
Festa Major 2014  
A partir del 21 de juny i fins ben entrat el juliol 

A les pàgines centrals d’aquesta edició del Viure Canet, trobareu el recull dels actes i les activitats de la Festa 
Major de Sant Pere i Sant Pau d’aquest 2014. La festa del barri dels Socarrats marca l’inici d’una activitat 
festiva que s’allargarà fins a mitjan juliol. Us recordem que com que Sant Pere cau aquest any en dissabte, 
hem designat com a festa local el dilluns 30 de juny. Aquell cap de setmana serà el que concentra els actes 
centrals de la Festa Major, amb el pregó el dia 27, la Nit Màgica, les pubilles i el correfoc el dia 28 i la trobada 
de gegants, els focs artificials i el ball i el concert de Festa Major la diada de Sant Pere i Sant Pau. 

Canet i la seva gent 
retratats per Paratje 
L’exposició del fotògraf Manuel Paratje està sent una 
de les més visitades dels darrers temps al municipi. 
Prova n’és la gran quantitat de persones que van 
assistir a la inauguració feta al maig. 
A la riera Sant Domènec, a l’alçada de la Biblioteca, 
trobareu un mural que ofereix la possibilitat de 
retratar-se com a models de les imatges de Paratje. 
L’Ajuntament us convida a fer-vos-hi fotos i penjar-
les a les xarxes socials. Els primers a fer-ho, els 
treballadors de la Casa museu.
L’exposició es pot veure fins al setembre. 
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Ampliació del servei de 
neteja viària 
L’Ajuntament de Canet ha ampliat recentment el 
servei de neteja de la via pública. 
Aquesta ampliació ha consistit en l’increment 
de personal que permetrà millorar la neteja als 
carrers de Canet. S’augmenta la periodicitat en 
determinades zones i també augmenta la neteja amb 
aigua a pressió, sobretot entre els mesos de juny a 
setembre, que són els de més afluència de persones 
al carrer i més gent residint al municipi. 
L’ampliació ja va començar a funcionar a l’abril i 
s’allargarà fins al novembre d’aquest 2014.
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Horari d’estiu 
dependències 
municipals   
AJUNTAMENT
Del 20 de juny al 15 de setembre, 
de 9.00 a 14.00 hores

VIL·LA FLORA
Del 23 de juny al 29 d’agost de 
9.00 a 14.00 hores

SERVEIS SOCIALS
del 20 de juny al 15 de setembre 
de 10.00 a 14.00 hores

CASA  MUSEU LLUÍS 
DOMÈNECH I MONTANER I 
OFICINA DE TURISME
De dimarts a dissabte de 10.00 a 
14.00 hores. Divendres i dissabte 
de 17.00 a 20.00 hores. 
Diumenge de 10.00 a 13.30 
hores

BIBLIOTECA P. GUAL I 
PUJADAS
Del 16 de juny al 14 de setembre 
de dilluns a divendres de 15.30 a 
21.00 hores
El 27 de juny de 15.30 a 20.00 
hores
Sala d’estudi per adults (planta 
baixa): a partir del 15 de juliol de 
dimarts a divendres de 10.00 a 
13.00 hores

POLICIA MUNICIPAL
Horari d’atenció al públic: de 
dilluns a divendres de 9.00 a 
14.00 hores
Horari d’atenció policial a la 
població: permanent  24 hores

CENTRE D’ASSISTÈNCIA 
PRIMÀRIA - CAP
Del 22 de juny al 14 de setembre, 
de 8.00 a 24.00 hores de dilluns 
a diumenge

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 extraordinari  
29/04/2014
Sorteig dels membres de les meses 
electorals per a les eleccions al Parla-
ment Europeu a celebrar el dia 25 de 
maig de 2014

- L’acta d’aquest Ple NO s’ha publicat 
al web de l’Ajuntament perquè conté 
dades personals i la LOPDP (Llei orgà-
nica de Protecció de dades personals) 
no ens permet fer-ho. 

Ple ordinari  
29/05/2014
Aprovació reconeixement extrajudi-
cial de crèdits 2013
Unanimitat dels 16 regidors presents

Aprovació modificació de crèdit 
13/2014
Unanimitat dels 16 regidors presents

Aprovació modificació de crèdit 
14/2014
13 vots a favor i 3 abstencions

Aprovació tarifes casalet estiu 
escola bressol municipal curs 2013-
2014
El Palauet, després de fer un sondeig 
d’opinió ha valorat l’opció de dur a 
terme un casal d’estiu al juliol per a 
nens i nens del segon cicle d’educació 
infantil. 
Unanimitat dels 16 regidors presents

Aprovació de la modificació de 
l’Ordenança fiscal número 13. Taxa 
per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats 
en terrenys d’ús públic i indústries 
del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic, utilització de casetes 
i llocs de venda al mercat municipal 
i l’ocupació de terrenys de la platja 
durant la temporada estival.
Unanimitat dels 16 regidors presents

Aprovació actualització inventari de 
béns i drets de l’Ajuntament de Ca-
net de Mar referida a 31 de desembre 
de 2012 i 31 de desembre de 2013
Unanimitat dels 16 regidors presents

Designació per ocupar el càrrec de 
jutge de pau substitut de Canet de 
Mar
10 vots a favor i 6 vots en contra

Aprovació inicial del Reglament mu-
nicipal d’honors i distincions de Ca-
net de Mar
Aquest Reglament neix amb la voluntat 
de donar agraïment a aquelles perso-
nes i institucions que presten serveis 
desinteressats al municipi i ajuden 
a enriquir-lo des de les més varia-
des formes de l’activitat humana. Vol 
premiar-les perquè la tasca exemplar 
d’aquestes persones i institucions es 
conegui, es difongui i perduri així en la
memòria col·lectiva dels canetencs i 
les canetenques i perquè les genera-
cions futures continuïn aquesta obra, 
treballant per a la població i perquè 
aquesta societat esdevingui més soli-
dària, justa i, en definitiva, millor.
Unanimitat dels 16 regidors presents.

Moció que presenten els grups muni-
cipals de CiU, UMdC, ERC i PSC amb 
relació als 35 anys d’ajuntaments 
democràtics al servei de la ciutada-
nia
14 vots a favor i 2 vots en contra

Moció que presenten els grups mu-
nicipals de CiU, UMdC, PP, ERC i 
PSC amb relació a la sol·licitud de 
la Creu de Sant Jordi per al centre 
educatiu Santa Rosa de Lima
Moció presentada per tots els grups 
que integren el Ple de l’Ajuntament 
de Canet de Mar i que fa referència al 
suport del consistori perquè s’atorgui 
la Creu de Sant Jordi a aquest cen-
tre educatiu, com també s’ha fet amb 
l’altra escola concertada del municipi, 
el Col·legi Yglesias, que també l’ha 
sol·licitada. 
Unanimitat dels 16 regidors presents.

Moció que presenten els grups mu-
nicipals de CiU, UMdC, ERC i PSC 
amb relació al centenari de la cons-

titució de la Mancomunitat de Cata-
lunya
14 vots a favor i 2 abstencions

Moció que presenten els grups mu-
nicipals de CiU, UMdC, ERC i PSC 
contra l’aplicació de la Llei Wert
14 vots a favor i 2 en contra

Ple extraodinari
i urgent 
12/06/2014
Aprovació reducció màxima diferen-
cial aplicable sobre l´euríbor a tres 
mesos
Vegeu l’apartat aclariments amb infor-
mació sobre aquest punt

Aprovació modificació de pressu-
post 18/2014
La modificació de crèdit del Pressupost 
municipal, exercici 2014, es du a ter-
me perquè existeixen despeses que no 
poden demorar-se a l’exercici següent i 
la previsió pressupostària resulta insu-
ficient per a poder-les atendre adequa-
dament. En aquesta ocasió la modifi-
cació respon a la necessitat d’arreglar 
l’aire condicionat de la Biblioteca i de 
la voluntat d’obrir una línia de subven-
cions per a l’Impost de Béns Immobles 
(vegeu l’apartat d’aclariments de la pà-
gina 18)

Aprovació inicial Ordenança inter-
venció municipal ambiental, de se-
guretat i de salut pública

Aprovació inicial Ordenança inter-
venció municipal en espectacles pú-
blics i activitats recreatives

Aprovació acta de comprovació 
aparcament piscina municipal
S’ha proposat al Ple l’aprovació de  
l’acta de comprovació de l’obra referent 
al contracte de concessió d’obra públi-
ca per a la construcció d’un aparcament 
al terreny limítrof amb l’equipament es-
portiu de la piscina municipal, subscrita 
en data 5 de juny de 2014. 
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Telèfons d’interès: 

Editorial

Ajuntament - Edifici central
Telèfon: 937943940 / Fax: 937941231

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

Serveis Socials
Telèfon: 937954679 / Fax: 937954126

Policia Local
Telèfon: 937940088 / Fax: 937940744

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

Oficina de Turisme 
Telèfon: 93 794 08 98

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

Escola Bressol El Palauet
Telèfon: 93 794 37 70

Plaça Mercat - Telèfon: 93 794 02 92

Ràdio Canet 
Telèfon: 937942002 - Fax: 937941303

Hospital Residència Guillem Mas
Telèfon: 93 794 03 93

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

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

Festa Major
de Sant Pere
i Sant Pau !
Benvinguts a la nostra Festa Major. Al 
mes de juny celebrem una de les cites 
anuals més importants del calendari 
canetenc. La diada de Sant Pere i 
Sant Pau és el punt àlgid d’un seguit 
d’activitats i actes festius que ens 
conviden a sortir de casa aprofitant que 
s’inicia l’època estival. 
Però no us penseu que ho centrem tot 
en la diada de Sant Pere. Dies abans, 
ja pels volts de Sant Joan, comencem a 
celebrar jornades festives. La festa del 
barri dels Socarrats n’és un exemple. 
Els veïns i les veïnes dels carrers 
pertanyents a la històrica classificació 

de barris canetenca, celebren des de 
fa anys una festa oberta a tothom al 
mig del carrer. Aquest any serà el dia 
21 de juny, el mateix que els Amics 
del ball han triat per convidar-nos a la 
Revetlla d’inici d’estiu a l’envelat. El 22 
s’inaugura una exposició col·lectiva 
amb cercavila prèvia d’herois anònims. 
Tot per recordar l’efemèride del 1714, 
en un dels molts actes amb què Canet 
participa a la Comissió Maresme 
Commemoració 1713 - 1714. 
El divendres 27 comencen els actes 
centrals de la Festa Major. Agraeixo des 
d’aquí al pilot de motos Joan Pedrero, 
que ens hagi volgut acompanyar com a 
pregoner de Festa Major. 
I també des d’aquí demano seny a 
tothom a l’hora de gaudir de la festa. 
Passar-s’ho bé no ha de ser sinònim 

d’incivisme i de tot s’hi val. Precaució 
en activitats com la Festa Jove. Fem 
que la festa de barraques sigui un 
esdeveniment sonat, però fem que soni 
bé. La Festa Jove es farà divendres, 
dissabte i diumenge, dies en què 
gaudirem d’una nova Nit Màgica, que 
inclourà aquest any el Correfoc. 
La Diada de Sant Pere aquest any la 
celebrem en diumenge, per això el 
Ple va aprovar que la festa local fos 
dilluns 30. Seran dos dies, diumenge 
i dilluns, que apleguen els actes 
més institucionals de la Festa Major. 
Destacar-vos com a novetat, l’exhibició 
de la Unitat canina de la Policia Local, 
un servei que fa poc més d’un any que 
vam iniciar i que s’ha anat consolidant 
com una eina de gran vàlua per a les 
tasques policials. 

I el 5 de juliol viurem, com bé sabeu, 
el Canet Rock. Viurem o reviurem, 
perquè s’hi espera una combinació de 
generacions, des dels més joves que 
no havien ni nascut als anys 70, fins als 
que ho visqueren amb tota la intensitat.
A les pàgines centrals d’aquest Viure 
Canet trobareu tots els actes de la 
Festa Major 2014, amb els horaris i els 
llocs de cadascun d’ells. 
A banda, també hem inclòs al butlletí 
les darreres informacions publicades 
per l’Ajuntament que són d’interès 
ciutadà.  
Bona Festa Major a tothom !

Jesús Marín i Hernández
Alcalde.

Regidor de Comunicació i 
d’Educació 
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Recull de fotografies d’actes celebrats a 
Canet aquesta primavera 
Recull d’algunes de les moltes imatges que tenim dels diferents actes d’aquesta primavera a Canet de Mar 

Com sempre, us recordem que aquest 
espai el fem entre tots. Aquí només 
hi ha un tast de la gran quantitat 
d’imatges que els esdeveniments 

locals generen. 
Si hi voleu contribuir, podeu fer-nos-les 
arribar a través de l’adreça electrònica 
de l’Ajuntament: 

canetdemar@canetdemar.cat
Per tal de poder-les reproduir en suport 
paper, com és el butlletí d’informació 
municipal Viure Canet, o que puguin 

ser material per a futures exposicions 
que reflecteixin  la riquesa associativa 
local, cal que siguin imatges en alta 
resolució. 

Diada de la Maduixa

Aplec Pedracastell

Olimpíada solidària Art efímer Re-percussió per l’Odèon
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del retratista, la majoria cedides pels 
mateixos protagonistes i familiars, 
que mostren la història de l’activitat 
fotogràfica de l’estudi i, de retruc, la de 
la vida social del Canet de l’època. Anar 
a l’estudi fotogràfic a fer-se un retrat era 
tot un ritual. Un esdeveniment a l’alçada 
de batejos i comunions, que responia 
a un sentit profund de perpetuïtat i de 
record. I Paratje féu del retrat un art, 
que fascinà els seus convilatans. Molts 
canetencs passaren per l’estudi Paratje 
de ben infants a adults, tot fotografiant-
se amb els mateixos elements: una 
cadira, una joguina, el mateix teló, la 
mateixa posada en escena... sempre 
mudats per a l’ocasió.

L’exposició mostra l’obra de Paratje 
com a retratista, amb nuvis acabats de 
casar o retrats de parelles, infants, nens 
de primera comunió o disfressats pel 
Carnestoltes i grups familiars o d’amics. 
Excel·lents retrats que permeten veure 
les tècniques emprades, com les fotos 
pintades a mà mitjançant pigments i 
aquarel·la. Fotografies originals que 
Paratje muntava en cartolines, algunes 
molt originals. 
Manuel Paratje també fotografià 
esdeveniments singulars de la vida 
social canetenca: activitats culturals i 
esportives, festes i tradicions. Aquest 

Canet i la seva gent retratats 
per Manuel Paratje 
L’exposició, que està tenint un gran èxit, la podeu veure fins al setembre

L’exposició del fotògraf Manuel Paratje 
està sent una de les més visitades dels 
darrers temps al municipi. Prova n’és 
la gran quantitat de persones que van 
assistir a la inauguració del dia 17 de 
maig. 
Això és el que passa quan un projecte 
compta amb una àmplia participació. 
Fa gairebé un any, els equipaments 
culturals Arxiu municipal, Biblioteca 
P.Gual i Pujadas i la Casa museu 
Domènech i Montaner iniciaren la tasca 
de recuperació del patrimoni i l’activitat 
fotogràfica de l’estudi de Manuel 
Paratje. A partir d’aquí es va començar 
a contactar amb professionals i tècnics 
qui hi puguessin col·laborar i, sobretot, 
es va fer una campanya ciutadana de 
recollida de fotografies.
S’ha posat de manifest dues coses, 
la primera, que ja sabíem, que els 
canetencs tenen moltes ganes de 
participar en projectes col·lectius i la 
segona, que als calaixos i àlbums de 
les famílies de Canet s’hi amaga un 
tresor, una part essencial del que és la 
història documental de la nostra vila.
L’exposició compta amb una selecció 
d’una seixantena d’imatges origials 

Escultures del 
Castell per a la 
Casa museu   
La Casa museu Domènech i Montaner 
ha rebut la donació de 10 escultures 
originals de guix del Castell de Santa 
Florentina. A través de la gestió feta 
pel regidor de Cultura, Pere Xirau, ha 
estat possible signar un conveni de 
donació permanent i de ple dret amb 
la família Padró Capmany, una de les 
dues famílies propietàries del Castell 
de Santa Florentina.
Aquestes escultures, que tenen un 
gran valor com a bé cultural, passaran 
a formar part de la col·lecció de la 
Casa museu. La tasca de la Casa 
museu, a partir d’ara, és fer-se càrrec 
de la seva documentació i garantir-
ne la restauració, la conservació i la 
divulgació, per tal de poder-les exhibir 
al públic en un futur.

La llengua dels 
signes a la 
Mirada Tàctil 
El mòdul de la Mirada Tàctil instal.lat 
fa més de tres anys a la Casa museu, 
ha incorporat uns vídeos on s’explica, 
amb la llengua dels signes, el que és 
l’essència del Modernisme i de la Casa 
museu. La iniciativa forma part d’un 
projecte de la Diputació, que inclou 
també altres museus.Per fer possible la 
introducció del llenguatge dels signes, 
s’ha afegit un codi QR associat a un 
canal youtube on es poden visionar 
vídeos amb la llengua dels signes i 
subtitulats. El que es persegueix és 
facilitar l’accés dels diferents canals 
de percepció, més enllà de la visual i 
escrita, amb l’objectiu que el visitant 
pugui escollir, els mecanismes de 
relació més adequats, per al seu 
procés d’enriquiment intel·lectual.

Paratje va retratar 
moltes famílies de Canet. 
Anar a l’estudi era tot un 
esdeveniment

vessant de Paratje reporter és ben 
present a l’exposició. 
Hi veureu dos audiovisuals, que 
plasmen aquestes dues facetes 
de Paratje com a retratista i com a 
reporter social, que donen dinamisme. 
I per acabar, un text del també fotògraf 
canetenc, Creu de Sant Jordi, Eugeni 
Forcano, on ressalta la influència de 
l’obra de Paratje.

Crida als instagramers

A la riera Sant Domènec, a l’alçada de 
la Biblioteca, trobareu un mural que 
ofereix la possibilitat de retratar-se com 
a models de les imatges de Paratje. 
L’Ajuntament us convida a fer-vos-
hi fotos. I encara més. Si les pengeu 
als vostres comptes d’Instagram amb 
l’etiqueta #canetdemar, apareixerà al 
web municipal.
Els primers a fer-ho, els treballadors de 
la Casa museu.
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Enllestim la preparació de la setena Fira 
Mercat Modernista  de Canet de Mar
De moment, en fem promoció a Terrassa i Barcelona 
Els dies 12, 13 i 14 de setembre 
celebrarem la setena edició de la Fira 
Mercat Modernista de Canet de Mar. 
Com cada any, ja fa molts mesos 
que s’hi està treballant de valent, per 
preparar la gran quantitat d’actes i 
actuacions que ompliran el municipi 
durant aquests tres dies. 
Per anar fent boca, els i les modernistes 
de Canet han estat presents aquesta 

primavera a les fires modernistes de 
les localitats de Terrassa i Barcelona.

XII Fira Modernista de Terrassa
Un nombrós grup de canetencs 
participen activament a la Fira de 
Terrassa. Aquest 2014, la Fira ha 
tingut lloc els dies 10 i 11 de maig i 
se n’ha celebrat la dotzena edició. 
Els modernistes de Canet hi han anat 

acompanyats del pastisser Campassol 
que durant els dos dies ha estat fent 
demostració i degustació dels vitralls 
de Canet. Terrassa ha esdevingut 
un aparador excel·lent per difondre 
i promoure el patrimoni modernista 
de Canet i ha servit d’altaveu per 
convocar tothom a Canet al setembre. 
El diputat de Turisme, Ramon Riera va 
voler sortir a la foto del nombrós grup 

de canetencs. 

X Fira Modernista de Barcelona 
I a finals de maig ha estat el torn de 
Barcelona. De la nostra participació 
destaquem un cop més la presència 
del pastisser Joaquim Campassol, 
que va aconseguir omplir la parada 
modernista que compartíem amb 
Mataró i Argentona. 

Canet Rock: el 5 de juliol, reviurem l’esperit dels anys 70 al Pla d’en Sala 
L’Ajuntament està treballant per garantir que l’esdeveniment aporti beneficis al municipi
Durant la inauguració de l’exposició  
sobre el Canet Rock, que s’està fent 
a l’antiga fàbrica DAMM de Barcelona, 
vam poder aclarir els darrers detalls 
del festival. El més important, el canvi 
d’ubicació. Finalment el Canet Rock es 
farà als terrenys del Pla d’en Sala, on 
ja s’havia fet als anys 70. 
Noves incorporacions al cartell i 
l’ampliació de l’horari del festival, que 
començarà a les 4 de la tarda, són les 
altres novetats. 
L’Ajuntament està treballant des de fa 
mesos per garantir que l’esdeveniment 
es prepari i es desenvolupi amb totes 
les garanties. L’objectiu del consistori 
és que se’n beneficïi el municipi i els 
seus ciutadans. 
Per això, per la part que ens toca, 
ja que recordem que l’organtizació 
és a càrrec d’una empresa privada, 
totes les àrees de l’Ajuntament que hi 
poden tenir implicació fa temps que 
hi treballen. A banda de l’Alcaldia i 
Comunicació, que som els qui us ho 

expliquem, és indispensable el treball 
de Seguretat Ciutadana, Urbanisme 
i Via Pública, Cultura, Medi Ambient i 
Promoció Econòmica, aquesta darrera 
des dels vessants turístic i comercial. 
S’està incidint en aspectes com la 
mobilitat i els desplaçaments cap al 
Festival. La previsió d’assistència 
de 20.000 persones fa que calgui 
habilitar bosses d’aparcament en 
zones pròximes al terreny. Com que 
volem que el Canet Rock entri a la vila 
i seran molts els assistents que vindran 
en tren, s’està treballant perquè hi 
hagi autobusos llançadora o trenets 
que pugin la gent cap al Festival. 
Comerç, Turisme i Cultura ja s’estan 
bellugant perquè el Canet Rock sigui 
un gran aparador de tot el potencial 
del nostre municipi. Possibilitats com 
parades, botigues obertes, oferta 
turística, estands informatius, difusió 
d’esdeveniments o col·laboració amb 
les entitats locals, són propostes que 
s’estan enllestint. 
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Èxit als nous cursos de
Promoció i Joventut 
Atenció sociosanitària, tallers de cerca de feina i monitors de lleure entre d’altres
El 17 de maig va acabar la part teòrica 
de l’última edició del curs de monitor/a 
de lleure infantil i juvenil que organitza 
la Regidoria de Joventut. En total, 25 
joves majoritàriament de Canet però 
també de poblacions veïnes, s’han 
format per poder organitzar activitats, 
conduir i animar grups, tenir cura 
dels infants o contribuir a planificar 
activitats d’una entitat, projecte o 
servei. Fer aquest curs i superar-ho 
dóna accés a l’obtenció del carnet de 
monitor d’activitats d’educació en el 
lleure infantil i juvenil que expedeix 
la Generalitat de Catalunya. Com a 
novetat, el dia 18 de maig, 10 dels 
alumnes, van poder assistir al Curs de 
suport vital bàsic (SVB) i desfibril·lador 
extern automàtic (DEA) organitzat per 
l’Associació Per La Cardio Protecció. 

Atenció sociosanitària

Des del Servei de Formació de 
l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Canet de Mar s’ha 
organitzat el  curs de formació ocu-
pacional corresponent al  certificat de 
professionalitat  d’atenció sociosani-
tària per a persones dependents en 
institucions socials, curs  subvencionat 
pel Servei d’Ocupació de Catalunya  i 
el Fons Social Europeu.
Va començar al desembre i ha finalitzat 
aquest 29 de maig passat. Durant 
aquests mesos els 17 alumnes inscrits 
han rebut formació teòrica i pràctica 
a les aules homologades a l’Escola 
de Teixits de Punt i des del 8 de maig 
han fet les pràctiques professionals 
no laborals en diferents empreses 

Nova Guia 
Comercial i de 
Serveis 
L’Ajuntament ha enviat als comerços 
que figuren a la base de dades de l’Àrea 
de Promoció Econòmica, informació 
sobre la tasca que du a terme 
l’empresa Guies i Edicions Multimèdia 
del Maresme, S.L., per tal de poder 
elaborar una nova Guia comercial i de 
serveis com les que s’havien fet durant 
molts anys al municipi.
Aquesta empresa segueix el model que 
s’està fent també en altres municipis 
veïns. Un comercial s’està adreçant a 
comerços i empreses aquests dies per 
tal d’oferir-los les oportunitats de difusió 
que permet la Guia. L’objectiu és poder 
disposar d’un directori actualitzat que 
faciliti trobar i contactar de manera 
ràpida, còmoda i eficaç els serveis, els 
comerços i les empreses de la nostra 
localitat.  
Aquelles persones interessades en 
rebre informació i que encara no 
hagin estat visitades, poden contactar 
directament amb l’assessor comercial 
de l’empresa, senyor Joan Cañellas i el 
telèfon és el 629 99 28 73.

La maduixa ens 
fa sortir per TV3  
Canet ha estat protagonista un cop 
més al programa Espai Terra, de TV3. 
El motiu, l’excel·lent producció de 
maduixes que tenim al Maresme i la 
qualitat de la cuina local. Per això, van 
triar el restaurant El Parador de Canet, 
per fer de guia de tot el procés que 
porta fins a l’elaboració d’un plat cuinat 
amb maduixes. Primer van anar fins 
als terrenys de Can Pesquet per fer 
la recollida de les maduixes, després 
a la Plaça Mercat per veure un dels 
punts de venda local i finalment es van 
traslladar a la cuina del Parador per 
cuinar en directe un filet cruixent de 
vedella amb salsa de maduixots. 
Aquest esdeveniment posava punt i 
final a les jornades gastronòmiques 
de la maduixa de la Vallalta, que s’han 
celebrat al Maresme. Canet va viure la 
diada de la maduixa el dia 4 de maig. 

de Canet de Mar, Arenys de Mar i 
Arenys de Munt. Les cinc persones 
expertes que han impartit el curs 
tenen experiència com a docents i 
també com a professionals del sector: 
una psicòloga, una infermera, un 
fisioterapeuta, una nutricionista i una 
educadora social.
El treball dels cuidadors i les cuidadores 
es basa en l’atenció a persones en 
situació de dependència, donant suport 
a les activitats de la vida diària que 
no poden fer sols. Estimular la seva 
autonomia personal així com assistir i 
cuidar tota la part higiènica i alimentària 
que no poden fer per ells mateixos. 
Vetllar pel seu entorn i col·laborar amb  
les famílies o altres persones properes.

Taller d’autoconeixement i curs de 
neuromàrqueting

La Borsa de treball de Promoció 
Econòmica ha organitzat recentment 
el taller Descobreix-te: motivació i 
autoconeixement en la recerca de feina. 
La sessió, orientada a la motivació i els 

recursos personals per a la recerca de 
feina,  ha donat algunes claus per saber 
com enfocar  d’una manera positiva 
i creativa l’actitud que hem de tenir 
davant de les situacions adverses que 
vivim i liderar la nostra vida, adoptant 
una posició ferma i constant i per què 
no, alegre i optimista.
I el Servei Local d’Assessorament per 
a la Creació d’empreses ha organitzat 
al maig un curs de neuromàrqueting i 
comunicació que ha estat un èxit de 
participació i aprofitament. 

Eines pràctiques per superar la crisi

Aquest és el títol del curs gratuït que 
han fet els paradistes de la Plaça 
Mercat i que estava centrat a donar 
eines per potenciar el negoci. 
La formació oferta però, és molt més 
extensa. Aquí hem d’afegir cursos 
com el de Gestió administrativa, 
comptable i tributària per a empreses 
i emprenedors, o els seminaris que 
oferien claus per convertir una idea en 
negoci. 

Alumnes del taller Descobreix-te
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Una important avaria causa 
problemes al Palauet  
Un tub de la caldera es rebenta i inunda gran part de l’equipament 
El mes de juny l’hem iniciat amb un 
bon ensurt a l’escola bressol municipal. 
Quan les treballadores del Palauet van 
arribar a la feina el matí del 2 de juny, 
es van trobar amb una greu inundació 
a l’equipament. Tot semblava indicar 
que era una avaria a la caldera, que 
va anar vessant durant tot el cap de 
setmana fins arribar a filtrar l’aigua 
per la primera planta, inundant així la 
planta baixa i el soterrani. De seguida 
van avisar l’Ajuntament i els tècnics 
de la Brigada van desplaçar-s’hi per 
fer una primera valoració. Els operaris 
van col·laborar amb les educadores 

i la resta de personal del centre per 
començar a treure part del material 
que l’aigua havia fet malbé. 
Les aules i els patis no van quedar 
afectats, per la qual cosa els 
menuts van estar ben atesos. Però 
malauradament, la cuina, el menjador 
i en general tota la planta baixa, va 
quedar totalment inutilitzable. 
Aquests dies el servei d’escola bressol 
s’ofereix amb normalitat, tot i que el 
servei de menjador, del qual gaudeixen 
una quarantena de menuts, funciona 
amb càtering. 
Ara les companyies asseguradores 

són les que estan fent les valoracions 
corresponents per solventar-ho al més 
aviat possible.

Nou tractor per 
fer la neteja
de la platja   
L’Ajuntament, a través de l’Àrea de 
Serveis i Via Pública, ha adquirit un 
tractor per fer diverses feines, entre 
elles la neteja de la platja. Es tracta 
d’un lloguer per sis mesos. 

Aquesta primavera han quedat 
inaugurades les obres de millora, 
adequació i accessibilitat de l’edifici 
propietat de la Diputació de Barcelona 
que és seu de l’Escola de Música de 
Canet. A l’acte d’inauguració ens hi van 
acompanyar el senyor Joaquim Ferrer 
Tamayo, diputat per la Cooperació i 
Assistència Local i vicepresident de 
la Diputació i el senyor Joan Carles 
Garcia Cañizares, diputat de Cultura.
Els diputats van ser rebuts a 
l’Ajuntament, on van signar al Llibre 
d’Honor de la corporació. Després, 
ja a l’edifici situat al passeig de la 
Misericòrdia, van trobar-se amb l’equip 
directiu i els professors de l’Escola de 
Música. 
Les obres han consistit en treballs 
de remodelació i accessibilitat 

Inauguració de les obres de millora de l’edifici de 
l’Escola de Música de Canet  

Se sorteja 
la panera  
de Terra i Cel  
La senyora Isabel Castells ha estat la 
guanyadora de l’espectacular panera 
que l’entitat Terra i Cel ha sortejat entre 
totes les persones que han comprat 
números per col·laborar així amb 
aquesta entitat social que té cura de 
l’esplai de nois i noies amb discapacitat 
psíquica i sensorial. 
En total s’ha fregat el miler de números 
venuts. Els diners recollits serviran per 
les activitats d’estiu de Terra i Cel, en 
concret pel casal que es farà els mesos 
de juliol i agost. 
La senyora Isabel ja ha recollit la 
panera, que ha estat exposada a 
l’aparador del comerç Milar situat a la 
riera Gavarra cantonada carrer Verge 
de Montserrat. Una panera que s’ha 
pogut muntar gràcies a la llarga llista de 
comerços i empreses, majoritàriament 
de Canet, que hi han col·laborat de 
forma desinteressada. A disfrutar-la.

de l’equipament. Medi Ambient hi 
ha col·laborat instal·lant-hi noves 
jardineres amb planta florida. 
A banda dels parlaments de rigor, els 

assistents van gaudir, com no podia ser 
d’altra manera, de concerts a càrrec 
d’alumnes i professors de l’Escola.
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dissabte 21 

FESTA DEL BARRI DELS 
SOCARRATS       
Al vespre. Activitats tot el dia als 
carrers Ample i Castanyer. 
Sopar de germanor i ball popular 

Barri dels Socarrats

REVETLLA D’INICI D’ESTIU
21.30 h. Amb la música en viu de 
RIMEL GRUP. A l’envelat de Vil·la 
Flora. 
Sopar i ball Associació Amics del 
Ball

diumenge 22
Exposició col·lectiva de 
pintura: 1714- Som i Serem
11.00 h. Inauguració-concentració 
a l’Estudi Tenas

12.00 h. Cercavila amb Herois 
Anònims 1714 a càrrec dels 
alumnes d’Arts Escèniques 
de l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner sota la direcció de 
Jaume Bernadet i Jin Hua Kuan 
de Comediants fins a la Sala 
Cultural
A la Sala Cultural Ramon de 
Capmany del 20 de juny al 6 de 
juliol (ambdós inclosos)
Àrea de Cultura

dilluns 23
FIRA D’ATRACCIONS
Al passeig Marítim, a la zona de 
l’espigó, des del 23 fins al 30 de 
juny       
Àrea de Festes    

REVETLLA DE SANT JOAN                                                                                               
21.00h. A l’envelat de Vil•la Flora. 
Sopar i Ball amb la DISCO MÒBIL 
LLUÍS SERRA
Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Canet       

REVETLLA DE SANT JOAN 
21.00 h. Al passeig Marítim, davant 
antiga oficina de Turisme. Vine i 
porta el teu sopar, que nosaltres 
posem l’animació!! 

23.30 h. Ball amb el grup d’ALTRA 
BANDA                                      
Els Montoya, Colla de Diables i 
Àrea de Festes

dimarts 24 

I CONCURS DE SCRABBLE 
EN CATALÀ DE SANT JOAN
17.00 h. A la Masoveria de Vil·la 
Flora. Per contacte i inscripcions: 
plcanet@plataforma-llengua.cat . 
Per informació: http://www.
canetdemar.cat/entitats/scrabble     
Club Scrabble en Català Canet 
de Mar, Plataforma per la Llengua 
Canet, Àrea de Cultura

divendres 27 
PREGÓ DE FESTA MAJOR
21.00 h. Al carrer Ample. A càrrec 
del pilot de motos JOAN PEDRERO. 
Seguidament actuació del grup de 
dixieland HAT HAUSEN ELÀSTIC 
BAND i degustació de coca, cava 
i refresc.

REVETLLA DE FESTA 
MAJOR 
23.00 h. amb l’orquestra LA 
COMPARSA. A la riera Sant 
Domènec
Comissió de Festes

FESTA JOVE (BARRAQUES)
22.00 h. Al passeig Marítim (zona 
riera de la Torre).  Amb els grups: 
L’IDIOTA, GALETES FRANKLIN, 
PENNY COCKS, THE SPARKLES 
I SPACE INVADERS. Amenitzat 
per Hat Hausen Elàstic Band
Comissió Festa Jove barraques i 
Àrea de Joventut  

dissabte 28
FIRA MERCAT D’ARTESANIA     
10.00h. A la plaça Universitat         
Àrea de Promoció Econòmica

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

X NIT MÀGICA   
12.00 h. A la riera Sant Domènec, 
PLANTADA DE LES BÈSTIES              
A partir de les 17.00 h. Activitats

FESTA DE LA PROCLAMACIÓ 
DE LA PUBILLA,  L’HEREU, 
LA PUBILLETA I L’HEREUET 

DE CANET 2014   
16.30 h. Cercavila amb el Pubillatge, 
des de Vil·la Flora fins a l’Ajuntament

17.00 h. Proclamació del Pubillatge 
de Canet de Mar - 2014             
Àrea de Festes

DINS DELS ACTES DE LA X NIT 
MÀGICA: 

CORREFOC                                         
22.00 h. Sortida des de la riera St. 
Domènec. Recorregut: riera Sant 
Domènec, riera Buscarons, carrer 
Saüc, carrer Sant Pere, carrer 
Eusebi Golart, carreró Odèon, 
carrer Gram, riera Lledoners, 
carrer Sant Jaume i plaça Macià
Colla de diables de Canet de Mar

FESTA JOVE (BARRAQUES)  
23.00 h. Al passeig Marítim (davant 
de l’antiga oficina de Turisme). 
Amb EL VEÏNAT I LA GIRASOL  
Comissió Festa Jove barraques, 
Àrea de Joventut i Àrea de Festes  

diumenge 29

diada de sant pere 

i sant pau

EXPOSICIÓ MOTOS 
CLÀSSIQUES           
08.00 h. A la riera St. Domènec
Associació Motos Clàssiques de 
Canet de Mar

TORNEIG DE ST. PERE DE 
BOTXES        
09.00 h. Al club Botxes Canet M.M.
Club Botxes Canet M.M.



FIRA MERCAT D’ARTESANIA     
10.00 h. A la plaça Universitat          
Àrea de Promoció Econòmica

TROBADA D’INTERCANVI DE 
PLAQUES DE CAVA  
10.00 h. A la plaça Universitat. 
Degustació de cava, pa i embotit 
gentilesa de Caves El Celler Vell 
i Albert Oliva. Àrea de Promoció 
Econòmica

TORNEIG D’ESCACS 
10.00 h. Al Centre Parroquial. 
Torneig interclubs de partides 
ràpides amb la participació dels 
millors equips del Maresme. 
Inscripcions fins a 10 minuts 
abans de començar
Club d’Escacs Canet

OFICI DE SANT PERE
11.00 h. Església parroquial. 
Missa cantada per  L’ORFEÓ 
MISERICÒRDIA. Director: 
Xavier Dotras i Dotras. Obra 
del compositor Sr. Eliseo Rey i 
Sans. Amb acompanyament de la 
Camerata Instrumental Solistes de 
Catalunya     

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

Seguidament,

SARDANES, amb la Cobla-
Orquestra ROSALEDA  
A la plaça Macià. La Comissió 

de Festes servirà el VERMUT 
POPULAR 
Àrea de Festes

EXHIBICIÓ INFANTIL DE 
FREESTYLE
12.30 h.  A la plaça Universitat
H2O Sports

XXIX TROBADA DE 
GEGANTS      
18.00 h. A la plaça Macià, amb els 
GEGANTS DEL BARRI DELS 
ABELLS, GEGANTS DE CANET, 
GRALLERS DE XAROP DE 
CANYA  i diverses parelles de 
GEGANTS DE CATALUNYA. 
Recorregut: plaça Macià, carrer 
Sant Jaume, carrer Abell Baix, 
carrer Nou, riera Buscarons, 
plaça de la Llenya i carrer Ample. 
Cloenda de la trobada al carrer 
Ample 

TRADICIONAL CONCERT DE 
FESTA MAJOR   
20.00 h. A  la pista de la plaça 
Universitat. Amb la Cobla-
Orquestra ROSALEDA  
Àrea de Festes

FESTA JOVE  (BARRAQUES)                                                            
22.00 h. Al passeig Marítim (davant 
de l’antiga oficina de Turisme) Amb 
LAPSUS, PEPET I MARIETA 
Comissió Festa Jove barraques, 
Àrea de Joventut i Àrea de Festes      

TRADICIONAL CASTELL DE 
FOCS  
22.30 h. A la platja (davant la riera 
Sant Domènec) Pirotècnia IGUAL  

I DESPRÉS DELS FOCS...

BALL DE FESTA MAJOR    
23.30 h. A  la pista de la plaça 
Universitat. Amb la Cobla-
Orquestra ROSALEDA  
Àrea de Festes

dilluns 30 
MATINAL INFANTIL           
10.00 h. Amb inflables i
12.00 h. Festa de l’escuma !! 
Al passeig Marítim, davant antiga 
oficina de Turisme,
Àrea de Festes                   

CONCERT EXTRAORDINARI 
DE FESTA MAJOR   
19.30 h. A la plaça Macià. Amb 
el  Cor Gironí de veus blanques 
GERIONA, 
semifinalistes del programa de 
TV3 Oh Happy Day!   
Àrea de Festes
 

EXHIBICIÓ UNITAT CANINA 
DE LA POLICIA LOCAL
19.30 h. A  la pista de la plaça 
Universitat
Policia Local i Centre Caní 
Pedracastell  

dissabte 5 
POSTULACIÓ DEL CÀNCER                             
Durant tot el dia. Diversos carrers 
de Canet. Associació de Lluita 
Contra el Càncer
Canet Rock
- vegeu programes a part -

dissabte 12
XVIII MUSCLADA POPULAR     
18.00 h. Concurs i
19.30 h. Degustació. A la riera Sant 
Domènec
Moixons Llepafils                           

XIII CANTADA D’HAVANERES  
22.00 h. Amb els grups BOIRA i 
LES VEUS DEL MAR. Al passeig 
Marítim  (a la zona de l’espigó)
Comissió Havaneres

K80NET III FESTIVAL
24.00 h. Al passeig Marítim (davant 
de l’antiga oficina de Turisme). 
Reviu l’ambient disco del anys 80
K80Net
diumenge 13

FESTA DE SANT CRISTÒFOL                
10.00 h. Patró dels automobilistes, 
mecànics i transportistes. 
Concentració davant del Santuari 
de la Misericòrdia  
Associació Motos Clàssiques de 
Canet de Mar        

APARADOR D’ESPECTA-
CLES: Contes de la Mediterrà-
nia de les germanes baldufa
19.00 h.   A la plaça Colomer.  Amb 
la Cia Tanaka Teatre. - En cas 
de pluja es farà a l’envelat de 
Vil·la Flora- Associació Cultural 
Plataforma Odèon - ACPO
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Aquest mes de maig s’ha fet l’acte de 
lliurament de les claus dels habitatges 
dotacionals situats al rial dels Oms. En 
total, s’han donat claus a nou persones 
que ja han entrat a viure als pisos que 
han escollit, després que es fes el 
sorteig públic el dia 10 d’abril. 
A l’acte vam comptar amb la presència 
de la senyora Ana Mochales, gerent 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona. La gerent, 
juntament amb l’alcalde Jesús Marín 
i el regidor d’Urbanisme, Josep M. 
Masvidal, són els qui van lliurar en mà, 
les claus dels pisos.

Dels 23 pisos adjudicats inicialment, 
finalment ha quedat en 9 habitatges més 
un desè que serà per l’Ajuntament, per 
casos d’emergència social. D’aquests 
9, vuit són per a particulars i un per 
a la Fundació AGI, fundació benèfico 
social que té cura de persones amb 
risc d’exclusió social.
Això vol dir que en quedaran 14 de 
buits. Ana Mochales va manifestar 
en declaracions a Ràdio Canet, que 
ara comença un procés per tornar a 
contactar amb persones de Canet que 
inicialment hi volien optar. Si encara 
queden pisos, després ja s’obrirà a 
altres persones que figuren al registre 

de sol·licitants. Ja no hi haurà més 
sortejos, perquè els pisos d’aquesta 
promoció s’adjudicaran de forma 
directa. Recordem que tots tenen plaça 
d’aparcament i n’hi ha 8 a la planta 
baixa amb un dormitori, i la resta tenen 
planta pis i segona amb dos dormitoris, 
tot i que n’hi ha que tenen major 
superfície habitable que els altres. Els 
lloguers oscil·len entre els 330 i els 375 
euros, estan exempts d’IBI perquè el 
paga l’empresa i tenen les despeses de 
comunitat incloses al preu del lloguer. 
El lloguer és per 5 anys.

Lliurament de claus dels 
habitatges dotacionals
De moment s’ocuparan 9 dels 23 pisos disponibles

Felicitem 
l’Herbolari per 20 
anys de servei  

L’alcalde, Jesús Marín, i els regidors 
del Govern Cati Forcano, Laureà 
Gregori i Àngel López, han visitat la 
botiga de dietètica i productes naturals 
L’Herbolari,  per felicitar-los pel seu 
20è aniversari com a negoci a Canet 
de Mar.
L’Herbolari ha recorregut diferents 
espais fins a situar-se a la riera 
Buscarons, 18, on és avui. Durant anys 
va ser L’Herbolari de la Plaça, quan 
estaven a la plaça Mercat i també a la 
plaça Macià. 
Els representants del Govern els 
han fet obsequi dels gegants del 
barri dels Abells, unes miniatures 
que representen aquests gegants, la 
Carlota i el Petrus.
La propietària, Núria Peñarroya, 
compta amb la col·laboració de la seva 
família per tirar endavant aquest petit 
negoci, que destaca pel tracte proper 
i familiar i per l’especialització i la 
qualitat dels productes que ofereixen. 
Els propietaris vénen d’una família 
que tractava amb les herbes i aquesta 
influència els va portar a dedicar-
s’hi plenament. Han explicat que una 
empresa com aquesta només pot durar 
tants anys si és un tema que interessa 
a qui ho fa i l’estima.

L’Ajuntament de Canet de Mar té 
una Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor des de l’any 2008. És 
un servei gratuït d’informació, ajuda, 
mediació i orientació destinat a les 
persones consumidores i usuàries 
perquè puguin exercir els seus drets 
bàsics. 
Els serveis que s’ofereixen són: 
atenció al ciutadà prèvia visita 
concertada; tramitació de les 
consultes i reclamacions i, si s’escau, 
remissió  als organismes competents; 
gestionar les reclamacions de les 

persones consumidores i usuàries 
per intentar trobar solucions als 
conflictes plantejats; promoure accions 
d’inspecció de consum del comerç 
minorista per verificar el compliment 
de la normativa que afecta els drets 
de les persones consumidores i 
usuàries, i en general qualsevol altra 
funció relacionada amb la defensa dels 
drets de les persones consumidores i 
usuàries.
Hem de tenir en compte que no estem 
davant un organisme creat amb la 
finalitat d’obligar a complir les normes 

de consum. L’OMIC té com a finalitat 
mediar en els conflictes i intentar fer 
respectar les normes. Però al cap 
i a la fi, aquelles reclamacions que 
malauradament no són resoltes a favor 
del consumidor, sempre poden ser 
resoltes davant de la justícia ordinària 
o altres administracions públiques 
en sectors molt concrets (serveis 
telefonia, banca o assegurances). 
Així, l’any 2013 l’OMIC de Canet de 
Mar va atendre 448 assumptes, dels 
quals 315 es van resoldre amb una 
consulta, 111 es van convertir amb 

expedients de reclamació, i es van 
formular 22 denúncies davant de 
l’Agència Catalana de Consum. 
El 59% dels expedients tancats l’any 
2013 es van resoldre a favor del 
consumidor. Segons un estudi de la 
Diputació de Barcelona la mitjana de 
casos resolts en els municipis de la 
Província de Barcelona és del 58%. 
Quan als sectors més reclamats, 
durant l’any 2013 han estat les 
telecomunicacions i serveis bàsics. 
Entre els dos han contemplat el 30% 
de reclamacions.  

L’Oficina d’Atenció al Consumidor formula 22 denúncies durant el 2013
S’han atès 448 persones i un 59% dels expedients tancats han estat favorables als consumidors 
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El 2013 ha estat un any intens per 
als Serveis Socials de l’Ajuntament. 
Aquesta no és una bona notícia, ja 
que l’atenció social a les persones 
desfavorides o en situació precària 
hauria de ser minsa per poder 
parlar d’una societat que avança. 
Malauradament, la crisi actual, que ja 
fa massa temps que es manté, aboca 
moltes persones a la cerca de suport i 
ajut de benestar social.

L’Àrea de Benestar Social de 
l’Ajuntament ha fet públiques les 
dades de l’any 2013. Les xifres parlen 

per elles mateixes: 1.900 persones 
han estat ateses als Serveis Socials 
d’Atenció Primària, ubicats des de 
fa 3 anys al carrer Narcís Monturiol. 
Això representa un 13,35 % de la 
població de Canet. Les principals 
problemàtiques ateses tenen a veure 
amb la crisi econòmica, provocada 
per la manca d’estabilitat laboral. 
Això genera situacions delicades que 
afecten l’habitatge i el dia a dia de les 
famílies (menjar, escola...). 
Les dificultats sociosanitàries, 
encapçalades per la dependència i 
també la discapacitat, són un altre 
focus d’atenció social que s’ha detectat 
com a important durant el 2013. Les 
problemàtiques relacionades amb la 
salut representen un 24,02 % del total 
de persones ateses. Les mancances 
socials, un 36,64 %.

Pel que fa a l’execució del pressupost 
de l’Àrea, durant el 2013 s’han 
destinat 109.502 euros a l’atenció a 
les persones, distribuïts en dues línies 
principals d’actuació, que són els ajuts 
puntuals i alimentaris (73.428 euros) 
i els projectes (atenció domiciliària, 
transport, ajuts a l’habitatge ... - 
36.074 euros). Entre els projectes més 
importants destaca Canet Aliments, 
nascut ara fa poc més d’un any i que 
s’està millorant per tal de poder donar 
cabuda a les necessitats socials 
provocades per la situació de crisi 
econòmica actual.  El detall d’aquesta 
Memòria, el trobareu a la pàgina web 
de l’Ajuntament. S’hi reflecteixen la 
totalitat de les xifres dels serveis, 
projectes i ajuts, així com les dades del 
projecte Canet Aliments des del gener 
fins al març d’aquest any 2014.

Serveis Socials publica les 
xifres d’atenció social 2013 
1.900 persones han estat ateses pels Serveis Socials al 2013 

Lluïm un any més Bandera Blava a la platja 
Comença la temporada de bany i sol 

La Bandera Blava és un guardó 
o distinció que atorga cada any 
l’organització internacional ADEAC 
– FEE a les platges que compleixen 
una sèrie de condicions ambientals 
i d’instal·lacions relacionats amb la 
protecció del medi ambient i l’entorn 
natural.
Entre altres coses s’han de superar 
exàmens de condicions higièniques, 
de seguretat, accés lliure, sostenibilitat, 
de compliment de la legislació, 
l’atenció a persones amb discapacitat, 
l’oferta complementària i educativa, i 
exigeix que la qualitat de l’aigua sigui 
excel·lent.

Aquest any a Catalunya s’han 
atorgat 89 banderes blaves a les 
costes catalanes entre elles 23 a la 
demarcació de Barcelona. La Platja de 
Canet ha estat una d’elles.
La campanya Bandera Blava va 
ser creada per la Foundation for 
Environmental Education (FEE) a 
França el 1982 i es desenvolupa 
actualment a nivell mundial. Un jurat 
internacional presidit per la FEE 
selecciona les candidatures que han 
estat escollides pels jurats nacionals, 
en el cas de l’estat espanyol està 
presidit per ADEAC.
La FEE es va fundar al 1982. És una 

organització internacional sensa ànim 
de lucre, independent dels grups 
polítics, religiosos o econòmics. 
Agrupa a 74 ONG’s com a membres 
o associades, en 64 països. Promou 
l’educació ambiental i té programes 
internacionals com la Bandera Blava, 
les Ecoescoles, la Clau verda, Joves 
reporters per al medi ambient o Boscos 
en les escoles.
L’Assocació d’Educació Ambiental 
i del consumidor (ADEAC) és una 
associació sense ànim de lucre, va 
cofundar la FEE, junt amb altres 
Organitzacions no governamentals de 
cinc països europeus.  

La Biblioteca ven 
entrades pel 
Festival del Castell
Un any més, la Biblioteca P. Gual i 
Pujadas posa a la venda entrades 
pel Festival de Música Clàssica 
Castell de Santa Florentina amb un 
20 % de descompte respecte el preu 
oficial. Aquesta és la setzena edició 
del Festival, que començarà el 19 de 
juliol i s’allargarà fins al 16 d’agost. 
L’Ajuntament ha signat un conveni 
de col·laboració amb els promotors 
del Festival. Entre d’altres accions, 
l’Ajuntament farà difusió dels concerts 
i vendrà entrades. Per aquest motiu 
la Biblioteca ofereix, un any més, 
entrades amb un 20% de descompte. 
Totes les persones que tinguin carnet 
d’usuari de la xarxa de biblioteques 
poden adquirir-les. Se’n poden comprar 
dues per carnet i concert. 
Les entrades s’han posat a la venda 
a principis de juny. A banda de la 
Biblioteca, que disposa d’un número 
limitat d’entrades per concert, es 
venen també a través de Ticketmaster 
i als centres comercials FNAC, 
Carrefour i Halcón Viajes. Trobareu tot 
el programa del Festival a l’agenda del 
web  institucional i a la pàgina web del 
castell www.santaflorentina.com

Al 2013 s’ha destinat un 
total de 109.502 euros a 
l’atenció de les persones

Rebost de Canet Aliments
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La Unitat Canina de la Policia s’exhibeix en fires i certàmens del sector 

Aquest maig, ha tingut lloc a la ciutat 
gironina de Salt, la II Fira Animalista, 
un esdeveniment centrat en l’atenció 
i la cura dels animals de companyia, 
que acull també desfilades per mostrar 
els animals que estan en adopció i fer 
possible que trobin una família, així 
com exhibicions i mostres d’habilitats i 
competències canines. 
Fins allà han anat els membres de 
la Unitat Canina de la Policia Local, 
acompanyats dels ensinistradors del 
Centre Caní Pedracastell.  A Salt han 
pogut mostrar la preparació d’aquests 

animals en la detecció de drogues i  la 
immobilització de persones sospitoses. 
També hem tingut coneixement de 
la participació de la Unitat Canina a 
Pineda de Mar, on han fet una exhibició 
de les habilitats dels animals. 
La Unitat Canina de la Policia Local va 
començar a funcionar al desembre de 
2012. 
Des d’aleshores, l’aprenentatge i 
l’ensinistrament impartits pel personal 
del Centre Caní Pedracastell han estat 
de gran ajut pels membres de la Policia 
Local que conformen aquesta unitat. 

Fira Animalista de Salt i Fira de Pineda entre altres

L’esport canetenc està en plena forma
La pràctica esportiva s’estén a tots els nivells, professionals i amateurs

Els esportistes canetencs han tingut 
una temporada molt completa. 
Diferents pràctiques esportives 
han estat les protagonistes, tant en 
modalitats individuals com per equips.
Aquest mes de juny, per exemple, 
acabem de celebrar la Canet Race, 
la Pedalada popular i el Campionat 
d’Espanya de Botxes, aquest darrer 
celebrat a les instal·lacions del Club 
Botxes Canet. 
La Canet Race és la cinquena vegada 
que es fa i consisteix en una cursa de 
dues distàncies una de 5 quilòmetres i 
altra de 10 que dóna la volta al poble, 
organitzada per l’ Associació Esportiva 
Canet Race.
La Pedalada popular està organitzada 
pel Club Ciclista Canet i és un circuit 
popular no competitiu, no és una prova 
massa llarga, però la seva vessant 
tècnica és referent a Catalunya.
El Club de Botxes ha estat l’amfitrió 
del Campionat d’Espanya Individual  
de Botxes en categoria masculina 

i femenina, així com el Campionat 
d’Espanya de Tir de Precisió. A les 
seves instal·lacions s’han trobat 
els millors esportistes d’aquestes 
modalitats.  

Als mesos de maig i abril al Club de 
Botxes es va celebrar el Campionat 
de Catalunya de Botxes de dupletes 
en categoria absoluta. Jugadors del 
club van assolir el primer, el tercer i 
el quart lloc, el primer lloc va ser per 
Daniel Guillem i Francisco Moreno. 
El Club va participar també al II Open 
de Petanca Peñiscola Cup. L’Anna 
Moscoso Laguna va ser proclamada 

millor jugadora del torneig. El Club 
també va ser present al Campionat 
d’Europa de Clubs.
L’abril va ser el mes de la III Edició del 
Rallie del Maresme de regularitat per a 
vehicles clàssics que va passar per la 
carretera NII. 
L’equip de bàsquet femení del Canet es 
va proclamar campió de lliga de la seva 
categoria, les jugadores van derrotar 
l’equip líder a domicili en el darrer partit 
de la competició. 

La Canet Race és una 
cursa urbana que té dues 
variants, una de 5 km i 
una de 10 km

I els alumnes de 1r de Batxillerat de 
l’Institut van organitzar per tercera 
vegada una jornada esportiva solidària 
per als companys de l’ESO.  Aquesta 
activitat es va iniciar coincidint amb el 
Jocs Olímpics de Londres celebrats el 
2012 com un projecte de l’assignatura 
d’Educació Física. Però mica en mica 
s’hi han anat implicant els diferents 
departaments del centre i això ha 
permès desenvolupar el tema de la 
solidaritat des de diferents vessants.

V Canet RaceEquip femení de bàsquet 

Botxes 
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Medi Ambient ha gestionat l’arribada a 
Canet de l’escola mòbil del reciclatge, 
un bus interactiu que explica de 
manera molt entretinguda com s’han 
de reciclar els residus d’aparells 
elèctrics i electrònics i de piles i els 
seus beneficis mediambientals, de 
forma pràctica i didàctica.
Dijous passat, alumnes de cicle 
superior de les escoles Turó del Drac 
i Santa Rosa de Lima i els nois i noies 
de primer d’ESO de l’Institut Lluís 
Domènech, van fer la visita guiada per 
tots els racons del bus. El projecte, que 
és a nivell de l’Estat espanyol, ja s’ha 
ensenyat a més de 50.000 escolars. 
És una iniciativa pionera que s’adreça 
especialment als alumnes de 5è i 6è 
de Primària i de 1r i 2n d’ESO i pretén 
crear consciència mediambiental entre 

la comunitat escolar i educar en la 
importància de la recollida selectiva 
i posterior reciclatge dels aparells 
elèctrics i electrònics, les piles i les 
bombetes usades. 
El bus és una aula mòbil de 120 m2, 
posada dins un tràiler de 15 metres de 
llarg. A l’interior, els alumnes compten 
amb pantalles tàctils, trencaclosques i 
vídeos per fer un recorregut i aprendre 
com es reciclen telèfons mòbils, 
bombetes, piles, ordenadors i petits 
electrodomèstics.
A la sessió de la tarda de dijous, l’alcalde 
Jesús Marín i la tinenta d’alcalde de 
Medi Ambient, M.Assumpció Sánchez, 
van acompanyar els escolars i van 
participar activament a la sessió, que 
va acabar amb la projecció d’un petit 
documental en 3D.

Abans d’acabar el curs es farà una 
nova sessió i s’està treballant perquè 
hi puguin anar els alumnes que no ho 
han fet encara.

Els escolars aprenen al 
Bus del Reciclatge
Els acompanyen l’alcalde i la tinenta d’alcalde de Medi Ambient 

Més treballadors al Servei de parcs i jardins de l’Ajuntament gràcies als 
plans ocupacionals 
El servei de manteniment de parcs i 
jardins ha augmentat el nombre de 
treballadors, gràcies a nous plans 
d’ocupació promoguts per la Diputació 
de Barcelona. Així ha estat possible 
incorporar nous efectius, tot i que es 
tracta de contractes temporals:

• 1 treballador de l’1 d’abril al 30 de 
setembre (6 mesos).

• 1 treballador de l’1 de maig a 30 
d’octubre (6 mesos).

• 1 treballador de l’1 d’abril al 30 de 
juny (3 mesos).

• 1 treballador de l’1 de juliol al 30 de 
setembre (3 mesos).

L’actual servei de manteniment dels 
jardins està format per 6 treballadors. 
Aquest increment del nombre de 
treballadors, amb els plans d’ocupació, 
permetrà substituir les vacances dels 
treballadors durant els mesos de juny 
a setembre. A més a més, permetrà 
augmentar les tasques de manteniment 
en general i de forma específica, fins i 
tot en zones que fins ara no es podia 
arribar convenientment. 

La Brigada fa una 
passarel·la a la 
riera S.Domènec
Aquest maig s’han fet obres a la banda 
de mar de la carretera NII. Els operaris 
de la Brigada han estat els encarregats 
de construir-hi unes passarel·les que 
milloraran el trànsit dels vianants. 
Aquesta és una zona molt transitada 
perquè des d’aquí s’accedeix a la zona 
marítima i calia un espai segur per 
travessar la riera, com ja es va fer fa 
temps amb la riera de la Torre. 
Les obres han comportat que durant 
uns dies s’hagi hagut de modificar i 
restringir el pas de les persones, així 
com dels vehicles que tenen accés a 
l’aparcament de l’edifici del carrer Mar, 
1-3. Així: 
• La carretera s’ha de creuar pel pas 

de la riera de la Torre o bé pel de la 
plaça Mercè Viader (davant l’estació 
de RENFE).

• El tram que afecta l’accés al garatge 
dels veïns de l’edifici del carrer Mar 
1-3 es farà en dues fases, per tal de 
dificultar-los al mínim possible.

Els canvis s’han anat notificant en 
funció del desenvolupament dels 
treballs. 
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L’Ajuntament de Canet de Mar ha 
ampliat el servei de neteja viària. 
Aquesta ampliació ha consistit en 
l’increment de personal del servei 
de neteja viària. L’objectiu d’aquesta 
ampliació permetrà incrementar la 
neteja als carrers del municipi, amb 
l’augment de la periodicitat de la neteja 
en determinades zones i la neteja amb 

aigua a pressió, sobretot entre els 
mesos de juny a setembre. L’ampliació 
ja va començar a funcionar a l’abril i 
s’allargarà fins al novembre d’aquest 
2014.
El servei actual de neteja viària sense 
l’ampliació consta de nou treballadors, 
vuit dels quals tenen horari de matí de 
dilluns a dissabte. 

El novè treballador té horari de tarda, 
també de dilluns a dissabte. Diumenge 
hi ha un reforç durant el matí. 
Aquesta ampliació suposa incrementar 
substancialment el servei de neteja 
en dos treballadors els mesos de 
juny a setembre, i en època de major 
afluència de ciutadans, com són la 
primavera i l’estiu.

Ampliació temporal del servei 
de neteja viària 
Des de l’abril i fins al novembre de 2014

Aquesta primavera, l’empresa CESPA 
ha pintat de nou els passos subterranis 
que donen accés a la zona marítima. 
Es tracta, com l’any passat, d’una 
actuació prevista dins les accions 
complementàries que fa l’empresa 
d’acord amb el contracte signat amb 
l’Ajuntament i que va entrar en vigor al 
gener de 2013. 
Aquestes millores són feines afegides 
a les habituals de neteja i endreça 
de la via pública. Sovint passen 
desapercebudes però quan es duen 
a terme milloren molt l’aparença de 
l’espai públic. 
Malauradament hi ha accions 
incíviques, com ara pintades amb 
grafits o orins dins els passos,  que 
posen de manifest que hi ha persones 
que no tenen gaire respecte pel que és 
de tots. Això provoca, de vegades, que 
les feines de millora quedin deslluïdes. 
Els passos s’han tornat a pintar de color 
blau, en aquest cas d’un to més fosc 
que la vegada anterior, per reforçar el 
vessant marítim del municipi.

Rentem la cara 
als passos 
subterranis 

L’Ajuntament de Canet de Mar, gràcies 
al cofinançament de la Diputació 
de Barcelona, va encarregar a  la 
consultora Lavola l’elaboració del cens 
d’activitats comercials i de serveis del 
municipi. L’objectiu d’aquesta demanda 
era poder disposar d’un cens detallat 
i actualitzat dels locals comercials i 
serveis (amb activitat o sense) existents 
en planta baixa dins del municipi per 
tal de millorar la planificació comercial 
i poder fer unes bones actuacions per 
afavorir el desenvolupament econòmic 
del municipi.  
Un cop acabat aquest treball, el passat 
dia 30 de maig, el diputat de Comerç, Sr. 
Jordi Subirana i Ortells, juntament amb 
els tècnics de la consultora Lavola van 
fer una presentació al consistori dels 
resultats obtinguts amb l’elaboració 
del cens així com del funcionament de 
la base de dades i el visor cartogràfic. 

Presentació del Cens d’activitats comercials 
Tant en el cas de locals amb activitat 
com els locals identificats com a buits, 
el cens proporciona tot un seguit 
d’informació associada vinculada 
a un visor cartogràfic d’aquests 
establiments. 
Segons les dades recollides pel cens, 
s’ha censat un total de 541 locals 
que es presenten desglossats per 
categories;  un 31% pertanyen al sector 
comerç, un 45% al sector serveis, un 
23% locals buits i el 4% restant són 
locals no reconeguts.
Per altra banda, segons la classificació 
d’activitats comercials i de serveis de 
la Diputació de Barcelona, els serveis 
més destacats a Canet  són els Bars-
Cafeteries que formen part del grup de 
serveis corresponents a la restauració 
que aglutina un 28% de l’activitat 
d’aquest sector i els serveis personals 
que representen un 27%. Pel que fa 

al comerç, el sector alimentació és el 
més destacat amb una representació 
del 40%, dins d’aquest sector les 
fleques i pastisseries són l’activitat 
predominant.
La informació obtinguda amb 
l’elaboració del Cens d’Establiments 
Comercials i de Serveis del municipi, 

posa a l’abast de l’Ajuntament 
informació bàsica objectiva que ens 
permetrà valorar el grau de dinamisme 
d’una zona comercial a peu de carrer i, 
al mateix temps, copsar l’estat general 
dels locals sense activitat així com la 
seva distribució i densitat en la trama 
urbana.
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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: 

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat, 
a la sessió extraordinària i urgent 
celebrada el passat dia 12 de juny, tirar 
endavant una línia de subvencions 
per a l’Impost de Béns Immobles 
(IBI).  L’any 2013 es va tancar amb 
un romanent positiu de tresoreria. 
Aquest fet ha propiciat que la situació 
financera de l’Ajuntament millori 
considerablement respecte anys 
anteriors. Per aquest motiu, el Govern 
ha pogut plantejar-se obrir línies d’ajut 
a la ciutadania. 

En aquests moments s’està elaborant 
un Reglament que inclourà els barems 
necessaris per poder acollir-se a la 
subvenció. Al Ple del mes de juliol 
es portarà a aprovació i a partir de 

L’Ajuntament aprova una línia de 
subvencions per a l’Impost de Béns 
Immobles 

llavors, els ciutadans que compleixin 
els requisits que figurin al Reglament, 
podran acollir-se a la subvenció de 
l’IBI, ja per a l’exercici d’aquest any 
2014. 
D’aquesta manera, el Govern municipal 
compleix la promesa d’abaixar la 
pressió fiscal al ciutadà. I sortosament 
s’ha pogut fer un any abans del que 
havíem previst, ja que inicialment 
havíem parlat de l’any 2015 i ho podem 
aplicar un any abans. 

El 2013 l’Ajuntament l’ha 
tancat amb un romanent 
positiu de Tresoreria 

El Ple ha aprovat a la mateixa sessió 
del 12 de juny, la reducció màxima del 
diferencial aplicable sobre l’euríbor 
a 3 mesos. Aquest títol tan tècnic, 
respon a la voluntat del consistori de 
complir amb uns requisits d’adhesió 
i funcionament  que ens permetran 
un estalvi econòmic de 14.628 euros 
aquest any i 26.250 euros l’any que 
ve. 
Es tracta, en definitiva, de l’adopció 
de mesures noves per a l’interrelació 
amb l’Administració General de l’Estat 
(AGE), que passen per:  adhesió al 
Punt General d’entrada de factures 
electròniques, adhesió automàtica 
a la plataforma Emprende en 3 
i modificació de l’autorització de 
llicències d’inici d’activitat econòmica 
per declaracions responsables. 
L’Ajuntament ha concertat els darrers 
anys operacions de préstec de llarg 
termini per satisfer els deutes pendents 
acumulats durant aquest temps. El 24 
d’abril de 2014 la Comissió Delegada 
del Govern per assumptes econòmics 
va acordar la modificació de 
determinades condicions financeres 
de les operacions d’endeutament 
subscrites amb càrrec al mecanisme 

Estalvi i eficàcia per l’Ajuntament, gràcies 
a l’adhesió a plataformes virtuals i 
electròniques de l’AGE 

de finançament per al pagament 
als proveïdors de les entitats locals. 
Entre aquestes condicions hi havia les 
adhesions i els acords que ara el Ple 
de l’Ajuntament de Canet acaba de 
prendre. 
Això vol dir que, amb aquests acords, 
se’ns redueix l’import del diferencial 
aplicable que paguem. I d’aquí ve 
l’estalvi econòmic que esmentàvem 
i que, en tota la vigència del préstec, 
serà d’un total de 121.836 euros. 
Com a contrapartida, l’Ajuntament 
pren el compromís d’adherir-se a 
la plataforma Emprende en 3 per  
impulsar i agilitzar els tràmits per a 
l’inici de l’activitat empresarial. Aquest 
Ajuntament podrà donar compliment 
a aquesta obligació, mitjançant la 
sol·licitud del servei de Tramitació 
d’activitats empresarials al món local 
(Finestra Única Empresarial) impulsat 
pel Consorci AOC, la Generalitat de 
Catalunya i les administracions locals 
catalanes.
Són aspectes positius, que facilitaran 
la relació administració-administrat 
i no podem deixar passar aquesta 
oportunitat. 

Tres anys de 
feina, tres anys de 
compromís 

D’aquí un 
any acaba 
aquest  man-
dat i des del 
grup muni-
cipal de CiU 
estem molt 
o r g u l l o s o s 

de la feina feta. Quasi totes aquelles 
promeses electorals fetes s’han com-

plert i ens queda encara un any de 
feina per assolir pràcticament la ma-
joria dels objectius. Des de la respon-
sabilitat, la seriositat i el rigor. Des de 
l’Àrea d’Hisenda, s’ha redreçat la greu 
situació econòmica de l’Ajuntament, 
paguem als proveïdors quan toca i es-
tem fent el que mai s’havia fet, complint 
amb el Pla de Sanejament traçat, que 
ha aconseguit sanejar els comptes mu-
nicipals. 
Des de l’Àrea d’Educació s’ha fet 
possible la viabilitat de l’escola bressol 
El Palauet i es va pagar l’elevat deute 
heretat, amb un model més sostenible 
per a tots. Tot i la greu situació, totes 
les escoles del nostre poble han 
seguit rebent l’ajut de l’Ajuntament 
en matèria de manteniment, serveis i 
arranjaments. La posada en marxa del 

segon Institut i els cicles formatius de 
grau mig han sigut fites claus. S’han fet 
moltes campanyes en l’àmbit educatiu 
relacionades amb la seguretat vial i el 
medi ambient.
Des de l’Àrea de Medi Ambient, 
es va pagar el deute que ens 
vam trobar d’un milió d’euros amb 
l’empresa concessionària. El 2012 
es va elaborar un nou contracte 
adaptat a les necessitats reals fent-lo 
compatible amb la realitat econòmica. 
S’ha augmentat el percentatge de 
recollida selectiva. El sistema és 
viable econòmicament i la taxa només 
és 2 euros més cara que l’any 2005. 
A nivell de jardineria, tot i la manca de 
recursos humans i materials, la feina 
feta ha sigut ingent.
I ens queda molta feina per fer en 

aquest any restant. La inauguració de 
l’OAC, la bonificació de l’IBI, que farem 
de forma immediata per les famílies que 
més ho necessiten, la implementació 
de desfibril·ladors a tots els centres 
educatius del poble, la constant millora 
pel que fa al tractament de residus i la 
neteja viària.
A l’Àrea de Obres i Serveis, la llista de 
feines fetes seria inacabable. S’han 
fet centenars d’actuacions a Festes, 
Clavegueram, Carrers, Enllumenat, 
Instal·lacions. S’ha reorganitzat l’àrea, 
optimitzant al màxim els recursos 
materials i humans que tenim i 
prioritzant molt acuradament les 
actuacions.
Des del grup municipal de CiU us 
desitgem una molt bona Festa Major 
2014! La d’enguany, com sempre, 
millor que l’any passat. Gràcies
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1643 Gràcies
Guanyarem el 
futur! 

Festa Major de 
Sant Pere i Sant 
Pau 2014!!

El temps passa i 
arriba de nou la Festa 
Major de Canet.  
Temps de gaudir del 
nostre poble amb els 
nostres conciutadans. 

Gaudim d’aquestes festes que 
representen un bon moment per sortir al 
carrer i petar la xerrada amb els amics, 
veïns, coneguts.
Seguim vivint en temps complicats per 

Canet Rock: fem-
ne una oportunitat

Ja som a les 
portes de la Festa 
Major i aquest 
any el pastís ens 
ve acompanyat 
d’una cirereta: 
el Canet Rock. 

El mític festival, que durant els anys 
70 del segle passat, es va convertir 
en una icona de la llibertat i la cultura 
de base popular, ressorgeix de la mà 
de la iniciativa privada i ha escollit el 
nostre municipi per, durant 12 hores, 
portar els grups musicals més actuals 

Amb confiança, 
canviar per 
millorar 

Per Catalunya 
el semestre 
que s´obre a 
partir d´aquest 
mes de juny es 

presenta apassionant. I de ben segur 
que ho serà! I ho serà no només a 
nivell polític sinó també històric. La 
celebració del tricentenari de l´11 de 

a tots, gràcies als esforços de tots els 
ciutadans ens n’estem sortint. Les dades 
d’atur demostren una clara tendència 
en la recuperació de nous llocs de 
treball. No són dades espectaculars, 
però sí que veiem que l’esforç fet per 
tots nosaltres comença a donar fruïts.
Les persones que actualment estem 
gestionant l’Ajuntament estem 
desenvolupant la tasca en un medi 
complicat, amb pocs recursos, amb 
una limitada capacitat d’inversió i en 
un entorn de crisi.  Aquests paràmetres 
fan que prenguem decisions que no 
agraden, decisions no de cara a la 
galeria, sinó per garantir el futur de 
Canet com a municipi autònom i capaç 
de fer inversions pròpies,  són decisions 
que permetran que Canet surti del pou 
on estava.  Nosaltres som de Canet 

i mirem per Canet,  no perdrem ni un 
minut de la tasca que duem a terme a 
Canet en debats estèrils des del punt de  
vista del poble.
Durant els propers mesos, a més a més 
de la Festa Major, a Canet hi ha un munt 
d’actes, festes, celebracions esportives, 
culturals, entre elles la celebració del 
Canet Rock, on es calcula que prop 
de 25.000 persones vindran a Canet, 
aquest esdeveniment, amb el qual 
ja fa temps que treballem, significarà 
un repte per les àrees de Seguretat 
Ciutadana i Sanitat, amb la implicació 
total de la Guàrdia Urbana, els Mossos 
de Esquadra, els Bombers i Protecció 
Civil. 
La temporada de platges comença 
i com no podia ser d’altra manera la 
bandera blava oneja a  les nostres 

platges. Continuarem amb el servei 
de salvament marítim. Instal•larem 
noves passeres a la platja del Cavaió. 
Instal•larem 5 grups de dutxes noves i 
adaptades a més d’adequar de nou el 
Passeig Marítim.
Hem iniciat un cens de animals de 
companyia, amb cost zero per a l’usuari. 
Cada usuari tindrà un carnet del cens 
(amb el nom del gos, el número de xip, 
el nom del propietari i el DNI ). Totes 
les dades estan intercomunicades amb 
tots els municipis, d’aquí la importància 
d’aquest cens, un gos es pot perdre en 
qualsevol municipi però si està censat 
es podrà esbrinar qui és el propietari tot 
i que no sigui del poble.
Gràcies i que gaudiu de la millor Festa 
Major del Maresme! La nostra!

del panorama català (malauradament 
sense cap grup de Canet!).
Ens trobem, doncs, amb un festival 
musical com tants altres que es 
desenvolupen durant els mesos de 
primavera i estiu arreu del territori, 
que aprofita comercialment una marca 
ja consolidada, que té la virtut, si la 
sabem aprofitar, de fer-se a Canet i que 
es desenvoluparà, després d’haver-se 
proposat diferents emplaçaments que 
no han reeixit, al Pla d’en Sala.
Certament és una bona notícia per a la 
promoció del poble. D’entrada perquè 
gràcies a aquest fet, Canet ha estat 
protagonista als mitjans de comunicació 
d’abast nacional (i de forma positiva, 
que de notícies negatives n’hem tingut 
unes quantes en els darrers temps). 

I, sobretot, perquè si les previsions 
oficials de venda d’entrades que fan els 
organitzadors, a l’entorn de les 20.000, 
es compleixen, que estem segurs que 
si, tindrem una allau de visitants que 
trepitjaran el nostre poble. 
És, doncs, un bon moment de posar 
en valor els actius que fan de Canet 
un magnífic poble on viure i, en aquest 
cas, visitar. Hem de ser capaços de 
vendre’ns i, sobretot, d’aconseguir 
que aquesta massa crítica potencial 
ens compri. I no només el dia 5 de 
juliol, sinó que hi hagi repetició de 
compra en format visita d’un dia, cap 
de setmana o vacances. Serà, doncs, 
fonamental que els recorreguts des de 
l’estació al Pla d’en Sala es dinamitzin 
convenientment amb activitats lúdiques 

i comercials (amb protagonisme 
principal per al nostre teixit econòmic!), 
sí, però també promocionals de la 
cultura, el patrimoni i altres actius 
que disposem. Administració pública, 
teixit econòmic i societat civil tenim 
davant nostre un gran repte que hem 
de convertir en oportunitat, de tal 
manera que Canet en surti beneficiat 
i, de passada, minimitzi els costos que 
l’Administració haurà de suportar (i que 
paguem entre tots) per tenir el poble a 
punt i endreçat en acabar. 
Estem convençuts que, una vegada 
més, Canet estarà a l’alçada, tot 
demostrant el seu esperit emprenedor.
Que tingueu una molt bona Festa 
Major!

setembre de 1714 i la consulta del 9 de 
novembre seran les dues dates clau. 
Estem convençuts que ambdues dates 
esdevindran dues festes reeixides de 
participació col•lectiva i de manifestació 
en llibertat i normalitat. A Canet amb el 
Festival del Canet Rock del 5 de juliol 
tindrem el millor preludi a questes dues 
celebracions de la voluntat del nostre 
poble d’expresar-se en democràcia, en 
pau i en concòrdia.
La societat, l’economia i la política 
global, i també local, estan canviant 
d’una manera accelerada i cal estar 
amatents. Els moviments socials 
reivindicatius, la nova economia fruit de 
la crisi (l’ètica i la no-ètica també) i la 

crisi dels bipartidismes a nivell europeu, 
estatal i nacional, en són potser els 
millors exemples. N’hi ha d’altres, però 
tots van en la mateixa línea de constatar 
una transformació progressiva del que 
fins ara ha estat la normalitat durant 
molts anys, “l’statu quo”.
La realitat, però, sempre és canviant i 
hem de voler-nos creure que els canvis 
sempre ens portaran a quelcom millor, 
a una societat i a uns temps millors. 
Hem d’estar convençuts que canvi vol 
dir progrés. Si això no és així, el canvi 
pel canvi no tindrà cap justificació. 
En aquest sentit cal constatar que ja 
estem immersos en un període de 
transformació general del qual no ens 

en podem desentendre.
El grup d´Unió Municipal de Catalunya 
des del seu àmbit: Canet, i des del 
Govern municipal i des de les seves 
regidories de Benestar Social, Promoció 
Econòmica i Turisme, Urbanisme, 
Festes, Cultura i Joventut,  seguirà 
treballant en el dia a dia de la proximitat 
i la realitat dels problemes i de les 
persones del nostre poble per canviar 
i millorar, conscients de la realitat local, 
general i global amb ànim de servei, 
sense color polític i amb la màxima 
sensibilitat social:  PER CANET! 

Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos 
una Bona Festa Major- Sant Pere 2014!

1643 Gràcies! Guanyem el futur!
1643 gràcies! Per primer cop en 
democràcia, hem guanyat unes 
eleccions a Canet i a Catalunya, i això 
gràcies a la vostra confiança.
3646 gràcies! Que són aquells vots que 
han anat a partits polítics que defensen 
el dret a decidir del 9N, entre ells CiU 
i ICV.
I 5207 gràcies a tots els que vau 
dipositar un vot a l’urna, perquè en 

democràcia decidim votant!
D’aquí a 5 mesos els canetencs i tots els 
ciutadans de Catalunya tornarem a ser 
cridats per anar a votar, concretament el 
9 de novembre, per decidir si volem que 
Catalunya assoleixi la independència.
Tots aquells partits que defensem el 
dret a decidir, haurem de ser forts i 
treballar colze amb colze perquè la 
consulta sigui un èxit de participació, 
més enllà del resultat. En democràcia, 

el poble decideix votant, i això s’ha de 
garantir.
Si sumem, guanyarem!
Des d’ERC volem desitjar-vos una 
bona Festa Major 2014! I recarregueu 
piles pels moments històrics que ens ha 
tocat i tocarà viure!
esquerra.cat/canetmar
facebook.com/ERC.CanetdeMar
twitter.com/ERC_CanetdeMar
canetmar@esquerra.org 




