el 
nostre passeig Marítim i la platja de 

les Roques de Sant Pol i passa per 
darrere la Comissaria de la Policia 
Local i el Club Vela Canet.
Aquest espai és el que, des de 
l’Ajuntament i les entitats locals, 
ha volgut ser recuperat com a zona 
protegida. Al 2006 ja es va fer una 
primera actuació de preservació i 
recuperació de la platja i la vegetació 
pròpia de la nostra zona. Aquest 
2014, la Brigada d’Obres i Serveis, 
en coordinació amb l’Àrea de Medi 
Ambient, van renovar la corda i part 
dels pals que delimiten l’espai protegit 
i van netejar-ho perquè quedés en 
condicions.
Ara és el Ministeri qui fa un 
arranjament del camí del qual podrem 
seguir gaudint per passejar per 
aquest tram de la nostra platja.

El dia 8 de gener de 2015, s’eliminen 
les dues àrees d’emergència i entra 
en funcionament el nou servei 
d’emergència de la Deixalleria, 
amb l’objectiu de millorar l’índex de 
recollida selectiva, reduir costos i 
sobretot, millorar la imatge de Canet. 
Les àrees d’emergència es van 
instal·lar per donar resposta als 
ciutadans que, per motiu de feina, 
horari o situacions excepcionals, no 
podien utilitzar el servei de porta a 
porta dins l’horari habitual. 
La realitat però, ha estat que les 
àrees s’han utilitzat malament durant 
molt de temps. S’han convertit en un 
punt de brutícia important i el 80% 
dels residus que s’hi aboquen estan 
barrejats i mal col·locats. 
El 35% de tot el rebuig que es 
recull a Canet prové de les àrees 
d’emergència, amb el sobrecost que 
això suposa. 
I la fracció orgànica que s’hi recull 
està plena d’impropis i per tant, s’ha 
de tractar com a fracció de rebuig, és 
a dir, que s’ha de portar a la planta 
incineradora. 
Tot això ha motivat aquest canvi, que 
recordem que es farà efectiu al gener. 

Com funciona el nou servei?

Els residus que no s’han pogut deixar 
amb el porta a porta, s’han de portar a 
la Deixalleria, correctament separats.  
S’han de lliurar a l’operari de la 
instal·lació i justificar l’ús del servei 
d’emergència. Si no es pot anar fins a 
la Deixalleria, hi ha l’opció de posar-
se en contacte amb l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament i buscar 
plegats una solució adequada. 

Tractar els residus mal 
separats de les àrees 
d’emergència ens ha 
costat a tots 43.000€ 
l’any 2013

Qui en pot fer ús?

Poden fer ús d’aquest servei, les per-
sones que, de forma excepcional, no 
poden treure els residus en l’horari 
establert del porta a porta, que és de 
20.00 a 22.00 hores. 
També aquells que hagin generat, 
en un moment puntual una gran 
quantitat de residus. Per últim, també 
es permetrà fer-ne ús al ciutadans de 
segona residència. 

Nou horari de la Deixalleria 

L’Ajuntament, per tal de facilitar el 
correcte funcionament  del nou servei, 
ha ampliat l’horari de la Deixalleria:

De dilluns a divendres
de 8.00 h a 13.00 h 
de 15.00 h a 19.00 h

Dissabte
de 9.00 h a 13.00 h
de 15.00 h a 19.00 h

Diumenge
de 9.00 h a 13.00 h

Diumenge a la tarda estarà obert 
exclusivament el servei d’emergència 
de 16.00 h a 18.00 h.

Recollida d’escombraries durant 
les Festes

La recollida porta a porta durant 
les Festes de Nadal no patirà cap 
variació. Es mantindran els dies i les 
fraccions habituals. També els dies 24 
i 31 de desembre, tots dos dimecres, 
dies en què es recollirà el rebuig. 
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El Griu ens ensenya 
Canet tot jugant   
Proposta turística d’oci familiar

Nous colors per 
al Palauet 
L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament ha 
destinat  una partida del pressupost de 
2014 a la pintura de l’escola bressol 
municipal. En concret es tracta d’una 
partida de 40.000 euros que té com 
a objectiu millorar la fesomia de 
l’equipament i per tant fer una bona 
inversió en l’etapa infantil de 0 a 3 
anys del municipi. Aquests diners 
serviran per pintar la façana i també 
algunes parts de l’interior de l’edifici. 
L’AMPA del centre ho havia sol·licitat 
en les trobades mantingudes amb els 
responsables municipals de l’Àrea 
d’Educació. L’Ajuntament hi estava 
completament d’acord i tant bon 
punt ha estat possible, ha destinat 
una partida per aquest concepte.  
Les feines començaran en breu i 
no afectaran el dia a dia normal de 
l’equipament.

Normalitat a la cuina

Després del malaurat episodi de just 
abans de l’estiu, en què una avaria 
va deixar sense servei gran part de 
l’escola, el centre ja funciona amb 
total normalitat. Al setembre ja es 
va començar sense problemes, 
però la cuina encara era amb servei 
de càtering. Ara aquest fet ja està 
solventat i la trentena de nens que 
utilitzen el menjador dinen el que es 
cuina directament a l’escola.

Sol·licitem nous cursos de 
formació ocupacional   
Preinscripcions obertes 
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud 
a la convocatòria FOAP 2014 dels 
cursos de formació ocupacional 
subvencionats pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya i el Fons Social 
Europeu. Encara estem pendents 
del seu atorgament, però si hi esteu 
interessats, podeu preparar-ne la 
preinscripció. Els cursos són: 

• Atenció sociosanitària:
 per a persones dependents en 

Des de Promoció Econòmica s’està 
treballant en l’elaboració d’un Pla 
Estratègic de Desenvolupament Local 
amb l’objectiu de definir l’estratègia 
de desenvolupament econòmic de 
Canet a mig i a llarg termini.
El projecte va començar amb una 
primera fase de detecció de recursos i 
motors econòmics del municipi a partir 
de l’anàlisi dels diferents projectes 
que s’han dut a terme aquests darrers 
anys des de Promoció Econòmica. 
Posteriorment, s’ha obert una fase de 
propostes amb els agents econòmics 
locals de tots els àmbits de treball: 
comerç, empresa, turisme i patrimoni 
local.
Un cop recollides les propostes i abans 
de definir les línies estratègiques i les 
actuacions que esdevindran el full 
de ruta, l’Ajuntament vol validar-les 
i consensuar-les amb la ciutadania. 
La definició del pla d’accions definitiu 

institucions socials (470 hores 
lectives i 80 hores de pràctiques). Cal 
acreditar nivell d’ESO o equivalent o 
certificat de professionalitat de nivell 
1 de la mateixa especialitat.

• Anglès atenció al públic:
  (220 hores)  Cal acreditar experiència.

Per sol·licitar informació i/o realitzar la 
preinscripció, cal omplir una fitxa que 
us donaran a Promoció Econòmica o 
podeu trobar al web institucional.   

Enquestes per saber l’opinió per al 
Pla de Desenvolupament Local  
Encara la podeu omplir 

ha de ser fruit d’un treball participatiu, 
actiu i dinàmic que compti amb la 
implicació dels agents socials i de 
promoció econòmica, així com amb 
la participació de la ciutadania en 
general.
El procés de participació ciutadana 
consta d’una primera fase durant 
la qual diferents enquestadors, 
degudament acreditats, recullen 
l’opinió dels canetencs. Aquest 
procés s’ha fet aquest desembre. 
Posteriorment, es convocarà una 
sessió oberta a tothom on es 
presentaran els resultats definitius.
Aquelles persones que tinguin 
interès a donar la seva opinió i no 
hagin estat esquestats al carrer 
pels enquestadors, poden dirigir-se 
directament a l’Àrea de Promoció 
Econòmica on se’ls facilitarà 
l’enquesta a complimentar.
promocioeconomica@canetdemar.cat

Oficina d’Atenció 
al Ciutadà 
Aquest octubre passat s’ha inaugurat 
a la planta baixa de l’Ajuntament, la 
nova Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
Després de nou mesos d’obres, hem 
pogut obrir al públic el que són uns 
nous espais municipals moderns 
i dinàmics, que donen atenció i 
resposta a les demandes dels 
ciutadans, sobretot des del punt de 
vista presencial. 
L’Oficina compta amb elements 
tecnològics que agiliten l’atenció, 
com una pantalla de televisió que 
serveix per gestionar les cues i dóna 
informació actualitzada. 
Obrir una Oficina d’aquest tipus a 
l’Ajuntament era una promesa feta 
per l’Equip de Govern i finalment s’ha 
pogut dur a terme. 
A l’Oficina hi treballen cinc funcionàries 
de l’Ajuntament que donen atenció 
directa al ciutadà. A banda de donar 
informació general, fan tramitació 
d’expedients. De moment es comença 
amb pocs tràmits, però mica en mica 
s’aniran ampliant. Ara sí doncs, que 
podem parlar d’una planta baixa de 
l’Ajuntament moderna, adequada a 
les necessitats d’avui dels ciutadans 
pel que fa a demanda d’informació i 
atenció. 
El pas següent serà la implantació 
d’un gestor d’expedients que 
ordenarà i agilitarà també els circuits 
interns d’informació administrativa. 

Aquest desembre hem conegut El 
Griu, l’ésser mitològic que arriba a 
Canet per guiar-nos per la nostra 
història, cultura i patrimoni a 
través d’una combinació de noves 
tecnologies i jocs tradicionals de 
sempre, com la gimcana i l’orientació. 
Del Griu de Canet, ja en vam fer un 
tast durant la Fira Modernista, però 
ara ja sabem de primera mà com 
funciona i les possibilitats que té per 
entretenir i educar petits i grans. 
El Griu de Canet és una nova 
forma de fer turisme adreçada al 
públic familiar, basada en el valuós 
patrimoni cultural de Canet i fent ús 
de les noves tecnologies mòbils. Es 
pot jugar de diverses maneres, en 
forma de gimcana, de geocaching 

o de joc d’observació. Compta amb 
un llibre guia que té un relat que fa 
de fil conductor, on hi ha referències 
històriques i la llista dels espais més 
emblemàtics de Canet. També hi 
ha una app mòbil amb locucions i 
petits contes i un mapa per omplir les 
respostes correctes. Tot plegat per 
gaudir d’una experiència completa 
virtual i real alhora. El relat de ficció es 
recolza en fets reals de la infància de 
l’arquitecte Lluís Domènech i també 
en el passat mariner i comercial de 
Canet.
Al darrera de la iniciativa hi ha les 
àrees de Cultura i de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament, que 
aposten per aquesta combinació d’oci 
i cultura per promocionar el municipi.



7
desembre 2014 Butlletí d’Informació Municipal

Nova plaça a l’antiga Oficina de Turisme 
Es mantindrà l’estructura metàl·lica de l’edifici

A l’octubre es van iniciar els treballs 
per canviar completament la fesomia 
de l’espai on hi havia l’antiga Oficina 
de Turisme, a la carretera N-II. 
Setmanes abans, al setembre, ja 
s’havia fet la neteja i l’enderroc de la 
part d’obra de l’Oficina, i ara el que 
s’està fent és urbanitzar l’espai per 
dotar-lo d’una plaça pública i zona 
verda. 
L’estructura metàl·lica de la caseta 
s’ha mantingut i ara servirà perquè es 
conservi la originalitat de l’indret. 
S’està recuperant a la part central el 
terra original de totxo. Els accessos 
quedaran pavimentats i s’arreglaran 
les entrades i les sortides de tot 
l’entorn, la calçada, la carretera i la 
rotonda on s’ubica la plaça.
També es canvia la vegetació. 
S’hi mantindrà la olivera però les 
plantes que hi haurà seran de 
tipus mediterrani, que s’adapten 
correctament al nostre entorn.
La plaça comptarà amb un pas de 
vianants adaptat que hi facilitarà 
l’accés a tothom i hi haurà material 
urbà com bancs, papereres i 
il·luminació. L’estètica, com podeu 
veure a la imatge serà molt original 

La rehabilitació de l’Odèon i la 
plaça Colomer es fa al 2015 
El Govern visita el conseller Vila per confirmar la subvenció de la Generalitat
L’alcalde Jesús Marín i els regidors 
d’Urbanisme, Josep M. Masvidal i de 
Cultura, Pere Xirau, s’han reunit amb 
el conseller Santi Vila per desencallar 
definitivament la subvenció que 
estem pendents de rebre i que s’ha de 
destinar a la recuperació de l’espai de 
l’Odèon i la plaça Colomer. Es tracta 
d’una partida de poc més de 80.000 
euros que provenien del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, en concret de l’Incasol, 
i que de moment no hem rebut. 
L’Equip de Govern ha mantingut 
durant aquest temps, trobades amb 
tots els reponsables de la Generalitat 
que tenen responsabilitats en aquest 
assumpte i que també eren presents 
en aquesta darrera reunió i que són 
l’Incasol, Habitatge i Millora Urbana 
i el Departament d’Urbanisme de la 
Generalitat. El conseller Vila s’ha 
compromès a fer-nos l’aportació tan 

i recuperarà la fesomia marinera que 
ja tenia l’Oficina. I també el color 
vermell, el color que va lluir durant 
molts anys l’estructura.
Les obres estan molt avançades. La 
previsió és que quedin enllestides els 
pròxims dies. 
Tota l’actuació té un cost global de 
50.759 euros.

bon punt s’aprovin els pressupostos 
per al 2015.
El projecte de recuperació de l’Odèon 
com a recurs turístic es va aprovar 
l’any passat. Per tirar-lo endavant, 
comptem amb els recursos econòmics 
provinents d’una subvenció europea 
(FEDER), una subvenció de Patrimoni 
de la Generalitat i amb recursos 
propis de l’Ajuntament. 

Però també estava prevista una 
partida provinent de l’Incasol. Que 
ens arribés la subvenció del FEDER 
depenia d’assegurar-nos la resta 
d’aportacions econòmiques, ja que 
es tracta d’un projecte cofinançat. En 
concret, el cost total del projecte és de 
305.650 euros. El FEDER n’aporta la 
meitat i la resta, entre la Generalitat i 
l’Ajuntament de Canet, a través d’una 
partida del pressupost de 2014.  

El cost total és de 
305.650 €.  La meitat 
ens la dóna el FEDER i 
la resta les aportacions 
de la Generalitat i del 
mateix Ajuntament 
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PROGRAMA 
DE NADAL 
2014

Divendres 19 
18.00 a 20.00 h
Pels carrers i les places de 
Canet
CANTADA DE NADALES 
A càrrec del cor infantil de 
l’Escola de Música 
Unió de Botiguers i 
Comerciants - UBC i Escola de 
Música de Canet

Dissabte 20 
12.00 h
A la Residència Els Garrofers
CANTADA DE NADALES 
a càrrec del Cor Assai  
Escola de Música 

17.00 h 
Al carrer Ample
MÚSICA, DANSA HIP-HOP I 
VISITA DEL PARE NOEL
Associació de Veïns del Casc 
Antic

18.30 h
A la riera Sant Domènec
CAGA TIÓ   
(en cas de pluja, el Caga Tió 
es farà a l’envelat de Vil·la 
Flora)     
K-80NET   
 

21.30 h
A l’Envelat de Vil·la Flora 
REVETLLA DE NADAL      
Sopar i ball amb el grup Adelfa           
- Vegeu programes a part - 
Amics del Ball  

Diumenge 21 
18.00 h
A l’Església Parroquial
CONCERT DE NADAL    
Orfeó Misericòrdia, Cor Assai 
i corals infantil i juvenil de 
l’Escola de Música, 
dirigits per Xavier Dotras, 
Imma Roig, Pere Xirau i Fifí 
Arnau

Dins la setmana de Nadal                                                                  
VISITA INSTITUCIONAL A 
LES RESIDÈNCIES DE GENT 
GRAN DE CANET
Obsequis de l’Ajuntament als 
residents       

Dilluns 22 
17.30 h 
A la Residència CDM
CANTADA DE NADALES 
A càrrec del Cant Coral Infantil 
de l’Escola de Música  
Escola de Música

Dimarts dia 23 
20.00 h
Sala Cultural Ramon de 
Capmany 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ 
DE CONCHA IBÁÑEZ. 
GRAVATS 
Del 23 de desembre del 2014 
al 6 de gener del 2015   
Àrea de Cultura

   

Dimecres 24 
24.00 h 
A l’Església Parroquial
MISSA DEL GALL  
(Retransmissió en directe per 
Ràdio Canet)

Després de la missa, a la 
plaça Macià                          
CANTADA POPULAR DE 
NADALES I RESSOPÓ 
TRADICIONAL DE NADAL
Amb l’actuació de Josep Parra

Divendres 26 
18.00 h
Al Centre Parroquial
ELS PASTORETS. L’Estel de 
Natzaret
Secció Dramàtica del Centre 
Parroquial

Dissabte 27
DIA DOMÈNECH
11.00 h
Missa al Santuari de la 
Misericòrdia
A la Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner

12.30 h
Xerrada vermut 
a càrrec de Josep Rovira 
Àrea de Cultura

21.00 h  
Al Centre Parroquial
PROJECCIÓ DEL CONCERT 
El Messies de J.F. Häendel
Concert gravat a la Catedral 
de Palma de Mallorca. 
Donatiu d’entrada voluntari 
destinat al Banc d’Aliments. 
Durada: 90 minuts                            
Canet en Acció, ACPO i 
Centre Parroquial 

Dies 27, 28, 29 i 30 
De les 11.00 a 14.00 hores i  
de 17.00 a 20.00 hores 
A l’envelat de Vil·la Flora  

PARC INFANTIL I TALLERS 
DE NADAL   
Ludoteca, castell de botar, 
piscina de boles, inflable pista 
americana i tallers a càrrec 
d’Strankis / Casal d’Estiu 
Per a nens i nenes fins a 14 
anys. Els nens i les nenes 
menors de 7 anys hauran 
d’anar acompanyats d’un 
adult. Hi haurà servei de bar. 
Preu entrada: 1 euro
Àrea de Festes    

Diumenge 28 
11.00 h                     
Plaça Universitat
ARRIBADA DEL MISSATGER 
REIAL              
En cas de pluja, el Missatger 
Reial us espera a la pista 
esportiva del costat del 
Pavelló.       

18.00 h
Al Centre Parroquial
VETLLADA D’ART DE 
NADAL 
A càrrec de diferents grups 
locals
- Vegeu programes a part -
Centre Parroquial                   

Dimecres 31 
13.00 h
A Ràdio Canet
MISSATGE DE CAP D’ANY 
DE L’ALCALDE                      
Ràdio Canet

12.00 h
A la plaça Macià
LES 12 CAMPANADES                             
Amb la disco mòbil Lluís Serra
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13.00 h
A l’envelat de Vil·la Flora
BALL DE CAP D’ANY 
Amb Arisacombo de Santi 
Arisa. Hi haurà servei de bar
Entrada +  consumició de 
benvinguda i cotilló: 5 € 
Àrea de Festes

Diumenge 4 de 
gener 
18.00 h
Al Centre Parroquial
ELS PASTORETS.  L’Estel de 
Natzaret
Secció Dramàtica del Centre 
Parroquial

Dilluns 5 de gener 
18.00 h
Arribaran a Canet 
CAVALCADA DELS REIS 
D’ORIENT  
Recorregut: - Vegeu 
programes a part –

SALUTACIÓ DELS REIS 
A la població des del balcó de 
l’Ajuntament

AUDIÈNCIA A TOTS ELS  
NENS I LES NENES 
des de la tribuna instal·lada 
davant de l’Església Parroquial

Caramels aptes per a celíacs 

Per visites dels Reis a les 
cases:
Cal trucar al Centre Cívic i
Cultural Vi·la Flora,
tel. 93 795 46 25, fins al dia 2 
de gener a les 13.00 hores

Bon Nadal i 
Feliç any 2015

L’alcalde 
i 
l’equip 
de 
govern 
us 
desitgem

Ajuntament de Canet de Mar
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L’esport local viu una nova Nit 
de l’Esport
L’envelat s’omple d’esportistes, familiars i amics  

Aquest novembre s’ha  celebrat la 
Nit de l’Esport 2014. L’envelat s’ha 
omplert d’esportistes, familiars i amics 
que no s’han volgut perdre aquesta 
nit d’homenatges i reconeixements. 
Els premiats d’aquesta edició han 
estat:

Millor esportista femenina:
• CARLA MORENO (atletisme). 
· Campiona de Catalunya indoor 

3.000 m. llisos i de 10.000 m. llisos.
· 4a clasf. d’Espanya de 10.000 

m.llisos
• CRISTINA SOLER (botxes): 

· Campiona d’Espanya de Botxes i 
campiona de Catalunya Petanca

· 5a classificada al campionat 
internacional de Botxes. 
Subcampiona internacional de 
Botxes

Mencions:
• Club Escacs Canet, per l’ascens 

de categoria provincial a preferent.
• Club Botxes Canet, per ser 

campió de la primera lliga 
d’interclubs de Botxes de 
Catalunya; per l’organització 
de campionats d’Espanya i 
internacional; per la seva aportació 

d’esportistes a la selecció 
espanyola i per la implicació en 
projectes solidaris.

Millor esportista masculí:
• YAHHIN EZZAYDOUNY (atletisme):
· Campió de Catalunya de 10.000 m. 

i 8è d’Espanya

Mencions:
• MARTINA HERRANZ MIR 

(gimnàstica esportiva). Del Club 
Gimnàstic Mataró.

· Campiona de Catalunya de 
Gimnàstica esportiva promogin 
P1B

• MARTA ALSO: (judo).
 Carrera impressionant. Alguns dels 

darrers títols:
· 3a CAMPIONAT d’Espanya 

JÚNIOR (Categoria 48kg);
· 1a  a la Supercopa d’Espanya 

(AMURRIO)
· 1a a la Supercopa d’Espanya 

(ALACANT);
· 1a al rànquing estatal júnior 

categoria -48 kg. 
· Classificada per disputar el 

campionat d’Espanya 2015 
categoria júnior. 

Premi a la millor projecció exterior:
• IBRAHIM EZZAYDOUNY  

(atletisme):
· Campió d’Espanya en totes les 

categories
· Mínima al campionat d’Europa a 

Zurich
· Preseleccionat pel campionat 

d’Europa a Rússia.

Mencions:
• ANDREA LÓPEZ RAMENTOL 

(biatló):
· Campiona de Catalunya de biatló.
· Campiona al circuit maresmenc de 

cross
· 3a a la triatló embrunman (França)
• Entitat  CANET RACE: per la 

seva excel·lent organització de les 
cinc edicions d’aquesta cursa, que 
ajuda a posar Canet en el mapa 
d’aquest tipus de competicions.

• ÀLEX CASTEJÓN (natació):
· Campió de Catalunya i Espanya de 

100 m. i 200 m. braça
· Sots campió de 200 m. braça als 

Jocs del Mediterrani.

Millor equip local:
• EQUIP DE BÀSQUET JÚNIOR 

FEMENÍ
· Campiones de lliga nivell A, 

disputant la fase territorial de 
Barcelona.
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Premis ESPECIALS:
• LAIA ANTON NÚÑEZ (patinatge): 

Pel seu esperit de superació, 
voluntat de continuar en la pràctica 
esportiva, tot i la greu malaltia 
que ha patit, que l’ha deixat, 
temporalment impedida de cintura 
en avall.

• JOAN CARLES VADILLO
 (hoquei patins): per l’ascens del 

seu equip, el Club Hoquei Mataró a 
OK Lliga

• JOAN MOLINA (hoquei)
 Àrbitre internacional d’hoquei patins
• RICARD FORNAGUERA SARLAT.

Per l’esforç en el compliment 

d’una promesa feta anys, quan 
va contreure un virus i des que 
es va curar, puja cada setmana al 
Corredor en bicicleta, tot i estar ja 
jubilat.

• ANNA CABRUJA (bàsquet): premi 
a la llarga trajectòria. Pels seus 34 
anys jugant a bàsquet.

Especial ciclisme
La Nit de l’Esport va dedicar aquest 
any un homenatge especial al Club 
Ciclista Canet

• 1a JUNTA:
 President: Josep M.Torrents Villarroya

Reconeixement i medalles per als 
policies locals  
 Acte d’homenatge per a policies en actiu i antics membre del cos local
El 29 de setembre se celebra la fes-
tivitat dels sants patrons dels cossos 
policials i per aquest motiu, cada 
any, els membres de la Policia Local, 
fan diferents actes per celebrar-ho. 
Aquest 2014, a banda de la celebra-
ció de l’eucaristia, d’un dinar i d’un 
partit de futbol, l’Ajuntament ha volgut 
homenatjar bona part dels policies en 
actiu i antics membres com a reconei-
xement per la seva tasca i dedicació 
al municipi.

La Comissió de seguiment del Regla-
ment d’honors i distincions va acordar 
proposar diferents policies que pres-
ten o han prestat servei a Canet de 
Mar, perquè rebessin aquest reconei-
xement públic. I aquests són:

Medalles a policies en actiu:
Honor al Mèrit de Plata per més de 
35 anys de servei continuat sense 
cap nota desfavorable a l’agent Joan 
Corredera.

Honor al Mèrit de Bronze per més de 

25 anys de servei continuat sense cap 
nota desfavorable a l’agent Carles 
Montpeó.

Honor al Mèrit de Bronze per més de 
25 anys de servei continuat sense 
cap nota desfavorable al caporal 
José Viera.

Honor al Mèrit de Bronze a títol 
pòstum per més de 25 anys de 
servei continuat sense cap nota 
desfavorable a caporal Fernando 
Terrones.

Medalles a policies jubilats:
Honor al Mèrit de Bronze per més de 
25 anys de servei continuat sense cap 
nota desfavorable als agents jubilats 
Claudio Silva i Felipe Luís Ejarque. 

Honor al Mèrit de Bronze per més de 
25 anys de servei continuat sense 
cap nota desfavorable al caporal 
jubilat Benet Pera.

També es van repartir les Felicitacions 

Públiques següents:

Al cos de mossos d’esquadra i al 
cos de la Policia Local d’Arenys de 
Mar per la col·laboració, coordinació i 
la cooperació amb el cos de la Policia 
Local de Canet de Mar pel dispositiu 
de seguretat i mobilitat del Canet 
Rock 2014.

Al cap del cos de la Policia Lo-
cal de Canet de Mar per la planifi-

cació i l’execució del servei i per la 
col·laboració, coordinació i la coope-
ració amb els cossos d’emergència i 
seguretat pel dispositiu de seguretat i 
mobilitat del Canet Rock 2014.

A l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Canet de Mar i 
a l’Associació d’Agents Cívics de 
Canet de Mar per la col·laboració, 
coordinació i cooperació amb el cos 
de la Policia Pocal pel dispositiu de 
seguretat i mobilitat del Canet Rock 
2014.

 Vicepresident: Eduard Jové Mañà
 Secretari: Manel Santiago Capilla
 Vocal: Kiko Arcas Puigdefabregas

• ANTICS PRESIDENTS:
 Joan Solà Penedés
 Miquel Àngel Rodríguez
 Josep Gascón (ha corregut 3 voltes 

de Catalunya)
 Vicenç Rebollo
 Pere Gascón

• ANTICS CICLISTES:
 Climent Folch
 Pere Ponsa

 Secundino Alvaro
 José Manuel Narváez
 Josep Baranger
 Jairo Achury
 Quim Dotras

• Ciclistes en actiu:
 curses de llarg recorregut entre els 

200 i 1.200km
 Jordi Roig Montsant
 Josep Lluís Fenoi

Totes les imatges i el reportatge 
en vídeo que vam fer des de 
Comunicació, ho trobareu a la 
pàgina web. 
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Jove Activa’t, nou projecte 
formatiu a Canet   

Per a joves d’entre 16 i 24 anys  

Orientació 
acadèmica 
Joventut col·labora amb els centres de 
secundària en la realització de tallers 
d’orientació acadèmica adreçats als 
alumnes de 4t d’ESO.
Els tallers donen informació als joves 
sobre les sortides i les possibilitats 
formatives que hi ha  més enllà de 
la ESO i que són el Batxillerat i els 
cicles formatius, però també sobre 
les opcions que tenen els estudiants 
que no s’acaben graduant, com ara 
PFI i proves d’accés a cicles de grau 
mitjà futur. De cara al 2015, s’han 
programat tallers per als alumnes de 
2n de Batxillerat.

Restauració de peces de guix   

L’Àrea de Joventut, conjuntament 
amb les àrees d’Educació i de Pro-
moció Econòmica, ha engegat a Ca-
net el projecte Jove Activa’t. És una 
iniciativa que s’adreça a joves d’entre 
16 i 24 anys que no tinguin feina i que 
no tinguin els estudis obligatoris aca-
bats o que hagin acabat l’ESO, però 
no cap altra formació postobligatòria 
o bé que no tinguin cap formació.
Fan formació específica en pintura, 
en competències TIC, un curs de ma-
nipulador d’aliments i desenvolupen 
competències transversals. El pro-
grama incorpora acompanyament i 
tutorització dels joves. L’objectiu que 
es persegueix amb aquest programa 
és trencar amb el període d’inactivitat 
dels joves i motivar-los perquè retor-

Alumnes de l’Escola Superior de 
Conservació i Restauració de Béns 
Culturals de Catalunya han iniciat 
treballs de restauració de peces de la 
Casa museu Domènech i Montaner. 
Aquesta escola, que és a Barcelona, 
compta amb l’assignatura Teoria i 
pràctica de la conservació i restauració 
de béns escultòrics i són els alumnes 
que la cursen els qui estan treballant 
amb el nostre patrimoni. En concret 
restauraran 11 peces de guix de la 
Casa museu i ho fan gràcies a un 
conveni de col·laboració que es va 
signar al setembre i que té vigència 
fins al febrer de 2015.
Aquestes restauracions, juntament 

amb les dues que fa poc va fer la res-
tauradora canetenca Gemma Martí, 
formaran part d’una exposició que 
la Casa museu està preparant sobre 
l’escultor Eusebi Arnau. 

L’Ajuntament i Canet en Acció, acaben 
de signar un conveni de col·laboració 
per promocionar al nostre municipi 
l’activitat d’hort ecològic amb finalitats 
socials. Feia temps que es perseguia 
aquesta opció, que té un gran valor 
social però també ambiental. Per 
aquest motiu, l’Àrea de Medi Ambient 
és qui ha gestionat la participació de 
l’Ajuntament, fent la tria del terreny i 
establint les condicions perquè es faci 
d’acord amb criteris de sostenibilitat. 
Per part de Canet en Acció, han sig-
nat el conveni representants de les 
entitats Gea XXI i Plataforma Odèon. 
També hi han intervingut activament 
persones voluntàries, com en Manel 
Giner, un dels principals promotors 
d’aquest projecte, que són els qui tin-
dran cura de l’espai un cop comenci 
l’activitat.
Aquesta pràctica pren el nom d’hort 
urbà, ja que s’ha començat a des-
envolupar en ciutats com a forma 
d’ocupació i autoconsum per a per-
sones que es troben en situació 
d’atur i tinguin necessitats especials 
i l’explotació de la parcel·la els dóna 
d’una banda una ocupació i de l’altra 
l’obtenció de productes agrícoles per 
a l’autoconsum. Canet disposa de 
terrenys agrícoles fora del nucli urbà 
que estan en desús i per tant, desti-
nar-los a aquesta activitat, suposa 
també dotar-los de valor ambiental. 
L’Ajuntament crearà una Comissió 
de Gestió integrada per responsables 
de l’Àrea de Medi Ambient, per repre-
sentants de les dues entitats locals 
signants del conveni i si s’escau, pel 
president de l’Associació d’hortolans.  
El primer que s’haurà de fer és esta-
blir les bases i els criteris necessa-
ris per entrar a formar part d’aquest 
grup d’hortolans. Com que el terreny 
és de propietat pública, correspon a 
l’Ajuntament aprovar aquestes bases 
per cedir les parcel·les perquè s’hi 
pugui desenvolupar un hort ecològic. 
El terreny cedit és al rial Mas Figuero-
la i té una extensió de 1.533 m2.

Hort ecològic 
amb finalitats 
socials 

nin al circuit educatiu i/o laboral.
En aquesta 1a edició del Jove Activa’t 
hi participen 12 joves. Les primeres 
feines, les han fetes a l’Escola 
Misericòrdia 

Agricultura ecològica per a dos jo-
ves de Canet 
El Servei de Joventut del Consell Co-

marcal participa en el projecte Fórmu-
la Jove impulsat per la Direcció Ge-
neral de Joventut i que té l’objectiu de 
facilitar la inserció laboral de joves en 
situació d’inactivitat i baixa qualifica-
ció formativa. Dos joves de Canet han 
entrat a formar part d’una formació 
especialitzada en agricultura ecològi-
ca, juntament amb tretze nois més de 
municipis veïns. Aquesta formació es 
completa amb sessions sobre com-
petències bàsiques i transversals. La 
nostra comarca és rica en producció 
de proximitat i l’agricultura ecològica 
és un sector emergent que requereix 
de personal qualificat. En aquest con-
text, es preparen projectes com el que 
dóna aquesta oportunitat de formació 
i per tant de futur a aquests joves.
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Al Ple extraordinari del 5 de 
novembre, els vots favorables dels 
grups municipals de CiU, UMdC i 
PP han fet possible que els preus 
d’impostos, taxes i preus públics 
hagin quedat congelats respecte 
al 2014. El més significatiu ha estat 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). 
A banda de mantenir-ne el pagament 
en 4 terminis, com l’any passat, el 

Govern ha aconseguit disminuir 
el percentatge del coeficient que 
marca cada Ajuntament, la qual cosa 
compensa l’augment del 10% que 
fixa l’Estat d’acord amb la revisió 
cadastral feta al 2011. El coeficient 
que aplicarà l’Ajuntament l’any que 
ve és del 0,88%, inferior de nou al 
de l’any anterior. D’aquí que es pugui 
mantenir la quantitat que han de 

pagar les famílies.
D’altra banda, el Ple també ha 
aprovat, a la sessió del 27 de 
novembre, el Pressupost per al 
2015, tant de l’Ajuntament com de 
l’Organisme Autònom de Ràdio 
Canet.  L’aprovació ha estat possible 
pel vot favorable dels grups de CiU, 
UMdC, PSC i PP.  Els regidors del 
grup d’ERC s’han abstingut. 

El Govern congela per al 2015 
les Ordenances fiscals 
 El Ple també aprova el pressupost per a l’any que ve   

Donació del Cor Country al centre 
residencial Els Garrofers   
511 euros recollits a la ballada solidària 

Premi a System 
perruquers
Q de Qualitat   
La perruqueria System Perruquers, 
ha estat guardonada de nou amb 
el certificat de qualitat TheQhair, la 
certificació Q de Qualitat en Perru-
queria Espanyola. La Q aporta a les 
perruqueries espanyoles certificades, 
prestigi, diferenciació i fiabilitat i de-
mostra el compromís empresarial 
per assumir la plena satisfacció del 
client en oferir-li un servei excel·lent. 
Aquest guardó es va lliurar a Madrid a 
un total de 31 salons dels quals 4 són 
del Maresme.

Certificació de 
qualitat per Ninis
Qualitat ISO

L’Associació Cor Country Alt Mares-
me ha portat aquesta tardor als Ga-
rrofers els 511 euros que va recollir a 
la festa solidària celebrada el dia 2 de 
novembre passat. Primer van voler 
explicar com havia funcionat la troba-
da i la recollida de donació a l’alcalde 
i als regidors de l’Ajuntament. 
Van ser rebuts doncs, per l’alcalde i 
per la regidora de Benestar Social i el 
regidor d’Hisenda.  
Jesús Marín, Cati Forcano i Laureà 
Gregori van agrair, en nom de tot 

l’Equip de Govern, la col·laboració i 
l’esforç que aquesta entitat posa en 
cada activitat que du a terme i espe-
cialment en les accions de solidaritat 
que reparteix durant l’any. 
Els 511 euros recollits s’han portat ja 
als Garrofers perquè es destinin als 
projectes que el centre residencial 
té oberts de cara a millorar l’estada 
d’usuaris i residents de l’equipament 
per a persones amb disminució psí-
quica i sensorial.

Nova donació de 
Càritas 

Càritas Parroquial ha comprat un 
segon llit articulat, que s’afegeix al 
que ja va adquirir l’any 2011.  
S’ha pogut adquirir gràcies al donatiu 
d’un particular. La bona utilitat i 
demanda que ha tingut el primer llit 
cedit, ha fet que en aquesta ocasió els 
diners també hagin servit per al mateix 
objecte. Compta amb carro elevador 
com els que hi ha als hospitals. 
Podrà ser utilitzat per totes aquelles 
persones i/o famílies que tinguin 
necessitats especials, persones 
amb dependència, convalescència 
o malaltia i es deixarà en préstec 
sempre de manera temporal. 
La disponibilitat i l’ús el gestionen els 
Serveis Socials de l’Ajuntament, que 
és qui en fa la valoració.

Aquesta llar d’infants té, des de l’any 
passat, la Certificació de Qualitat ISO 
9001:2008. Aquest estiu han tornat a 
superar satisfactòriament l’auditoria 
que els manté la certificació.
La ISO 9001:2208 és la dels siste-
mes de gestió de qualitat. Servei-
xen de guia per seguir un model 
d’excel·lència que permet a les enti-
tats la pròpia autoavaluació així com 
la millora contínua de l’entitat i dels 
seus productes i serveis, així com la 
dels seus proveïdors i clients.
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Feina, país i poble 
Encetem l’últim 
semestre de mandat, 
on continuarem 
treballant fins l’últim 
dia, per deixar un 
consistori, a nivell de 

gestió, ordenat, molt mes modernitzat, 
viable i evidentment sanejat. Preparat 
per poder encarar els propers anys 
inversions i  projectes pel nostre 
poble sense el pes d’un dèficit i un 
endeutament generat per gestions 
polítiques i econòmiques nefastes.
El rigor, l’honestedat i la dedicació que 
els quatre regidors del grup municipal 

Els Partits

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

L’alcalde de Canet de Mar, Jesús 
Marín, va fer pública, el 21 de 
novembre, la decisió presa i que 
es va materialitzar a través de dos 
Decrets d’Alcaldia, de cessar com a 
2n tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea 
de Seguretat Ciutadana i Esports 
al senyor Antoni Romero Carbonell 
i cessar com a regidor delegat de 
l’Àrea de Sanitat al senyor Manuel 
Almellones Conesa.

Aquesta és una decisió difícil, que 
s’ha pres conjuntament entre els 
dos grups de l’Equip de Govern,  
Convergència i Unió (CiU) i Unió 
Municipal de Catalunya (UMdC) i que 
fa doncs, que quedi fora del pacte 
signat després de les eleccions de 
maig de 2011, el grup municipal del 
Partit Popular (PP).
La delicada situació política que 
travessa el nostre país i les darreres 
decisions preses pel Govern de 
l’Estat espanyol, en mans del 
Partit Popular, feien inviable el 
manteniment d’un pacte i una 
tasca conjunta entre els membres 
de les formacions que avui formen 
l’Equip de Govern de Canet de Mar.  

Trencament del 
pacte de Govern 
CiU, UMdC i PP

L’atac sistemàtic, reiteratiu i ferotge 
contra les institucions catalanes i 
directament contra el president de 
la Generalitat, ha culminat en la 
querella presentada per la Fiscalia i 
consensuada pels fiscals espanyols, 
tot i haver estat rebutjada pels fiscals 
de Catalunya.

Hi ha línies vermelles que no es poden 
creuar i el Govern municipal i l’alcalde 
Jesús Marín, com a representant del 
partit de Convergència Democràtica 
de Catalunya, no poden quedar-se de 
braços plegats.

És una decisió molt dolorosa 
perquè han estat tres anys i mig de 
treball conjunt i molt ben executat, 
d’estreta col·laboració amb els dos 
representants del PP, que han estat 
excel·lents companys de viatge polític 
al servei del poble de Canet de Mar. 
Durant aquest temps, s’ha treballat 
amb rigor i s’ha aconseguit eixugar el 
dèficit econòmic que ofegava aquest 
Ajuntament. L’alcalde ha demanat als 
dos regidors que es desmarquessin 
públicament de la postura del seu 
partit i si no era així, es veuria obligat 
a cessar-los dels seus càrrecs.

Les tinences d’Alcaldia queden de la 
manera següent:

1a tinenta d’alcalde:
Cati Forcano Isern
2n tinent d’alcalde:
Laureà Gregori Fraxedas
3r tinent d’alcalde:
Albert Lamana Grau
4a tinenta d’alcalde:
M. Assumpció Sánchez Salbanyà

de CiU han mostrat i demostrat amb 
objectius assolits aquests darrers 
quatre anys, deixen en segon pla i de 
lluny aquells errors, que s’hagin pogut 
produir.
Encarem un final de mandat a govern 
sense els companys del PP que, 
per raons estrictament de país, han 
deixat el govern municipal. No podem 
ser aliens a la situació que es viu al 
país, on la majoria absoluta del PP, 
sistemàticament esta erosionant la 
voluntat majoritària d’una part de 
la societat a decidir el seu futur i, el 
més greu, atacar de forma deliberada 
i injusta la figura més representativa 
a nivell institucional del nostre país, 

com és el seu president, el president 
Mas. És per això, que el grup 
municipal de CiU, la militància de 
CDC i acordat i consensuat amb l’altre 
soci de govern, UMdC, es va decidir 
donar per acabada la nostra relació 
de governabilitat amb el PP. Han 
estat tres anys llargs de bona feina 
i de lleialtat, malgrat les diferències 
ideològiques que malauradament 
finalment no hem pogut salvar.
Continuem fent poble, continuem 
treballant per millorar el nostre estimat 
poble. Sense protagonisme, sense 
posar nos cap medalla, treballant i 
dedicant hores i hores, com som la 
gent de CiU. Acabem d’aprovar uns 

pressupostos sense que cap partit del 
consistori hagi votat en contra. Pacte 
i política local en majúscules. Agrair 
l’excel•lent feina de tots els regidors 
del Grup Municipal que han fet 
possible transaccionar les propostes 
que afectaven a les seves àrees amb 
generositat.
El grup Municipal de CiU a Canet i el 
seu alcalde continuarem treballant, 
per millorar les condicions dels 
serveis públics municipals i de la 
seva gent. Com sempre. Feina, país 
i poble.

Us desitgem un bon Nadal i una bona 
entrada d any 2015

Reestructuració de 
les àrees de Govern 
L’alcalde ha signat també el Decret 
de delegació d’àrees de Govern. 

La reestructuració provoca canvis a 
les àrees de Govern 0 (Alcaldia), 1 
(1a tinença d’Alcaldia de Benestar 
Social i Família, Sanitat i Festes) i 
2 (2a tinença d’Alcaldia d’Hisenda, 
Règim Intern i Esports) i un canvi en  
l’Àrea d’Educació. 

Les regidories que canvien són:

Esports:  passa a ser gestionada 
des de l’Àrea de Govern 2, al 
capdavant de la qual hi ha el 1r 
tinent d’alcalde, Laureà Gregori 
Fraxedas

Sanitat: passa a ser gestionada 
des de l’Àrea de Govern 1, al 
capdavant de la qual hi ha la 1a 
tinenta d’alcalde, Cati Forcano Isern

Seguretat Ciutadana: passa a 
ser gestionada directament per 
l’alcalde, Jesús Marín Hernàndez, 
que manté l’àrea de Comunicació i 
Gestió de la informació. 

Educació: aquesta àrea la ges-
tionava directament l’alcalde i ara 
la delega en el regidor Pere Xirau 
Espàrrech, que és també regidor de 
Cultura i de Joventut. 



15
desembre 2014 Butlletí d’Informació Municipal

2015 any 
d’incerteses, 
d’il·lusions... i 
d’eleccions

Si avui tots 
podem tenir 
alguna cosa 
com a certa i 
clara és que a 
partir d’ara res 

ja no serà com era abans. Ni en la 
societat, ni en l’economia, ni per 
descomptat tampoc en la política. 

Però malauradament res no fa pensar 
que el procés de canvi s’hagi acabat 
pas. Mirant cap endavant, l’any 2015 
s’aventura encara com un any de 
reptes i de transformacions. Algunes, 
com la social, es preveuen amb 
pessimisme, d’altres, com l’economia, 
es preveuen amb incertesa i d’altres, 
com en la política, desconcertants. 
Cada vegada costa més que més 
persones no perdin el tren de l’estat 
del benestar, cada vegada triga més 
d’arribar l’estabilització de la crisi i 
el posterior rellançament econòmic, 
però, en canvi i per contra, la política 
ens ofereix un lleu motiu d’optimisme 
en el futur que ens espera. No deixa 
de ser paradoxal que justament la 
política, l’ase dels cops del desencís 

i del disgust de la societat en general 
desde sempre, ens pugui oferir un 
mínim motiu d’il•lusió en nosaltres 
mateixos i en el demà.
Mirant-ho en clau local, que és l’àmbit 
del nostre grup, pensem que el 
contacte directe i el diàleg de persona 
a persona, sense intermediaris, 
sense condicionants externs o 
imposicions que vénen desd’altres 
àmbits fan possible que aquest 
canvi sigui sensiblement més i millor. 
I això ha de ser també comptant 
imprescindiblement amb la complicitat 
i la col•laboració de la ciutadania 
de manera directa (un bon exemple 
d’això a reconèixer i a agrair han estat, 
enguany, les accions solidàries que 
per part d’entitats públiques i privades, 

associacions cíviques i polítiques, 
voluntariat i persones particulars han 
permès pal•liar els efectes de la crisi 
al nostre poble) Per tant, proximitat i 
contacte, ser-hi i estar-hi. Aquesta ha 
de ser la nova manera de fer.
És per aquest motiu que, aprofitant 
l’avinentesa, us volem comunicar 
que el nostre grup es presentarà a 
les properes eleccions municipals del 
2015 de manera renovada i reforçada, 
en una línia d’independència total 
de cap filiació política i amb l’única 
voluntat de servei al poble, i això ho 
farà amb un nom nou: CANETENCS 
independents.
Us desitgem amb salut, família i pau, 
un BON NADAL i un FELIÇ 2015!
Unió Municipal de Catalunya

3 anys i mig
 

Ara fa tres anys i 
mig, el Partit Popular 
de Canet de Mar 
va signar un pacte 
de governabilitat 
amb CiU i UMDC. 

En aquest pacte, s’explicitava en 
un dels punts, que en qüestions de 
l’àmbit supramunicipal la votació era 
lliure per a tothom. El pensament del 
Partit Popular pel que fa a la idea que 
Catalunya no s’entén sense Espanya, 
i tampoc a l’inrevés no ha variat, 
ens sentim Catalans i ens sentim 

espanyols i no volem que ningú ens 
obligui a haver d’escollir.
Bé, dèiem que nosaltres no hem 
canviat respecte al que vàrem signar, 
però el que sí que ha canviat ha estat 
l’alcalde Jesús Marín que, per decisió 
pròpia, segons les seves paraules, 
i amb el consentiment d’UMdC ha 
ordenat via mandat que els regidors 
del Partit Popular cessin en els seus 
càrrecs de les Regidories de Seguretat 
Ciutadana, Esports i Sanitat, tot i 
reconèixer el molt bon funcionament 
de l’equip de govern aquests difícils 
anys de redreçament d’un Ajuntament 
que estava en fallida tècnica i que ara 

està en disposició de poder tornar a 
invertir en projectes necessaris.
Malgrat tot, i després de ser cessats, 
els regidors del Partit Popular han 
votat a favor del pressupost de 
l’Ajuntament pel 2015, perquè aquests 
pressupostos són també nostres i 
perquè les nostres decisions, les 
prenem d’acord amb el que Canet 
necessita, no d’acord amb decisions 
subjectives d’idees personals.
Donem suport als pressupostos 
perquè contenen els objectius amb els 
quals volíem afrontar el 2015, noves 
passeres a les platges, remodelació 
de l’enllaç del Passeig Marítim, amb la 

col•laboració del Ministerio de Medio 
Ambiente, noves dutxes, escales 
del camp de futbol, Campionat de 
motocròs, nou parquet al pavelló 
municipal, pla de senyalització vial i 
pintura vial i moltes més actuacions 
que es faran el proper any.
Volem agrair als 637 canetencs i 
canetenques que dipositessin la seva 
confiança en nosaltres en les eleccions 
municipals del 2011, hem treballat en 
el govern per Canet aquests 3 anys 
i mig i seguirem treballant des de 
l’oposició fins a les properes eleccions 
municipals.Gràcies i que tingueu unes 
Bones Festes de Nadal!!
Partit Popular de Canet de Mar.

2a aproximació al 
balaç de mandat 

Tot i que encara 
estem en plena 
tardor, sembla que 
aquest anys els Reis 
Mags s’han avançat 
i ens han deixat un 

“regal” en forma de trencament del pacte 
de Govern a Canet de Mar. L’Alcalde 
(CiU) ha cessat els dos regidors del PP 
argumentant “raons de país”, que no de 
poble, i ha deixat el Govern en minoria.
En iniciar-se el mandat, ja vam apuntar 
que aquest pacte obeïa més a raons 
partidistes, i que estava orquestrat des 
de fora dels nostre terme municipal, 

que no pas a la voluntat de treballar, 
en base a un projecte comú, pel poble. 
La dreta s’unia, sí, però en base a les 
necessitats específiques de la coalició 
que va actuar com a pal de paller, CiU. 
D’aquesta manera pretenien matar dos 
ocells d’un tret: sumar UMdC amb la 
voluntat d’aplicar l’abraçada de l’ós 
i retornar els fills díscols a la casa 
comuna per afrontar properes comteses 
electorals amb millors garanties d’èxit i 
seguir fent-se carantoines amb el PP tal 
i com es venia produint al Parlament de 
Catalunya, i que, a nivell local, es van 
veure traduïdes en aliances al Consell 
Comarcal del Maresme i a altres pobles 
de la comarca. L’estratègia, com els 
fets demostren, fou errònia (no han 
aconseguit captar UMdC i el PP ja 
forma part del passat).

I ara ens vénen amb preteses raons 
de país per tapar allò que popularment 
es coneix com electoralisme partidista 
d’estar per casa. Només recordeu que 
el gir convergent de pacte fiscal al 
sobiranisme es va produir després de 
l’11 de setembre de 2012 i estem al 
2014! Durant aquests anys no existien 
les raons de país? I abans, amb un 
PP cada vegada més recentralista, 
tampoc? No serà que ens acostem a les 
eleccions municipals i, probablement, 
a unes de caràcter plebiscitari i toca 
desprendre’s d’un soci incòmode? De 
fet, la incomoditat hi deu ser per les dues 
bandes, ja que l’electorat tradicional 
d’ambdós, difícilment pot entendre un 
pacte entre dues forces nacionalment 
oposades tot i que ideològicament molt 
properes (uns retallen amb l’estelada i 

els altres amb la “rojigualda”). Raó que 
explica que la trencadissa hagi estat 
força light.
En fi, aquells que no han estat capaços 
de desenvolupar un projecte per Canet 
amb capacitat d’engrescar la ciutadania 
i de projectar-nos cap a un futur millor 
i amb idees clares, sinó únicament de 
gestionar el dia a dia i d’incrementar 
la pressió fiscal (recordem l’augment 
desmesurat de l’IBI?), acaben trencant 
per qüestions no de poble, sinó perquè 
els toquen el xiulet i els diuen que s’ha 
acabat. Cap novetat, ho hem vist a 
altres pobles de la comarca i al Consell 
Comarcal. Encara sort que la seva 
màxima preocupació és Canet!
Des del PSC us desitgem
Bones Festes !!!!

5.495 Gràcies!
Gràcies 
als 5.495 
canetencs i 
canetenques 
que van 

participar el 9N en la consulta i que 
van obeir el Parlament i el Govern de 
Catalunya.
Gràcies a tots els voluntaris i a totes 
les voluntàries que van ser a les taules 
dels dos instituts del poble per fer que 

el 9N fos un procés de participació 
amb garanties.
Gràcies, també, a totes aquelles 
persones que durant la setmana 
abans es van organitzar per informar 
el poble de la jornada participativa del 
9N: penjant cartells en tots els carrers 
de Canet informant del lloc de votació, 
fent publicitat amb megafonia mòbil, 
acompanyant persones als llocs de 
votació, etc. Un reconeixement a totes 
aquelles persones que dediquen el 
seu temps lliure a lluitar per un dret 
democràtic que tenim tots i totes, que 

és votar! 
Ens sentim orgullosos de la 
mobilització del poble, malgrat tots 
els entrebancs que ens ha posat el 
govern de l’Estat espanyol. 
El nostre poble i els nostres convilatans 
volen participar, i no volen participar 
només quan hi ha eleccions o, en 
aquest cas puntual, una consulta. 
La gent de Canet vol participar i 
vol decidir! I som els que ara tenim 
responsabilitats polítiques, els que 
hem de fer tot allò que estigui en les 
nostres mans per facilitar que els i les 

canetenques participin dels afers del 
poble.
Una nova política està arribant, i no 
és cap altra que obrir l’Ajuntament a 
tothom que tingui ganes de participar i 
decidir en els àmbits que se senti més 
còmode, ja sigui a nivell de poble com 
de país.
Aprofitem per desitjar-vos Bones 
Festes i un bon Cap d’Any 2015!
esquerracanet.cat
facebook.com/ERC.CanetdeMar
twitter.com/ERC_CanetdeMar
canetmar@esquerra.org



TOT EL QUE NECESSITES A LES TEVES MANS

compra

a canet


