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Canet rep més de 
800.000 euros de 
la Diputació per a 
projectes de tots els 
àmbits municipals

Unanimitat de 
tots els grups en 
la condemna als 
atacs ocorreguts a 
la platja de Canet

L’obra de Miquel 
Blay s’exposa f ins 
al setembre a la 
Casa museu
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telefònic urgent 
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EDITORIAL
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L’equip de govern es posa en contacte amb la ciutadania 

a través del Viure Canet per enviar una salutació i desitjar 

una propera Festa Major que ens proporcioni un temps 

de trobada i descans. Estem vivint uns temps de profunds 

canvis i a la vegada plens d’esperança.

A l’Ajuntament, hem tingut relleus dels càrrecs més 

importants del nostre municipi: la secretària municipal, 

l’interventor, el cap de la Policia i altres tècnics. Tot i aquesta 

complicació, en un equip de govern format per quatre 

diferents sensibilitats a l’hora d’entendre la política, gràcies 

a la bona entesa que tenim, podem dir que hem posat ordre i 

hem millorat el funcionament del nostre Ajuntament.

Tenim esperança perquè el nostre poble ha vist com tots els 

polítics de la nostra vila, fa pocs dies vàrem fer un gest de 

total consens, per dir que volem avançar en pau i generositat. 

I amb aquesta actitud podem tenir tota l’esperança que ens 

en sortirem, dintre d’uns temps de canvi, que ens donen 

il·lusió i el compromís de millorar Canet de Mar. Bona Festa 

Major.

L’equip de govern

TRANSPARÈNCIA

RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES
En compliment de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i de procediment administratiu 
comú (LRJPAC), el Ple de l’Ajuntament va aprovar a la sessió 
de 24/11/2016, les retribucions per als càrrecs electes. 

Per assistència a cada sessió del Ple: 184,42 euros. 

Aquesta quantitat,la perceben els càrrecs sense dedicació 
fi xada i són: Lluís Llovet Bayer (2n tinent d’alcalde); 
Raquel Serra Lerga (3a tinenta); Sílvia Tamayo Mata 
(4a tinenta); Josep M. Masvidal Serra (5è tinent); Jesús 
Marín Hernandez (regidor); Laureà Gregori Fraxedas 
(regidor); Àngel López Solà (regidor); Esther Agulló Renau 
(regidora); Toni Romero Carbonell (regidor); Cristina Soler 
Vílchez (regidora); Marc Jimenez Torres (regidor). 

Per assistència a la Comissió Assessora del Ple:  50 euros.
Per assistència a la Comissió Especial de Comptes:  50 euros.

Aquesta retribució, només la perceben els regidors que 
formen part de les Comissions (i no tenen dedicació 
exclusiva o parcial).

Cada any se celebren 6 plens ordinaris, tot i que també 
n’hi pot haver, excepcionalment, d’extraordinaris. Cada 
Ple comporta també una reunió prèvia de la Comissió 
Assessora. La Comissió Especial de Comptes es reuneix de 
forma ordinària, dos cops a l’any. 

Exerceixen càrrec amb dedicació parcial, (tot i que fan més 
del 100% de jornada efectiva) percebent una quantitat anual 
distribuïda en 14 pagues i són donats d’alta a la Seguretat 
Social (aquests càrrecs NO reben cap més retribució del nostre 

Ajuntament):

1. Blanca Arbell Brugarola (alcaldessa): 29.826,59 euros a  

    l’any (70% de la jornada)

2. Pere Xirau Espàrrech (1r tinent alcalde): 29.826,59 euros  

    a l’any  (80,53% de dedicació)

3. M. Àngels Isart Falceto (regidora delegada): 18.519,06      

    euros a l’any (50 % de dedicació)

4. Quirze Planet Rovira (regidor delegat): 18.519,06 euros a  

     l’any (50 % de dedicació)

5.  Coia Tenas Martínez (regidora delegada): 18.519,06 euros  

    a l’any (50 % de dedicació)

6. M. Assumpta Revoltós Vaquer (regidora delegada):   

    24.074,78 euros a l’any (65% de dedicació)

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

La Junta de Govern Local està formada per l’alcaldessa i els 

tinents i les tinentes d’alcalde. Es reuneix cada dimecres. La 

quantitat econòmica que perceben els tinents d’alcalde que NO 

tenen dedicació, és de 368,33 euros per a cada Junta.

 

Informació publicada al portal de Transparència del web 

institucional www.canetdemar.cat

ENTORN VIRTUAL AMB 
TECNOLOGIA GREEN COMPUTING
L’Ajuntament ha renovat els nodes principals que suporten 

la infraestructura virtual.  A dia d’avui se n’ha renovat 

més d’un 66% i aquest 2018 es preveu fer-ho en un 100%. 

La tecnologia verda està pensada per reduir el consum 

d’energia i l’espai que ocupa. També millora la mobilitat 

entre usuaris i s’eliminen deixalles electròniques.

VIURE CANET · JUNY 2018



Solucions d’administració digital  14.000 euros

Projecte Suport a l’Escolaritat Mira’t 4.091 euros

Programa instrumental Escola d’Adults Maria Saus  4.644 euros

Esdeveniments esportius  3.000 euros

Beques esportives per prevenir el risc d’exclusió 2.000 euros

Implementació Pla d’Igualtat 6.375 euros

Intervenció Fons Comediants  3.500 euros

Exposició sobre l’escultor Miquel Blay  3.000 euros

Substitució cistelles bàsquet de l’Escola Misericòrdia  2.441 euros

Campanya El mercat t’ajuda a cuidar-te  1.200 euros

Activitats culturals de la Festa Major   2.532 euros 

Projectes d’emancipació i apoderament joves 6.941 euros

Actuacions de difusió de la Fira Mercat Modernista  1.500 euros

Promoció i animació de la Fira Mercat Modernista 5.000 euros

Impuls a la participació ciutadana  6.764 euros

Suport a l’Ofi cina Municipal del Consumidor  2.500 euros

Tallers de prevenció de consum d’alcohol – centres de secundària  1.900 euros

Càmeres de control semafòric N-II    10.000 euros

Línia de suport a la garantia del benestar social    46.298 euros

Construcció de l’espai “Sota les voltes de l’Odèon”  200.000 euros

Programa de foment de l’ocupació local 2017-2018 222.700 euros

Curs de preparació d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior  27.800 euros 

Finançament en l’àmbit de Benestar Social 41.538 euros

Millora estructural de la Plaça Mercat  100.000 euros

Control energètic, monitoratge i control accés Pavelló i Camp de futbol  34.486 euros 

Ascensor adaptat per a l’escola Misericòrdia  29.891 euros

Millores d’accessibilitat i seguretat del Centre Parroquial (Sala petita Odèon)  35.000 euros

Serveis locals d’ocupació Plataforma Xaloc 13.128 euros

3BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚM. 53

CANET REP SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ PER A PROJECTES 
VALORATS EN MÉS DE 800.000 EUROS

La Diputació de Barcelona dóna ajuts als ajuntaments a través de diferents programes de subvencions, que poden formalitzar-

se en ajuts tècnics, materials o econòmics. 

El Catàleg de serveis és un dels instruments de cooperació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” que s’aprova, 

periòdicament, amb la fi nalitat de reforçar les competències locals i garantir la prestació de serveis i activitats locals arreu 

del territori.  Altres instruments de cooperació local són les meses de concertació o els ajuts puntuals de subvencions 

complementàries. 

Per al període en curs, confi rmats i en procés d’atorgament, que vol dir que ja podem començar a elaborar-los, la Diputació 

ha atorgat aquests ajuts econòmics: 

GESTIÓ MUNICIPAL
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MEDI AMBIENT, SANITAT I SALUT

MEDI AMBIENT PREN BONA NOTA DE LES JORNADES DE PATRIMONI

L’Ajuntament fa un balanç molt positiu de les jornades de 

Patrimoni Natural 2018. Tres dies intensos carregats de 

propostes per aconseguir reactivar l’agricultura i la pagesia local.

Les Jornades, titulades “Present i futur de l’agricultura a Canet” 

han servit perquè l’Ajuntament reculli i tiri endavant les propostes 

i mobilitzi els diferents actors  involucrats amb l’objectiu de 

defi nir una estratègia comuna de reactivació agrària des d’un 

POSEM A PUNT LA PLATJA I HISSEM DE NOU LA BANDERA BLAVA 

VIURE CANET · JUNY 20184

EL PORTA A PORTA DE 
CANET REP LA VISITA D’UNA 
DELEGACIÓ DE MENORCA

Una delegació de càrrecs relacionats amb el Medi Ambient de 
l’illa de Menorca, han visitat Catalunya aquesta primavera. Ho 
han fet per conèixer de primera mà el procés d’implantació, el 
funcionament, la resposta ciutadana i els resultats obtinguts 
en el sistema de recollida selectiva porta a porta, del qual 
Canet n’és un pioner, un model i un referent. S’ha dut a terme 
una sessió de treball, durant la qual han rebut informació 

detallada del nostre sistema de recollida porta a porta. 

punt de vista ecològic, però també sòcio-econòmic i cultural.

Les van preparar i presentar els guanyadors de la Beca Bonal 

2016 – 2018, Roger Soler i Abel Sampériz. Fot-li Castanya 

hi va col·laborar amb una visita guiada per les vinyes, per 

poder observar directament els canvis en els usos de la 

terra en les últimes dècades. També s’hi van presentar 

iniciatives en marxa com el projecte Cardedeu Agroecològic, 

Terra Franca, o la Cooperativa de Consum La Maduixa, de 

Canet de Mar. Fins i tot hi va haver temps per fer un fantàstic 

tast de productes locals a càrrec del 6Q Restaurant. 

El darrer dia, els membres coordinadors de Permacultura 

Íbera van oferir un taller divulgatiu a Vil·la Flora sobre el 

consum i la producció alimentària al Maresme per fer front 

al canvi climàtic. A l’acte fi nal de les jornades, els participants 

van refl exionar sobre el futur local, però a partir de propostes 

concretes per avançar cap a un nou model alimentari.

La platja de Canet enceta la temporada d’estiu hissant de 

nou la Bandera Blava que certifi ca la qualitat i l’excel·lència 

de la zona de bany del nostre municipi. La Bandera, l’atorga 

l’entitat internacional ADEAC-FEE i acredita que complim 

amb els criteris de qualitat ambiental, qualitat de l’aigua, se-

guretat i serveis. Es dóna anualment i l’any passat, per un 

problema amb l’ocupació d’espais de les guinguetes, no vam 

poder fer-la onejar, malgrat tenir els certifi cats de qualitat 

excel·lent de la zona de bany. 

Aquest maig també s’ha instal·lat la tercera i última partida 

de material sanitari i d’accés a la platja. En concret, s’han 

col·locat 212 metres lineals de passera de formigó, repartits 

per tot el tram de platja, 4 dutxes i 4 pous de subministra-

ment de les dutxes. Aquest lliurament se suma al que es va 

col·locar el 2016 i el 2017. 

EL CONSELL COMARCAL FARÀ LA 
NETEJA VIÀRIA I LA RECOLLIDA 
DE RESIDUS DE CANET DE MAR

A proposta de l’Àrea de Medi Ambient, el Ple municipal va aprovar 
el 26 d’abril la delegació de les competències de recollida de 
residus i neteja viària al Consell Comarcal del Maresme.

L’execució dels serveis es portarà a terme mitjançant 
l’empresa mixta RESMAR, participada en un 49% pel Consell 
Comarcal i un 51% per CESPA, d’acord amb els resultats del 
diàleg competitiu efectuat pel Consell Comarcal l’any 2015.

La delegació de serveis al Consell Comarcal per part dels 
ajuntaments permet una major efi ciència dels recursos mu-
nicipals, gràcies als avantatges que suposa, entre d’altres, 
acollir-se a les condicions econòmiques obtingudes pel Con-
sell Comarcal mitjançant l’agrupació de les necessitats de 
diversos municipis.

Amb aquesta mesura, l’Ajuntament s’allibera de les tasques 
més rutinàries, que s’assumeixen des del Consell Comarcal, 
sense perdre la informació detallada i la visió general grà-
cies al sistema de coordinació establert amb els responsa-
bles del Consell Comarcal. 
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PRESSUPOSTOS

ELS PROJECTES DEL PRESSUPOST JOVE JA SÓN REALITAT
Aquest 2018 és el segon any que es desenvolupa el 

Pressupost Jove. El projecte pretén fomentar la participació 

dels joves de Canet oferint l’oportunitat de poder decidir 

quines activitats es faran l’any següent des de la Regidoria 

de Joventut. El tret diferencial del Pressupost Jove és 

que els joves han d’involucrar-se en l’organització, la 

implementació i l’avaluació de les propostes, fomentant així 

el seu apoderament i coresponsabilitat.

Al Pressupost Jove 2018 s’hi han presentat 8 propostes, 

totes de la categoria 15-20 anys. Des del gener, l’equip de 

Joventut està treballant per tirar-les endavant, comptant en 

tot moment amb la implicació del jovent local. 

Patis oberts

En Josep va proposar poder obrir els diumenges a la 

tarda el pati de l’institut Lluís Domènech perquè els joves 

poguessin fer servir les pistes esportives. Aquesta proposta 

complementa l’obertura que actualment es du a terme a 

través de la Regidoria d’Esports. Així doncs, el pati s’ha obert 

també durant 11 tardes dels diumenges d’abril, maig i juny.

Col·laboració amb la gossera

L’Eva i les seves amigues van presentar una proposta 

de col·laborar amb la gossera de Canet, el Centre Caní 

JA PODEU VOTAR LES PROPOSTES DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
El dimecres 2 de maig es va iniciar un nou procés dels Pressupostos Participatius. Una de les novetats d’aquesta edició és que els 

projectes es triaran per un període de dos anys.

Aquest és un procés públic, emparat en un sistema reglat i inclusiu de participació. S’ha creat una Comissió que vetlla per tot 

el procés i que està formada per representants de les formacions polítiques i persones a títol individual, que van col·laborar 

en la passada edició presentant-se com a voluntàries.

Pedracastell. Dos grups de quatre joves, acompanyades dels 

dinamitzadors juvenils de La Masoveria, hi ha anat 6 dimarts 

dels mesos d’abril, maig i juny.

Festival dansa urbana

L’Ari i les seves amigues van presentar un projecte per 

fer una festa que comptés amb la participació de tots els 

joves amb inquietuds artístiques i ganes de pujar dalt de 

l’escenari. I d’aquí va sortir la col·laboració amb les activitats 

que l’entitat Fanatix va fer a l’abril a la riera Sant Domènec.

Tornejos esportius

El 5 maig es va fer un torneig de futbol sala, proposat per 

en Mohamed. Hi van participar uns 42 joves, d’entre 12 i 16 

anys. I en Joan en va proposar un altre que es fa aquest juny

i és per a joves a partir dels 16 anys.

Activitats sobre el feminisme

L’Ariadna va presentar la proposta de fer activitats que 

giressin al voltant del feminisme, ja que considera que és 

una temàtica molt important avui i de la qual sovint ens 

manca informació i formació. Finalment, hem acordat fer 

dos tallers a La Masoveria.

FASE 1

del 2 de 

maig al 3 

de juny

Presentació de les propostes per part de la 

ciutadania, les entitats i les associacions.

Els veïns i les veïnes han presentat durant aquest 

període les diferents propostes que la Comissió de 

Seguiment escollirà i portarà a votació

FASE 2

del 4 de 

juny a l’11 

de juny

Validació i estudi de les propostes.

Per part de la Comissió Ciutadana de Seguiment i    

dels Serveis Tècnics.

FASE 3

del 13 de 

juny al 16 

de juliol

Votació ciutadana

Qui pot votar les propostes?

Les persones empadronades a Canet de Mar, des de l’1  

de gener de 2018, majors de 16 anys.

FASE 4

Resultats

Execució de les propostes escollides.

Durant els anys 2018-2019.

Fins al 16 de juliol és poden votar les propostes escollides. Ho poden fer les persones majors de 16 anys, empadronades a 

Canet. Consulteu el web www.canetdemar.cat



ACABEN LES OBRES 
DEL CARRER NOU

Aquest maig han acabat les obres 

d’urbanització del carrer Nou. Han estat 

més de 4 mesos de treballs, que han 

posat de manifest el mal estat de les 

canalitzacions i del sota fonament del 

carrer. L’arranjament ha estat complet. 

S’ha hagut d’aixecar tota la via. Ha 

calgut fer un desviament de la xarxa 

hidrogràfi ca cap a la riera Buscarons i 

per tant renovar tota la xarxa d’aigua. 

La urbanització del carrer deixa vorera 

i calçada a un únic nivell. La redacció 

del projecte i la direcció facultativa 

es va adjudicar a l’empresa Serpa 

enginyeria i consultoria ambiental, 

s.l. per un import de 7.875 euros i 

l’execució de les obres, s’ha adjudicat 

a l’empresa Obres Ortuño, s.l., per un 

import de 196.000 euros.

CANET AL DIA
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OBRES A LA PLAÇA 
11 DE SETEMBRE 

L’alcaldessa ha visitat, acompanyada del 

regidor d’Urbanisme, l’evolució de les 

obres del carrer Nou.

MILLORES I 
MANTENIMENT DE 
LA VIA PÚBLICA

Des de l’any 2016, la plaça 11 de 

setembre entra a la planifi cació de 

millores continuades de la via pública. 

Periòdicament, s’hi fan treballs que 

inclouen sobretot la reparació del 

paviment. Aquest 2018 ja s’ha arranjat 

uns 1.000 m2 de la plaça i el seu 

entorn. La previsió és continuar amb 

la resta de cara a properes anualitats. 

L’actuació d’aquest 2018 ha tingut un 

cost de 55.000 euros.

Fent balanç del primer trimestre de l’any, 

l’Àrea d’Obres i Via Pública destaca les 

feines següents: 

-Arranjament de l’avinguda Maresme: 

reparació de vorera, petita plaça 

d’accés a la platja i substitució de la 

barana del “bucle”. 

-Construcció d’una escala d’accés a la 

zona del Santuari venint del Palauet.

-Barana d’accés a la plaça dels “pisos 

roses”.

-Pintura dels fanals de les rondes i del 

passeig Marítim.

-Instal·lació de taules de ping pong, 

pícnic, bancs i una font a l’escola Turó 

del Drac. 

-Substitució de l’enllumenat antic 

per leds als carrers Sant Joaquim, 

Sant Marc, Doctor Guiteras, Santiago 

Rusiñol, Pedracastell i Nou.  

Tasques de la Brigada en xifres 1r 

trimestre 2018:

78 actuacions a la via pública

82 actuacions en edifi cis municipals

63 actuacions al Cementiri (no es 

comptabilitzen els enterraments)

66 assistències a les entitats per 

activitats al carrer

COMPRA D’UNA NAU 
AL POLÍGON 
INDUSTRIAL

UNANIMITAT EN 
LA CONDEMNA DE 
L’EPISODI DE LES 
CREUS A LA PLATJA

Tots els partits amb representació 

municipal han aprovat, a la sessió 

extraordinària del Ple celebrada el 

dijous 24 de maig, una moció de rebuig 

a l’incident ocorregut a la platja de Canet 

el dia 21 de maig. Us la resumim aquí i 

podeu trobar el text complet al web de 

l’Ajuntament:  

Dilluns, a la platja de Canet, mentre 

es custodiaven creus grogues per 

reivindicar la llibertat dels presos per 

ideologia política, va venir gent de fora 

organitzada  per desfer l’acte pacífi c.  

Aquest  consistori  diu  prou  a  aquesta  

violència.  Cridem a tothom al civisme, 

al diàleg i a la tolerància, que són les 

úniques eines que fan possible el debat i 

la confrontació  d’idees  des  del  respecte  

a  totes  les  opinions.  Demanem  a  tots  

els canetencs i canetenques, tinguin 

les idees que tinguin, refl exionar i, 

sobretot, no buscar  la  provocació  ni  la  

confrontació.  S’acorda per unanimitat 

dels disset membres que integren el Ple 

municipal:

PRIMER.-  Manifestar la més enèrgica 

condemna pels atacs així com a qualsevol 

incident per raons ideològiques, com 

també tots aquells atacs que han tingut 

lloc a molts pobles del nostre país. 

SEGON.-  Fer una crida a rebaixar la 

tensió, car aquesta es transmet a la 

ciutadania i pot derivar en enfrontaments, 

agressions verbals i físiques. TERCER.-  

Demanar als serveis jurídics municipals, 

que estudiïn la possibilitat de denunciar  

les  agressions  sofertes  per  ciutadans  

i  ciutadanes  del  nostre  poble. QUART.-  

Instar les autoritats supramunicipals i 

de país, i al govern espanyol, que aturin 

aquesta onada de violència contra un 

moviment essencialment pacífi c.

El 30 de maig passat, s’ha formalitzat 

davant de notari la compra, per un cos-

tat, d’una nau industrial de 534,65 m2 

ubicada a la plaça Pere Llauger Prim, 

núm. 2, Nau 12, i per l’altra de 5 places 

d’aparcament a la mateixa ubicació, al 

polígon industrial Can Misser. El preu 

de la nau ha sigut de 239.109,00 €, IVA 

exclòs i el de les 5 places d’aparcament 

de 5.000,00 €, IVA exclòs. La destinació 

de la nau és albergar diferents sec-

cions de la Brigada d’Obres i Serveis. 

A les places d’aparcament adquirides 

s’hi ubicarà el parc mòbil de la Brigada.



FESTA MAJOR 2018
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Programa 
de la Festa Major 
de Sant Pere i 
Sant Pau 2018

21 de juny – dijous -
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “AIRES DE 
ROSALíA”  
Concha Ibañez, Jesús Costa, C. Beiro 
A la Sala Cultural Ramon de Capmany, a 2/4 de 8 de la tarda

Treballs exposats des del 21 de juny fi ns a l’1 de juliol 

(ambdós inclosos)

Àrea de Cultura 

REVETLLA DE SANT JOAN   
Al passeig Marítim, davant l’antiga Ofi cina de Turisme, 

a partir de les 9 del vespre

Vine i porta el teu sopar, que nosaltres hi posem la Festa!! 

Els Montoya KNETEOKTEVEO i Àrea de Festes 

REVETLLA DE SANT JOAN                     
A l’envelat de Vil·la Flora, a 2/4 de 10 de la nit 

Sopar i Ball amb el duet SO MÀGIC

Associació Amics del Ball i Àrea de Festes          

28 de juny – dijous -

23 de juny – dissabte -

FIRA D’ATRACCIONS 
Al passeig Marítim, a la zona de l’espigó, des del 27 de juny 

fi ns a l’1 de juliol       

Àrea de Festes

27 de juny – dimecres -

PREGÓ DE FESTA MAJOR 
a càrrec de Xantal Llavina, periodista de televisió,

 ràdio i premsa catalanes.

Al carrer Ample, a les 9 del vespre

Seguidament la Comissió de Festes oferirà coca, cava  i re-

fresc als assistents

Àrea de Festes 

REVETLLA RUMBERA DE SANT PERE 
amb Paco Pubill & Va de Rumba

A la riera Sant Domènec, a les 10 del vespre

Àrea de Festes 

Estimades i estimats canetencs,

Durant tot l’any, cercaviles, aplecs, rues, fi res, xerrades, 

concerts, exposicions, tallers, espectacles, curses i 

molt més, ens confi rmen que Canet de Mar és un poble 

actiu, creatiu, generós, solidari, obert i alegre.

El poble s’omple de vida amb totes les activitats que,  

amb l’estimable i essencial iniciativa i col·laboració  

de les entitats, l’Ajuntament  promou, du a terme o hi 

contribueix.

I quan arriba l’estiu, arriba Sant Pere i Sant Pau i arriba la 

Festa Major.  Un esclat d’actuacions, una mostra de diferents 

actes i entreteniments, concentrats en uns pocs dies.

Enguany, la Comissió de Festes, les entitats i 

l’Ajuntament han treballat de valent per oferir-vos una 

programació àmplia i digna per a tots els assistents, 

per a totes les edats.

Així doncs, desitgem que el programa de Festa Major 

que us presentem sigui prou engrescador perquè  

desperti el vostre interès i us animi a  participar.

Sortiu al carrer, ompliu les places, preneu possessió 

de l’espai, regaleu-vos la companyia dels amics i dels 

veïns... divertiu-vos  i  gaudiu de la Festa Major amb 

alegria i amb respecte.

Viviu la Festa Lliure!!!

Per unes Festes lliures 

de sexisme!!! 

Molt bona Festa Major!!!

M.Assumpta Revoltós, 

regidora de Festes.

RE
am

A la

Àre
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30 de juny – dissabte -
TORNEIG DE TENNIS TAULA DE 
FESTA MAJOR 
XI Campionat Social memorial Josep Mayolas  

Al gimnàs de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, 

a les 9 del matí

Club de Tennis Taula Canet   

TORNEIG INFANTIL-JUVENIL 
D’ESCACS   
Al Centru, a les 11 del matí

Campionat infantil i juvenil de partides ràpides, fi ns a 16 anys               

Inscripcions fi ns a 10 minuts abans de començar

Club d’Escacs Canet  

XIV NIT MÀGICA   
A la plaça Universitat a les 12 del migdia plantada de les bèsties              

Activitats a partir de les 6 de la tarda 

-vegeu pàgina 10  i també programes a part -

TORNEIG DE GERMANOR SOCIAL DE 
PETANCA 
Al club Botxes Canet M.M, a 2/4 de 5 de la tarda 

Club Botxes Canet M.M.

FESTA DE LA PROCLAMACIÓ DE LA 
PUBILLA, L’HEREU, LA PUBILLETA I 
L’HEREUET DE CANET 2018       
A la plaça Universitat, dins els actes de la Nit Màgica, 

a 2/4 de 7 del vespre 

Àrea de Participació Ciutadana 

XXIV FESTIVAL DE PATINATGE 

ARTÍSTIC  
Al Pavelló municipal d’esports, a 2/4 de 8 del vespre 

Club Patinatge Artístic Canet

FESTA JOVE (BARRAQUES)
Al passeig Marítim, davant l’antiga Ofi cina de Turisme, 

a les 12 de la nit  

Amb l’Orquestra Gira-sol i Dj Litus 

Comissió Festa Jove Barraques, Àrea de Joventut i Àrea de Festes 

29 de juny – divendres -

TORNEIG DE GERMANOR DE
ST. PERE DE BOTXES  
Al club Botxes Canet M.M., a les 9 del matí

Club Botxes Canet M.M.

OFICI DE SANT PERE
Església parroquial. A les 11 del matí                  

Missa cantada per  L’ORFEÓ MISERICÒRDIA 

Director: Xavier Dotras i Dotras 

Obra del compositor Sr. Eliseo Rey i Sans  

Amb acompanyament de la Camerata Instrumental

“Solistes de Catalunya”

AVIADA DE COLOMS
A la plaça de l’Església. A la sortida de l’ofi ci        

Club Colombòfi l Missatgeres de Canet de Mar

Seguidament, a la plaça Macià

La Comissió de Festes servirà el tradicional 

VERMUT POPULAR 
Amenitzat per Disco-Mòbil Lluís Serra  

Àrea de Festes

SARDANES, amb la Cobla BISBAL JOVE 

A les 6 de la tarda, a la plaça de la Llenya 

Àrea de Festes

TRADICIONAL CONCERT DE 
FESTA MAJOR   
A la plaça Universitat, a les 8 del vespre  

(en cas de pluja a l’envelat de Vil·la Flora)

Amb l’Orquestra METROPOL 

Àrea de Festes

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

Pirotècnia IGUAL 

FESTA JOVE (BARRAQUES)  
Al passeig Marítim, davant l’antiga Ofi cina de Turisme, 

a les 11 de la nit   

Amb els grups: Soweto, Pirat’s Sound Sistema, 

Zoom Musiqueta i Dj Sendo

Comissió Festa Jove Barraques, Àrea de Joventut i Àrea de Festes        

BALL DE FESTA MAJOR    
A la plaça Universitat, a 2/4 de 12 de la nit

(en cas de pluja a l’envelat de Vil·la Flora) 

Amb l’Orquestra METROPOL

Àrea de Festes

DIADA DE SANT PERE I SANT PAU



FESTA MAJOR 2018

9BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL · NÚM. 53

1 de juliol – diumenge -

MATINADES
Amb tots els Grallers de Canet

Sortida des de la plaça Macià, a les 8 del matí 

Recorregut: plaça Macià, carrer St. Jaume, carrer Abell 

Baix, carrer Nou, riera Buscarons, carrer Sant Pere, plaça 

Indústria, carrer Lluís Domènech i Montaner, carrer 

Verge de Montserrat, riera Gavarra, carrer Ample, carrer 

Castanyer i plaça Macià

Àrea de Festes

TORNEIG DE FESTA MAJOR DE 
DOBLETES BOTXES 
Al club Botxes Canet M.M., a les 9 del matí

Club Botxes Canet M.M.

TORNEIG D’ESCACS        
Torneig interclubs de partides ràpides amb la participació 

dels millors equips del Maresme

Al Centru, a les 10 del matí  

Club d’Escacs Canet 

CONCERT EXTRAORDINARI DE 
FESTA MAJOR
A la plaça Macià, a les 11 del matí       

Amb la Big Band i Big Band júnior de l’Escola de Música de 

Canet i la Big Band del Prat de Llobregat

Àrea de Festes 

 

XXXIII TROBADA DE GEGANTS                           
A la plaça Església, a les 6 de la tarda

Amb els GEGANTS DE CANET, GEGANTS DEL BARRI DELS 

ABELLS, CRESTES DEL TURÓ DEL DRAC, PERKUTES DE 

CANET, SOROLL.SOM, TABALERS DELS DIABLES  i diverses 

parelles de GEGANTS DE CATALUNYA

Recorregut: plaça de l’Església, carrer Abell Baix, carrer 

Nou, riera Buscarons, carrer de la Font, carrer Castanyer i 

carrer Ample on els gegants faran els balls de cloenda de 

la trobada.

ACTUACIÓ CASTELLERA 
amb els Castellers de l’Alt Maresme Els Maduixots i 

els Encantats de Begues

Al carrer Ample (davant l’Ajuntament), a les 8 del vespre

Àrea de Festes

TEATRE  “Descalços pel parc”                            

Companyia de teatre del Centru         

A la pista de la plaça Universitat, a 2/4 de 10 del vespre 

Al Centru   

- Veure programes a part -

3 de juliol – dimarts -
MATINAL INFANTIL
Amb infl ables i festa de l’escuma !! 

Al passeig Marítim, davant l’antiga Ofi cina de Turisme,

A partir de les 10 del matí infl ables d’aigua i a les 12 festa 

de l’escuma

Àrea de Festes                     

4 de juliol – dimecres -
SPLASH SLIDE EL TOBOGAN 

INFINIT!                                   
A l’av. Dr. Fleming, des de les 6 de la tarda fi ns a les 9 del vespre

Àrea de Festes                     

6 de juliol – divendres -
XVII CANTADA D’HAVANERES
Amb el grup Son de l’Havana i la col·laboració especial de 

Maria Dotras i Pep Romaguera

Al passeig Marítim, zona espigó, a les 10 de la nit

(en cas de pluja a l’envelat de Vil·la Flora)       

Comissió Havaneres i Comissió de Festes

7 de juliol – dissabte -

MERCAT DE PAGÈS     
A la riera Gavarra (parada Bus Comediants) des de les 9 del 

matí fi ns a les 2 de la tarda          

Àrea de Promoció Econòmica

CANET ROCK
- vegeu programes a part –

8 de juliol – diumenge -
APARADOR D’ESPECTACLES
Cia Sim Salabim. El viatge de James 

A la plaça Colomer, a les 7 de la tarda

Associació Cultural Plataforma Odèon i Àrea de Cultura
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14 de juliol – dissabte -
POSTULACIÓ DEL CÀNCER        
Diversos carrers de Canet, durant el matí 

Associació de Lluita Contra el Càncer

XXII MUSCLADA POPULAR     
A la riera Sant Domènec, a les 6 de la tarda concurs. 

A 2/4 de 8 del vespre degustació               

(en cas de pluja, a la Pista d’Hoquei del Pavelló) 

Moixons Llepafi ls i Àrea de Festes                                      

CORREFOC         
Sortida des de la riera del Pinar, cantonada Pas d’en Marges, 

a les 10 de la nit

Recorregut: riera del Pinar, carrers Nou, Abell Baix, Carreró 

Comunidor, Eusebi Golart, Sant Pere, Saüc, 

de la Font, i plaça Macià, (fi nal de festa)

Colla de Diables de Canet de Mar i Àrea de Festes

K80NET VII FESTIVAL
Reviu l’ambient disco dels anys 80     

Al passeig Marítim, 

davant l’antiga Ofi cina de Turisme a les 12 de la nit 

Associació K80Net i Àrea de Festes

21 de juliol – dissabte -

GRAN NIT DE LA SARDANA
A la riera Sant Domènec, activitats a partir de les 6 de la tarda               

- vegeu programes a part -

Amics de la Sardana i Àrea de Cultura

28 de juliol – dissabte -
MERCAT DE PAGÈS     
A la riera Gavarra (parada Bus Comediants) 

des de les 9 del matí fi ns a les 2 de la tarda          

Àrea de Promoció Econòmica

GRAN FESTA HOLI CANET 
“Polvos de colors”

Al passeig Marítim, a partir de les 6 de la tarda

Gea XXI i Àrea de Festes 

A les 12.00 h, a la Plaça de la llenya 

 

A les 17.30 h, a l’espai Plaça Universitat 

Inflables  

A les 18.00 h, a l’espai 2 Plaça Universitat 

Presentació dels actes Gent Diversa Els Quatre Gats de Canet 

A les 18.15 h, a l’espai 2 Plaça Universitat 

Globusflèxia  Wang Lu 

A les 18.30 h, a l’espai 1 Plaça Universitat 

Pubilles i Hereus 2018   

A les 19.00 h, a l’espai 2 Plaça Universitat 

Periquillo   

A les 20.00 h, a l’espai 1/2 Plaça Universitat 

Dansa   

Dansa  Escola de dansa Natalia Prior 

Danses Urbanes   

A les 21.00 h, a l’espai 1 Plaça Universitat 

Soul Funk Rhythm & Blues   Cafè Soul Band 

A les 21.30 h, a l’espai Plaça Universitat  

Diables, Dracs i Tabalers de Canet  

A les 21.45 h, a la riera Buscarons 

Diables, Dracs i Tabalers de Canet  

A les 22.15 h, a la Plaça de la llenya 

Encesa de l’Ateneu  Diables, Dracs i Tabalers de Canet  

A les 22.25 h, a l’espai 1 Plaça Universitat 

Presentació dels actes de la Nit  Gent Diversa Els Quatre Gats de Canet 

A les 22.30 h, a l’espai Plaça Universitat 

Degustació sang de drac  Els Montoya 

A les 22.35h, a l’espai 1 Plaça Universitat 

Soul Funk Rhythm & Blues  Cafè Soul  Band 

A les 23.30 h, a l’espai 2 Plaça Universitat 

La 4 Via  Cia T-atraco teatre 

A les 00.30 h, a l’espai 1 Plaça Universitat 

The Best Of The Worst   Cabaret Javier Ariza 

          

a
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L’OBRA DE MIQUEL BLAY 
S’EXPOSA FINS AL SETEMBRE 
A LA CASA MUSEU

Dissabte 19 de 

maig s’inaugurà 

a la Casa museu 

Domènech i Mon-

taner, l’exposició 

“L’escultor Miquel 

Blay i la seva 

aportació al 

M o d e r n i s m e ”. 

Miquel Blay és 

un escultor de 

fi nals del segle 

XIX i principis del 

XX i la seva obra 

més destacada a Canet és la tomba de Florentina Malató, 

que es troba a la cripta del Castell de Santa Florentina. La 

seva fi gura va quedar una mica en segon terme, eclipsada 

per altres noms de l’època, però amb el temps se l’ha reco-

negut i se’l considera com un dels més destacats en escul-

tura modernista. Són obres seves Els primers freds (1892, 

Museu d’Art Modern de Barcelona), Eclosió (1908), Cançó 

popular, grup escultòric del Palau de la Música Catalana i el 

conjunt d’escultures de la plaça d’Espanya, a Barcelona.

La inauguració es va fer coincidint amb la celebració del Dia 

Internacional dels Museus i acabarà el 16 de setembre, amb 

la Fira Mercat Modernista.

LA CASA MUSEU FORMA 
PART DEL BARCELONA PASS 
MODERNISTA

La Casa museu Domènech i Montaner forma part de les 15 

joies modernistes que es podran visitar a través del Barcelona 

Pass Modernista, una targeta que permet l’accés sense 

cues i a preus més baixos a diferents edifi cis modernistes 

de la demarcació de Barcelona. Aquesta iniciativa, liderada 

per la Diputació de Barcelona i Turisme de Barcelona, es va 

presentar en un acte especial al recinte de l’Hospital de Sant 

Pau. Un acte que ha comptat amb la participació de l’Àrea de 

Promoció Econòmica del nostre Ajuntament i que ha servit 

també per presentar les fi res i les festes modernistes de les 

comarques de Barcelona, com la XI Fira Mercat Modernista 

que celebrarem a Canet de Mar els dies 14, 15 i 16 de 

setembre. 

Inaugurada coincidint amb el Dia Internacional dels Museus

TALLER DE MICROCRÈDITS 
SOLIDARIS PER A DONES 

CONFERÈNCIES I XERRADES 
AL CICLE DE CULTURA PER LA 
IGUALTAT 

Al maig s’ha presentat el projecte Dones pel futur, una 

entitat que compta amb el suport de les àrees de Benestar 

Social, Promoció Econòmica i Igualtat. Ara, aquest juny, es 

fa un taller gratuït que s’adreça a dones d’entre 23 i 60 anys 

que es trobin en situació de vulnerabilitat i que vulguin tirar 

endavant un projecte empresarial. L’objectiu és crear un 

grup solidari de suport, en el qual la confi ança serà l’aval per 

als microcrèdits que es demanaran. Més informació a través 

de l’adreça giramujeres@forumactiva.cat.

El Cicle Cultura per la Igualtat ens ha ofert, des del seu inici 

ja fa un any, conferències de diversos àmbits, però totes elles 

centrades en la dona i el seu paper a la societat. Així, hem 

escoltat veus com la de Carme Ruscalleda, Teresa Brugarola, 

Pere Riera o Josep Rovira i temes tan interessants com la 

realitat del poble amazig o la relació de les dones amb la 

música, el teatre, la televisió o la ciència. 

La voluntat del cicle, al qual participen també les entitats 

locals Associació de Dones Sàlvia, Associació Mares 

Malabaristes i Associació Cultural Plataforma Odèon, és 

la de treballar per disminuir les diferències per sexe i per 

donar visibilitat a dones rellevants. I fi ns ara s’ha aconseguit. 

El cicle continua i si en voleu estar informats, consulteu 

cartelleres, escolteu Ràdio Canet o entreu a l’agenda del web 

municipal www.canetdemar.cat. 
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CESSIÓ DE MATERIAL 
DE CÀRITAS

L’AJUNTAMENT POSA 
EN MARXA EL SERVEI 
TELEFÒNIC URGENT 092

És un servei que s’engega amb la 

intenció que els veïns i les veïnes de 

Canet puguin fer una trucada d’urgència 

des de telèfons fi xos.

Aquesta línia no substitueix el telèfon 

de la Comissaria, el 93 794 0088, que 

continua actiu i que serveix per demanar 

informació o fer consultes. 

Està pensat per a telèfons fi xos, perquè la 

telefonia mòbil ens podria desviar cap a 

urgències d’altres municipis o cap al 112. 

RECTA FINAL AL CURS 
D’EDUCACIÓ PER A LA 
MOBILITAT SEGURA

Els alumnes de 2n, 4t i 6è de les 

quatre escoles de primària de Canet 

han participat durant tot el curs a les 

sessions d’Educació per a la mobilitat 

segura que imparteix la Policia Local. 

Són classes que dos agents de la 

Policia han fet als centres i que ara, 

aquest maig, s’han portat al carrer 

per posar en pràctica tot el que s’ha 

treballat a les aules.

La Policia Local, després de 8 anys 
sense fer-ho, ha reprès aquest curs 
2017 - 2018 les classes d’Educació per 
a la mobilitat segura a les escoles de 
primària de Canet. 

CONVOCATÒRIA DE 
BEQUES DE MENJADOR
El Consell Comarcal del Maresme ha 

publicat les bases per poder sol·licitar 

les beques menjador per al curs 2018-

2019. Els benefi ciaris són els alumnes 

d’educació infantil (segon cicle), primària 

i secundària obligatòria, empadronats a 

Canet de Mar, que s’ajustin als criteris de 

les bases de la convocatòria publicades 

pel mateix Consell Comarcal. Les 

sol·licituds s’han de presentar a l’Ofi cina 

d’Atenció al Ciutadà fi ns al 27 de juny. 

Més informació al web institucional.

25 ANYS D’INSTITUT 
I 10 DE LA 2a 
ESCOLA PÚBLICA

PROGRAMA D’AJUTS 
PER A L’ACCESSIBILITAT 
A CASA
L’Àrea de Benestar Social gestiona 

els ajuts que es donen per a petites 

reformes als habitatges de les 

persones grans, per què en facin una 

adaptació funcional i s’hi instal·lin 

ajudes tècniques que els millorin 

l’accessibilitat i, per tant, la qualitat 

de vida. És un programa que ja s’ha 

dut a terme altres anys i que fem 

conjuntament amb la Diputació de 

Barcelona. L’any 2017 es van fer un total 

de 6 arranjaments en cases particulars 

i aquest 2018 ja se n’han fet 3.

Aquest 2018 es compleixen 25 

anys de l’inici de l’Institut Lluís 

Domènech i Montaner. Aquest maig, 

a la performance que cada any fan 

els alumnes del Batxillerat d’Arts 

Escèniques, s’hi va sumar tot el centre. 

Des de Vil·la Flora, que és on es va 

ubicar l’institut als seus inicis, alumnes 

i professors van baixar en cercavila 

fi ns a la plaça Universitat, per fer-hi la 

fi  de festa.  També aquest 2018 fa 10 

anys que va obrir l’edifi ci del Turó del 

Drac, la segona escola pública d’infantil 

i primària de Canet.

L’Àrea d’Educació ha organitzat, a 
proposta de l’equip de Salut Comunitària 
del CAP, formació en reanimació 
cardiopulmonar per als alumnes de 
primària de les escoles públiques de 
Canet. L’han rebuda aquesta primavera 
tots els alumnes a partir de P5 i fi ns a 
6è. Són tallers que ha fet el personal 
d’infermeria i han mostrat les tècniques 
bàsiques, adaptades a l’edat dels menors, 
per actuar davant incidències sanitàries 
que provoquin aturada cardiorespiratòria 
i per tant, risc per a la vida.

TALLERS DE REANIMACIÓ 
CARDIOPULMONAR A 
LES ESCOLES

Càritas Parroquial de Canet ha com-

prat material d’ajut tècnic que posa a 

disposició dels usuaris dels Serveis 

Socials de l’Ajuntament.  Càritas i Ser-

veis Socials ja fa temps que col·laboren 

conjuntament en diferents projectes de 

manera molt positiva.



La judoka Marta Also Montserrat, 

continua sumant èxits esportius. 

El darrer, aquesta primavera 

als Campionats de Catalunya 

Universitaris CCU, en què va 

quedar campiona de la categoria 

de menys de 52 quilos. 

Tres reconeixements més en 

arts marcials. D’una banda, en 

Guillem Martinez Portugues, que 

representa Catalunya al Campionat 

d’Espanya de Judo, ja que va 

quedar campió de Catalunya en la 

modalitat de menys 90 kg.  I també 

destaquem la joveneta Arianne 

Delgado, medalla d’Or de menys de 

26 kg i el seu pare, Alex Delgado, 

tercer classifi cat a la categoria 

de menys de 70 kg tots dos al 

Campionat Brazilia jiu jitsu & judo.

I aquest principi de juny, la canetenca Cristina Soler s’ha 

proclamat campiona d’Espanya de Botxes. Ha quedat prime-

ra en la modalitat individual femenina i també en el tir de 

precisió femení. Cristina Auzmendi ha quedat tercera en la 

modalitat individual. En homes dues parelles de Canet tam-

bé s’han classifi cat. Josep Alapont i Mario Bascompte, han 

quedat primers, Pere Cortes i Juan Carrasco segons i Daniel 

Guillen i Francisco Moreno, tercers. I en tir de precisió mas-

culí també han fet podi dos canetencs, Josep Alapont primer 

i Daniel Guillen segon.

Aquests són només alguns dels triomfadors d’aquest any. 

Ràdio Canet fa programació esportiva i destaca periòdica-

ment la tasca d’esportistes i clubs. 

Sintonitzeu-la al 107.6 fm i també a través d’internet al web 

www.radiocanet.cat

L’esport base de Ca-

net té una salut enve-

jable. El relleu es va 

fent sense problemes 

amb bons resultats 

d’equips i clubs. La 

primavera ens porta 

el fi nal de la tempo-

rada de competicions 

i lligues esportives. Però també és l’època de les proves més 

genèriques de diferents disciplines. A banda del Cros que 

vam viure al gener i de la participació de nou amb bona posi-

ció del pilot Joan Pedrero al Rallie Dakar, amb la primavera 

ens ha arribat el Campionat de les 3 hores de resistència de 

motocròs, la Marxa popular, que ja té vint anys de vida,  el 

primer campionat escolar d’atletisme en pista i el Campio-

nat de Volei Platja Svatour 2018. 

Aquest juny torna la Nocturna, celebrem la Milla Urbana, la 

Pedalada del Club Ciclista, el Campionat d’Espanya de Botxes 

... i moltes més, que tenen com a colofó, la Nit de l’Esport, que 

organitza l’Ajuntament i que premia esportistes i clubs que 

han destacat durant la temporada anterior. 

Els darrers mesos hem rebut molt bones notícies 

d’esportistes a nivell individual: 

En Joel Morales París, d’11 anys, s’ha proclamat campió 

en la categoria de 33 kg de Taekwondo. Actualment s’està 

preparant per als propers campionats de Catalunya que es 

faran al juny i al setembre.

La Mariona Hernandez Grao, que 

té 16 anys, és portera d’hoquei i ha 

guanyat el trofeu com a millor por-

tera del campionat de Catalunya 

2017 de la seva categoria. 

ESPORTS
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TRANSPARÈNCIA: LA IMPORTÀNCIA D’UNA 
POLÍTICA NETA
El bon funcionament de l’ajuntament és un objectiu importantíssim i 
aparentment poc visible per a la gent. Tanmateix un govern responsable 
ha de  tenir aquesta feina a la seva agenda de manera prioritària. A 
la llarga en sortim benefi ciats perquè la relació entre les persones i 
l’Ajuntament esdevé més fl uïda quan necessitem fer ús dels serveis o, 
simplement informar-nos.

La transparència informativa és una necessitat i neix arran de la 
corrupció sistèmica del poder polític espanyol que tan de mal ens fa 
i del qual volem fugir creant una república nova, neta i lliure dels vicis 
enquistats al regne al qual estem lligats.

Per això, d’ençà que som responsables del govern municipal estem 
treballant per tal que tothom tingui accés a tota la informació municipal 
amb igualtat de condicions. Per això, avui és consultable telemàticament 
de forma clara i entenedora com gestionem tots els recursos públics, 
com ens estructurem i quines polítiques municipals impulsem. Podeu 
trobar tota la informació al web de l’Ajuntament. 

I a nivell pràctic, com exemple, hi ha la borsa de treball municipal. Un 
tema que ens preocupa és que tothom que busqui feina i vulgui treballar 
a l’Ajuntament tingui les mateixes oportunitats. Per això vam organitzar 
les borses de treball a partir d’unes proves objectives i ha donat com a 
resultat un procés net, clar i lliure de qualsevol favoritisme.
Us desitgem molt bona Festa Major!

PREDICANT AMB L’EXEMPLE, PER TRANQUIL·LITAT 
DE TOTS.

Davant la tensió i la incertesa política que el país viu en el moment 

present, i sobretot davant la crispació i la por viscuda recentment amb 

els fets del passat mes de maig, els polítics de Canet podem dir als 

ciutadans de Canet, amb modèstia però amb satisfacció, que aquesta 

vegada hem sabut predicar amb l’exemple. No ha estat fàcil, com no ho 

és l’entesa i l’acord en el dia a dia del mateix equip de govern municipal 

que conformem quatre grups polítics amb perfi ls prou diferents entre 

si. Però el govern funciona, i funciona bé perquè l’objectiu és comú: 

el progrés, la millora i el benestar del nostre poble. I en aquest sentit 

preval per davant de qualsevol interès particular de partit l’interès 

general del poble. Per fortuna i per tranquil·litat de tots, aquest tarannà 

ha estat el mateix que s’ha fet palès en l’últim Ple municipal per part de 

totes les forces polítiques que el constitueixen.

Al Ple municipal de Canet hi ha partits sobiranistes de dreta i d’esquerra, 

independentistes de dreta i d’esquerra també, i també el nostre grup: 

CANETENCS INDEPENDENTS, un grup municipalista independent amb 

gent de dreta i d’esquerra, independentista i no independentista. Però 

aquesta diversitat del plenari no ha estat cap impediment per a la 

unitat de tots, fent passar la llibertat i la raó per sobre de la intolerància 

i la violència, en defensa de la democràcia i la convivència. Una vegada 

més a Canet hem estat exemple predicant amb l’exemple!

Bona Festa Major 2018 i Bon Estiu!

Canet de Mar

CANET DE MAR

LA CIUTAT DEL DESGOVERN
A fi nals de maig de l’any 2015 ja vam anticipar que el projecte d’ERC i 
Blanca Arbell no era el correcte pel nostre poble, ni amb Convergència 
ni amb Canetencs Independents+PSC/PSOE + Som Canet,  han 
demostrat un projecte coherent per Canet, ni el lideratge que el nostre 
poble necessita.

Aquesta incapacitat ha quedat palesa amb els objectius primordials de 
poble; a Canet tenim una neteja defi cient com queda palès cada cop que 
passegem pels carrers del nostre poble, tenim els parcs, els carrers i 
els jardins de titularitat municipal amb un manteniment defi cient, com 
el cas de Can Santinyà, la zona de Via Cannetum, la ronda Dr. Anglès, 
les rieres de Canet, l’avinguda Maresme... Recentment s’ha adjudicat el 
servei de neteja i recollida d’escombraries però sense un increment de 
pressupost sufi cient que ens permeti pensar que el problema millorarà.
També volem remarcar que aquesta falta de lideratge de l’Alcaldia 
es veu clarament en  l’Àrea de titularitat de l’alcaldessa, la Seguretat 
Ciutadana, presenta  els problemes endèmics, resolts en part en la 
nostra gestió del mandat anterior, i que han ressorgit, en afegit s’observa 
una desídia per part de l’Alcaldia amb els problemes que dia a dia ens 
trobem, pintades per tot el poble,  robatoris puntuals, ocupacions de 
vivendes, en defi nitiva una Àrea que necessita un lideratge i una decisió 
ferma, no com ara.

D’aquí a un any tots nosaltres podem decidir continuar amb la desídia 
d’un projecte caduc o triar ACTIVAR CANET.
Us desitgem a tots Bona Festa Major!

TEMPS D’ESTIU 

Ja tenim a tocar l’estiu i els mesos de més activitat a Canet, Revetlles, Canet 

Rock, Festa Major, Fira Modernista... el poble s’omple de veïns que estiuegen aquí, 

retrobaments, platja. És temps de descans, però l’activitat municipal no s’atura o això 

esperem, perquè la feina és molta i queda molt per fer. 

El poble té greus problemes sense que es vegin solucions: neteja i brossa (ara que 

venen mesos complicats encara més) i no creiem que la solució que ha pres el govern 

municipal sigui la millor. 

Transparència en la gestió, que ha de millorar i molt. 

Policia Local, Esplèndid, Radio Canet, Garrofers... moltes preguntes i instàncies 

presentades sense, de moment, resposta per part d’Alcaldia. Zones del poble 

deixades de la mà (Av. Maresme, forats a molts carrers, jardins sense manteniment, 

Vil.la Flora amb una deixadesa total). 

Temes especials, Odèon i Centru, on la manca de capacitat d’aquest govern els fa 

recórrer a la resposta “ho estem estudiant” o “hi estem treballant” però les solucions 

mai no arriben. 

Estem a un any de les properes eleccions municipals i no esperem que en aquest període 

es posin en marxa solucions als problemes que estem patint, al més probable és que tot 

siguin promeses però els fets demostren que amb això es queden, en promeses. 

Nosaltres estem preparats per fer de Canet un poble capdavanter en benestar, de la 

gent gran, jove i els més petits. Tenim solucions en tots aquells reptes presents i futurs 

que el nostre poble s’ha de plantejar. Reivindiquem el centre de dia per la gent gran, que 

portàvem en el nostre programa. Farem un Canet per a les persones, per sentir-se’n 

orgullós, que generi negoci i ocupació, amb bones prestacions. Un Canet obert al mar i a 

la muntanya, amb millors serveis. Governat amb transparència i un tarannà participatiu. 

I parlant de participació, us desitgem que gaudiu de la Festa Major, esperem que tinguem 

una bona festa, on tots ens trobem i retrobem i donem el tret de sortida a l’estiu. 

Bona Festa Major i bon estiu!
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Emprar les paraules adients al que volem descriure és fonamental per 

entendre’ns i comprendre el que ens envolta. 

Per exemple: la platja és la platja i la gent és la gent. Per això, des 

de la CUP Poble Actiu no entenem com, alguns regidors del nostre 

ajuntament i, diguem-ho clar, alguns membres del Govern es neguen a 

dir les coses pel seu nom. Orwell deia, al tants cops tergiversat 1984, 

que si esborres la paraula llibertat de la llengua, perdem la forma 

de reconèixer un concepte i per tant, de desitjar-lo. Un referent molt 

més proper, a qui vam tenir la sort d’escoltar a Canet el passat 1 de 

desembre, el periodista Jordi Borràs, també parlava de la importància 

d’anomenar les coses pel seu nom: no és el mateix nazi, que feixista, 

que neonazi però tots pertanyen a la ultradreta. I tanmateix, malgrat 

les evidències, els antecedents i la intolerància característica, alguns 

regidors no van acceptar que els agressors de la platja el dia 21 de 

maig eren militants d’ultradreta. Tant va ser així que aquest fet es va 

acabar obviant de la moció unitària. Anomenar aquests elements pel 

seu nom permetrà reconèixer-los i elaborar estratègies que evitin la 

propagació de l’odi com ja s’ha fet en altres indrets. Per tant, dir les 

coses pel seu nom és la trinxera irrenunciable. No passaran!

LES COSES PEL SEU NOM

CANET DE MAR

La participació efectiva de la ciutadania, 
essencial per a Canet

Després d’un llarg hivern arriba el bon temps, i amb ell la major part 

d’activitats per gaudir, a l’aire lliure, de la festa, la cultura i l’espectacle. 

Moltes d’aquestes activitats, no es durien a terme sense la participació 

ciutadana.

Som conscients que, a Canet tenim un gran nombre d’entitats, que sovint 

són el motor de diferents iniciatives ciutadanes, i la majoria d’activitats 

són programades, majoritàriament per les entitats de Canet. Tenim un 

gran nombre d’entitats actives, que omplen de contingut, les festes en 

les quals ens veurem immersos aquests dies, les que tindrem durant el 

fi nal de l’estiu, o les que hem gaudit durant la primavera.

També, som conscients que aquesta participació s’activa en l’àmbit 

individual. Recentment hem tingut dos processos participatius en la 

nostra població, les propostes dels pressupostos i l’enquesta d’opinió 

sobre el reglament de participació. Aquests dos processos han tingut 

una gran participació de la ciutadania. Ara, més que mai hem d’aportar 

tota la informació necessària i totes les facilitats perquè, els canetencs 

i canetenques puguin ser partícips de les polítiques que s’han de dur 

a terme a Canet. Som Canet, som conscients que els temps estan can-

viant i que, tots i totes hem de ser els protagonistes.

Us desitgem bona Festa Major a totes i tots!

viure canet - butlletí d’informació municipal  núm.53

Edició:

Ajuntament de Canet de Mar

Disseny, maquetació i impressió:

Impremta Anfruns

L’Ajuntament de Canet de Mar no es fa responsable 

de les opinions expressades pels grups polítics.

Ens apropem a la Festa Major,  moments en què gaudim de les 

activitats als carrers, les places o el Passeig de Mar. Però no únicament 

en aquestes dates sortim al carrer i és que som un poble  amb la gran 

sort de tenir un teixit associatiu molt potent.

Les entitats esportives en són un bon exemple.  Només cal passejar-

nos qualsevol tarda o cap de setmana per veure com tenim de plenes 

les nostres instal·lacions esportives:  el pavelló municipal, el camp 

de futbol, les pistes d’atletisme, el gimnàs i els patis de l’institut, els 

clubs de botxes i petanca, la zona de skate, el  complex municipal H20, 

sense oblidar-nos dels diferents espais que tenen algunes entitats  

per practicar la seva modalitat. Això ens demostra que tenim un teixit 

esportiu potent,  però a la vegada ens deixa palesa la necessitat  que 

tenim d’invertir en manteniment i millores en les nostres instal·lacions,  

així com que ens obliga a refl exionar sobre la necessitat que tenim 

d’ampliació de les zones esportives. 

Des de la Regidoria d’Esports som ben conscients, i en aquesta línia 

estem treballant, que ara per ara cal mantenir i millorar el que tenim.  

És el cas de les millores que aquest estiu farem en el Camp de Futbol,  

així com l’elaboració del projecte per fer el tancament de la pista 

d’hoquei  i  la instal·lació d’una zona de workout a la platja.

Des del PSC, us animem a participar de les activitats del nostre poble, a 

gaudir de l’espai públic amb respecte i civisme i us desitgem una  bona 

Festa Major i un feliç estiu.
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