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Telèfons 
d’interés

Horari autobús

Tarjeta T-16 + Info

Ajuntament: 937943940
Policia Local: 937940088
Centre d’Assistència 
Primària (CAP)
937956676 
Centre Civic Vil·la Flora: 
93 795 46 25
Ació Social: 93 795 46 79
Biblioteca P. Gual i Pujadas
93 795 60 37
Casa Museu Lluis 
Domènech i Montaner
93 795 46 15
Mercat Municipal: 
93 794 02 92
Recollida de Voluminosos: 
93 751 00 96

Horaris Deixalleria
De dilluns a divendres de 8 
a 13 hores i de 15:30 a 18:30 
hores.
Dissabte i diumenge de 9 a 
13 hores. 

OAC Ajuntament de Canet 
de Mar
Carrer Ample, 11
Horari d’atenció al públic: 
De dilluns a divendres de 9 
a 14 hores
Dĳous de 9 a 14 hores i de 
17 a 19 hores.
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La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes que tenen 
entre 4 i 16 anys que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de 
viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins de 
la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena.

Hospital Sant Jaume
Institut Bisbe Sivilla

St. Jaume - Av. de Vallderoure
Apartaments Codina)

Ctra. N-II - Rajoleria
Ctra. NII Sindicat

Ctra. N-ll - Camping el Globo Rojo
Ctra. N-ll - Residència Guillem Mas

Estació Rodalies
St. Elm - Antic Camí d’Arenys

Riera de la Gavarra - Verge del Remei
 Rda. St. Jordi - Tanatori

Escola Misericòrdia
Pl. Pau Casals

Rda. St. Jordi - Tanatori
Pl. Busquets (Ins. Domènech i Muntaner)

Via Canetum - Rafael Masó
Escola Turó del Drac

Piscines - Institut Sunsi Móra

Escola Turó del Drac
Piscines - Institut Sunsi Móra

Vil·la Flora
Pl. Busquets (Ins. Domènech i Muntaner)

Rda. St. Jordi - Tanatori
Escola Misericòrdia

Pl. Pau Casals
Rda. St. Jordi - Tanatori

Pl. Busquets (Ins. Domènech i Muntaner)
Riera de la Gavarra - Els Comediants

St. Elm - Antic Camí d’Arenys
Av. Maresme - Pl. Cavaió

Estació Rodalies
La Vall - Oficina d’Informació i Turisme

Ctra. N-ll - Camping el Globo Rojo
Ctra. N-II - Pl. St. Cristòfor

Ctra. N-ll - Platja del Morer
Creu Groga

St. Jaume - Mar
Institut Bisbe Sivilla

Hospital St. Jaume
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Editorial

El darrer any i mig ha estat dels 
més complicats que ens ha 
tocat viure a totes i tots. Una 
pandèmia sense precedents, 

que ha impactat en les nostres vides i 
ha comportat un daltabaix en moltes 
famílies, empreses i també administra-
cions. A Canet hem treballat sense des-

cans per minimitzar els seus efectes, i 
planificant amb la mirada posada en la 
recuperació social i econòmica. Perquè 
sabem que ens en sortirem, i quan ho 
volem tenir totes les eines a punt per 
donar el suport necessari al veïnat i al 
teixit econòmic, associatiu i cultural 
del nostre municipi. Cal agrair la gran 

feina feta i la que queda per fer a tots, 
en especial el nostre personal sanitari 
que durant tots aquests mesos ha vet-
llat per la nostra salut. També vull agrair 
especialment la tasca de la Policia Lo-
cal qui, en un context tan difícil, ha re-
doblat els esforços per garantir la segu-
retat ciutadana a la vegada que vetllava 
perquè es complissin les restriccions 
sanitàries, sempre canviants. 

Som conscients que la reobertura 
de moltes activitats i la fi dels confina-
ments ha comportat un repunt dels fets 
delictius, tant a Canet com a molts po-
bles i ciutats del litoral. És un tema que 
ens preocupa i estem en tot moment al 
costat del veïnat. Treballem coordina-
ment amb la Generalitat per reclamar 
més efectius i canvis legislatius que im-
pedeixin la reincidència i que ens ajudin 
a poder fer front a aquestes problemàti-
ques. Estem convençudes i convençuts 
que el govern actuarà per donar suport 
als municipis i que podrem oferir un mi-
llor servei a la ciutadania.

Amb tot, la nostra vila continua es-
sent un indret privilegiat i, malgrat que 
pugui haver certes problemàtiques, no 
cal que se’ns emporti l’alarmisme. Som 
un municipi segur, amb un teixit social 
i econòmic fort, envejable pels nostres 
atractius i culturalment de primer nivell. 
Gaudim de Canet de Mar aquest estiui.  

canet.alcaldia@canetdemar.cat
 @BlancaArbell

 @BlancaArbell

Contacta amb l’alcaldessa

Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa de Canet de Mar

Redoblant els esforços 
per garantir la seguretat i 
tranquil·litat de tothom
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L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, ARA I SEMPRE AL VOSTRE COSTAT. SEGUEIX-NOS:

Telegram
t.me/ajcanetdemar

Twitter
@AjCanetDemar

Facebook
Ajuntament canet de Mar

Correu è lectr`ònic
canetdemar@ canetdemar

Instagram
@AjCanetDemar

Pàgina web
canetdemar.cat
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A fons

El Ple municipal ha aprovat la li-
citació per a la redacció de di-
versos projectes urbanístics 
per ubicar el nou Institut Sunsi 
Móra als terrenys de Can Grau. 

En concret, s’ha obert la contractació 
pública per redactar l’estudi d’inunda-
bilitat, el projecte de reparcel·lació i el 
projecte d’urbanització. Així, s’estima 
que a finals de la tardor es podria dur a 
terme la cessió dels terrenys al Depar-
tament d’Educació de la Generalitat, 
que és qui s’encarregarà d’impulsar la 
construcció del nou equipament.

L’Institut Sunsi Móra de Canet de 
Mar ha esdevingut un dels centres de 
secundària de referència a la comarca 
gràcies a la seva oferta educativa ba-
sada en potenciar la vocació interna-
cional, plurilingüe i global de l’alumnat 
i sent pioners en la implementació del 
projecte STEM (reforç de l’ensenya-
ment de les àrees científic-tecnològi-
ques). Fa més de set anys que els alum-
nes i el professorat del Sunsi Móra es 
troben en mòduls prefabricats i el pro-
jecte educatiu que defensen demana 
una ampliació d’espais per tal de poder 
seguir oferint a la ciutadania un projec-
te educatiu de qualitat. La limitació de 
l’institut ha portat a l’Equip de Govern a 
demanar a la Generalitat la construcció 
d’un equipament amb cara i ulls. 

El centre educatiu ocuparà una petita part de la 
superfície total dels terrenys, que es compensaran 
amb la cessió d’un espai urbà que permetrà crear 
l’Anella Verda

Can Grau acollirà 
el Sunsi Móra  i es  protegirà  
la biodiversitat
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L’actual situació de col·lapse que presenta no es pot allar-
gar més temps, volem que els infants i joves rebin una edu-
cació de qualitat, i que el professorat treballi en les millors 
condicions possibles, per seguir desenvolupant aquest 
projecte educatiu excel·lent.

Rosabel Madrid Cámara
4a Tinent d’Alcaldia i regidora d’Educació

Per què els terrenys de Can Grau?
La parcel·la on s’ubicarà és un terreny 
agrícola privat de 90.000 m2, dels quals 
s’utilitzarà un espai d’uns 10.000 m2, 
deixant una extensió de 80.000m2 per 
mantenir la diversitat i els espais agrí-
coles. Al ser privat, mai ha estat a dis-
posició de la ciutadania i amb aquest 
projecte el municipi obtindrà un nou 
espai educatiu públic. L’espai és  prou 
ampli per poder ubicar l’institut i, si cal, 
els cicles formatius que en un futur es 
vulguin desenvolupar, a més que es 
crea una zona educativa amb l’escola 
bressol i l’escola de primària. També 
permet reequilibrar el municipi amb 
dos instituts ubicats en dues zones di-
ferenciades de la vila.

Cal destacar que la resta d’espais 
que es van posar sobre la taula o bé te-
nien un cost molt elevat i insostenible 
pel municipi, o implicaven canvis en el 
POUM que endarreririen en excés la 
cessió dels terrenys, o bé eren espais 
que no complien al 100% amb les condi-
cions establertes des del Departament. 
Els tràmits per cedir els terrenys de Can 

Grau ja s’havien iniciat l’any 2019 per 
aconseguir en el menor temps possible 
disposar del nou equipament; tanma-
teix, l’arribada de la pandèmia de la CO-
VID-19 va endarrerir el procés.

Compensació d’espai i creació 
de l’anella verda
La proposta és crear un institut integrat 
amb l’entorn que pugui promoure criteris 
de sostenibilitat i defensar del medi am-
bient. Des de l’Ajuntament s’ha parlat amb 
l’equip directiu i professorat del centre per 
tal de poder treballar en aquesta línia.

També cal tenir present que una de 
les problemàtiques mediambientals 
principals del nostre municipi és l’auto-
pista. Aquest espai s’ha convertit en una 
frontera molt important que separa el 
municipi de l’espai no urbanitzat. Davant 
d’aquest fet, es va voler desenvolupar un 

POUM molt restrictiu amb l’objectiu de 
mantenir zones no urbanes i agrícoles 
per sota de l’autopista per permetre la 
diversitat mediambiental. Aquestes zo-
nes de protecció es troben trencades en 
un punt que no permet la connexió est-
oest i impedeix la circulació d’espècies i 
el trànsit d’animals forestals.

Així doncs, quan es va acordar la 
cessió dels terrenys de Can Grau per fer 
l’institut, l’Ajuntament es va comprome-
tre a cedir els espais on actualment hi ha 
les naus de la Brigada d’Obres i Serveis 
i les naus del servei de Neteja perquè 
aquests passés a ser espai novament 
no urbanitzable. Això permet crear una 
anella verda amb el corredor ambien-
tal entre l’est i l’oest del municipi. Com 
que es permet compensar l’edificabilitat 
amb un altre terreny, la parcel·la se ce-
dirà gratuïtament al municipi.  
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Permet reequilibrar el municipi amb dos instituts en dues 
zones difrenciades de la vila i creem una zona educativa amb 
l’escola bressol i l’escola de primària

Per què el terreny de Can Grau és el millor
espai on ubicar l’Institut Sunsi Móra?

L’espai és prou ampli per poder ubicar l’institut i, si cal, els cicles 
formatius que en un futur pròxim volem desenvolupar

Si considerem la distància idònia d’un quilòmetre per accedir 
caminant al centre, el 85% de la població ho podria fer.

El terreny s’aconsegueix sense cap cost per les arques municipals.

La parcel·la de Can Grau fa 90.000 m2 dels quals només 
s’utlilitzaran uns 10.000 m2. La resta seran per mantenir la 
diversitat i els espais agrícoles.

Aquest espai sempre ha estat tancat i mai ha tingut utilitat pública, 
ara el transformem per donar un servei educatiu públic.

La proposta és crear un institut integrat amb l’entorn que pugui 
promoure criteris de sostenibilitat i defensar el medi ambient.



Actes
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Malgrat la complexitat 
de la situació i que som 
conscients de que no 
podrem oferir el mateix 
format que en edicions 

anteriors, pensem que encara que 
aquest any sigui un any d’impàs posa-
rem tot el nostre esforç en intentar que, 
respectant les limitacions i restriccions 
que implica la situació actual, l’edició 
d’enguany sigui una bona experiència 
i faci gaudir a tothom, ciutadans i vi-
sitants. Però per aconseguir-ho ens 
agradaria molt poder comptar amb 
vosaltres, ja que sense la implicació de 
la ciutadania i el teixit comercial i asso-
ciatiu la Fira no seria possible.

Aquest any reprendrem el tema que 
va quedar pendent l’any passat i la temà-
tica entorn la qual girarà la Fira d’enguany 
serà “La Fotografia i el Modernisme”.

A l’època modernista la fotografia 
comença a ser un mitjà d’expressió ar-

tística i un mitjà per captar la realitat 
social d’aquell moment. Els fotògrafs 
comencen a tenir un interès públic i 
l’evolució de l’estudi fotogràfic va anar 
paral·lela a la de la innovació tècnica i 
a la importància que la professió de fo-
tògraf va anar adquirint en la societat.

Altra figura molt popular a l’èpo-
ca va ser el fotògraf minutero que es 
podia trobar pels parcs i jardins de po-
bles i ciutats amb certa entitat. El seu 
nom provenia del fet de que, gràcies a 
la pesada càmera que carregaven i que 
feia de “cambra fosca”, podien lliurar 
en pocs minuts la foto que acabaven 
de fer i amb un preu assequible, el que 
permetia que les classes més populars 
també poguessin tenir els seus retrats 
de família, Volem que tothom tingui el 
seu retrat per guardar un bon record 
d’aquesta Fira, ja sigui anant a l’estudi 
fotogràfic o buscant al fotògraf minute-
ro que trobaran per la Fira.  

Enguany, des de l’Àrea de Festes 
i seguint les indicacions sani-

tàries, hem organitzat un seguit 
d’activitats durant la setmana del 
5 a l’11 de setembre amb la mateixa 
il·lusió, dedicació i qualitat de sem-
pre però no s’han pogut incloure tot 
el repertori d’actes als que estem 
acostumats, ja que les restriccions 
actuals ens ho impedeixen.

Esperem i desitgem que ben 
aviat puguem celebrar les nostres 
tradicions i festivitats amb tota nor-
malitat i lluïdesa.

Malgrat tot, hem programat mú-
sica en directe, espectacles i també, 
el tradicional concurs de cuita de 
cargols en la seva 34a edició, edi-
ció que l’any passat vàrem haver de 
suspendre per motius de seguretat.

Podreu consultar el programa 
de la Festa Major Petita a la pàgina 
web de l’ajuntament, a principis de 
setembre, on trobareu tota la infor-
mació de les activitats programa-
des així com dels horaris i dies de 
la celebració de la novena, de l’ofici 
solemne i de la missa votiva.

Us animem a participar i a gau-
dir de les activitats preparades per 
a celebrar les Festes de la Mare de 
Déu de la Misericòrdia, patrona del 
Maresme i de la Diada Nacional de 
Catalunya.

No obstant això, us preguem es-
tigueu atents a possibles modifica-
cions i/o cancel·lacions dels actes 
programats.  

Festa Major 
Petita

La 13a Edició de la Fira Mercat 
Modernista de Canet.
L’edició d’enguany està prevista pel cap de setmana del 17, 18 i 19 de 
setembre.



Activitats durant el mes d’agost i setembre
Altres informacions 
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Cal demanar
cita prèvia
a través de

93 795 46 25 687 450 773

www.canetdemar.cat

Ajuntament
de Canet de Mar
Àrea d’Educació

Matrícula 16.30 20h
Vil·la Flora

Castellà  Català  Anglès
Accés a Grau Mitjà

i a Grau Superior

Farmàcies de guardia
AGOST

SETEMBRE

L’Oficina d’Atenció al Consumidor
tanca durant el mes d’agost

Horari especial d’estiu de Vil·la Flora

En cas de tenir qualsevol consulta, queixa o reclamació es 
poden fer tots els tràmits a través dels següents canals:

L’Agenda Catalana de Consum, trucant al 012

Web Agència Catalana de Consum www.consum.cat, per 
tramitar la vostra queixa telemàticament.

A l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Mares-
me OCIC.
Plaça Miquel Biada, 1 Mataró (davant estació Renfe).
Tel. 937 411 618. De dilluns a divendres de 9 a 14 h. 
(cal demanar cita prèvia).

O enviant un e-mail a canet.omic@canetdemar.cat, per tal 
que al setembre puguem iniciar tràmits.

De l’1 al 22 d’agost 
l’equipament estarà 
absolutament tancat.

A partir del dilluns 
23 d’agost es recupera 
la normalitat.

DL  DM  DC  DJ  DV  DS  DG

DL  DM  DC  DJ  DV  DS  DG

      1
* * * * * * Viejo

2 3 4 5 6 7 8
* * * * * * Fajardo

9 10 11 12 13 14 15
* * * * * * Llistar

16 17 18 19 20 21 22
* * * * * * Martinez

23 24 25 26 27 28 29
* * * * * * Lafarga

30 31 

  1 2 3 4 5
* * * * * O. Ribas O. Ribas

6 7 8 9 10 11 12
* * Llistar * * Bonany Bonany

13 14 15 16 17 18 19
* * * * * Viejo Viejo

20 21 22 23 24 25 26
* * * * * Fajardo Fajardo

27 28 29 30
* * * *

Horari de guàrdia: 8.30 h a 20.30 h.
Farmàcies d’urgències fora del nostre horari:
Lafarga: Riera Buscarons, 55. Olivas-Ribas: Pça. Busquets, 5
Viejo: Rda. Dr. Anglès, 66*



Actualitat municipal
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Actualitat municipal

Més del 70% del 
veïnat ja compta 
amb una dosi de 
la vacuna

D’ençà que es va iniciar el pro-
cés de vacunació contra la CO-

VID-19 a Catalunya, el 65,4% de la 
població a partir dels 16 anys que 
formen part de l’Àrea Bàsica de Sa-
lut de Canet de Mar ha rebut ja la 
pauta completa de la vacuna contra 
el SARS-CoV-2, segons les dades 
que ha facilitat el Centre d’Atenció 
Primària (CAP) de Canet de Mar a 
l’Àrea de Sanitat de l’Ajuntament. Si 
parlem d’haver rebut almenys algu-
na dosi del vaccí, la xifra augmenta 
fins el 73,9%. Recordem que l’ABS 
de Canet de Mar inclou les pobla-
cions de Sant Cebrià de Vallalta, 
Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de 
Mar i Canet de Mar.

El 99% dels avis i àvies en residèn-
cies estan immunitzats
En concret,  població major de 80 
anys es troba immunitzada per so-
bre del 93%, i si ens fixem amb les 
persones que es troben en institu-
cions geriàtriques, el nombre s’en-
fila al 99%. La franja d’edat d’entre 
70 i 79 anys disposa de pauta com-
pleta per sobre del 90%, i dels 66 
al 69 anys, per sobre del 80%. Per 
contra, la joventut és la que compta 
amb menys percentatge de perso-
nes que han rebut almenys alguna 
dosi de la vacuna, atès també que el 
procés tot just es va iniciar fa unes 
setmanes.   

SSón molts els pobles de la 
comarca que estan experi-
ment en els darrers mesos 
un repunt de la inseguretat. 
Per aquest motiu, l’alcaldes-

sa de Canet de Mar, Blanca Arbell, es va 
reunir el passat dimecres 7 de juliol amb 
altres alcaldes i alcaldesses del Mares-
me per tal de cercar i posar en comú 
diferents propostes i eines que ajudin 
a revertir la situació actual. Els i les re-
presentants municipals van reivindicar 
la necessitat de modificar el codi pe-
nal per evitar que aquestes persones 
puguin seguir acumulant fets delictius 
sense patir cap conseqüència. Per al-
tra banda, els alcaldes i alcaldesses 

van demanar al Departament d’Interior 
més recursos econòmics directes per 
als ajuntaments per poder fer front a 
aquesta situació.
Durant els mesos d’abril, maig i juny hi 
ha hagut un repunt d’aquests dos tipus 
de delictes. Cal destacar, que aquests 
són els que més preocupen a les ca-
netenques i canetencs. En total, s’han 
produït 14 robatoris amb violència o in-
timidació (estrebades). Cal destacar que 
la col·laboració entre la Policia Local de 
Canet de Mar i els Mossos d’Esquadra 
ha permès dur a terme la detenció dels 
presumptes autors dels fets, ja sigui en 
el mateix moment de la comissió o duent 
a terme investigacions posteriors.     

Alcaldes i alcaldesses 
fan front comú contra 
la inseguretat

La seguretat, una prioritat

L’Ajuntament continua compromès 
amb la millora de la seguretat ciuta-
dana, la qual és una prioritat. Així, es 
treballa per l’ampliació del cos de la Po-
licia Local amb més agents, per arribar 
a una plantilla de 30 persones. També 
s’ha ampliat el projecte de càmeres de 
videovigilància i s’ha incorporat un dron 
per reforçar les operacions policials. A 
més, la patrulla d’incògnit està obtenint 

molts bons resultats en la seva tasca 
principal de prevenció dels delictes.
La gestió informativa en temes de 
seguretat ciutadana es farà sempre 
d’una forma extremadament curosa, ja 
que estem parlant de temes sensibles, 
confidencials i subjectes a la llei de pro-
tecció de dades. En aquest sentit, cal 
remarcar que comunicativament cal 
ser el màxim de responsables possible 
per no interferir en les investigacions 
policials.
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L’Oficina comarcal 
d’Habitatge 
s’aproparà cada 
setmana a Canet 
de Mar

L’Ajuntament apropa l’Oficina 
d’habitatge del Consell Comar-

cal del Maresme al nostre municipi, 
gràcies a un nou conveni. El servei 
serà el dĳous de cada setmana de 
9 a 14 hores i s’haurà de demanar 
cita prèvia al telèfon 93 741 16 16. 
L’objectiu és que les veïnes i veïns 
disposin d’un servei d’assessora-
ment i orientació sobre temes d’ha-
bitatge sense necessitat d’haver de 
desplaçar-se, a més de voler influir 
en les polítiques per afavorir l’accés 
a l’habitatge digne a tota la pobla-
ció. L’Oficina gestiona tràmits com 
l’accés al registre de sol·licitants 
d’habitatge protegit, subvencions 
pel pagament del lloguer o la reha-
bilitació, la tramitació de cèdules 
d’habitabilitat o la borsa de lloguer. 
Aquest darrer servei és especial-
ment important atès que el Consell 
Comarcal garanteix a les persones 
propietàries una seguretat i ofereix 
a les persones llogateres un habi-
tatge amb un preu regulat. 

El consistori vol promoure l’accés 
a un habitatge digne
L’Ajuntament ha impulsat dues ini-
ciatives per tal de reforçar les polí-
tiques d’habitatge al municipi. Per 
una banda, es treballa per qualificar 
Canet de Mar com a zona d’habitat-
ge tens, fet que permetria regular el 
mercat i mantenir un nivell de preus 
adequat. Per altra banda, s’està ne-
gociant amb el SAREB la gestió de 
diversos pisos buits que es troben 
a mans d’aquesta institució finan-
cera, per destinar-los al lloguer so-
cial. Aquestes negociacions tot just 
s’inicien i es preveu que de cara al 
proper any el projecte pugui ser una 
realitat.   

Canet és dels millors municipis de 
Catalunya en recollida selectiva

Una nova rampa facilitarà l’accés entre 
l’Avinguda Maresme i el centre del poble 

Canet de Mar segueix sent dels muni-
cipis que més i millor gestionen els 

residus de Catalunya. Segons les darre-
res dades del 2020, la recollida selectiva 
al municipi s’enfila al 69,5%, mentre que 
la mitjana catalana es troba al 44,9%. La 
generació de brossa per habitant s’ha 
reduït fins a 1,3 kg/habitant/dia i segueix 
per sota la mitjana catalana, tot i que ha 
patit un repunt el darrer any i s’ha situat 
a nivells del 2016. També, la recollida se-
lectiva s’ha reduït mig punt percentual 
respecte al 2019, tot i que hi ha hagut un 
increment de recollida de fracció orgàni-
ca, envasos i vidre, també s’ha produït un 
increment important de la fracció resta, 
probablement associat a la situació CO-
VID-19 viscuda durant 9 mesos de l’any.

Pel que fa a la deixalleria, per segon 
any consecutiu el total de tones recolli-
des ha augmentat i s’ha assolit la terce-
ra millor dada històrica per darrere dels 
anys 2016 i 2017. Cal destacar que les to-
nes de residus especials i perillosos, així 
com les d’aparells elèctrics i electrònics, 
han arribat al seu màxim històric, amb 12 
i 48 tones recollides, respectivament.   

L’ascensor existent al pas soterrani 
que creua la carretera N-II, a l’alça-

da de la ronda Sant Elm, ha tingut un 
llarg nombre d’avaries i incidències 
els darrers anys. Com a conseqüència 
d’aquestes averies hi hagut diferents 
intervals de temps en què no ha estat 
possible disposar de l’accés adaptat, 

totalment necessari en aquesta ubi-
cació, atès que és utilitzat per un gran 
nombre de residents amb dificultats 
motrius. Per això, l’Ajuntament ha im-
pulsat un nou projecte per construir 
una rampa d’accés que substitueixi el 
sistema d’ascensors, que permetrà la 
mobilitat segura i adaptada per a totes 
les persones. Les obres, que s’iniciaran 
durant l’any 2022 i tindran una durada 
aproximada de tres mesos, consistiran 
en l’enderroc de les estructures actuals 
dels ascensors, es construiran nous 
murs de contenció i les rampes d’accés 
a la vegada que es reformaran les esca-
les. S’instal·laran pilones, passamans i 
baranes, es repintarà tot l’espai, s’ins-
tal·larà nou enllumenat i s’enjardinarà.   

Servei d’emergència de recollida 
de residus

L’Àrea de Medi Ambient vol desmentir 
les darreres informacions publicades 
en un butlletí polític i recorda a la ciu-
tadania que segueix en funcionament 
el Punt d’Emergència de Recollida de 
Residus. Aquest servei està disponible 
tots els diumenges de 17 a 19 hores i 
s’ubica a la Riera Gavarra, entre el ca-
rrer Comediants i la Ronda Sant Elm.

El servei d’emergència per a la recolli-
da de residus està pensat per poder 
donar resposta a la recollida d’aquells 
residus que, de forma excepcional, 
no s’han pogut treure al carrer durant 
l’horari establert pel servei porta a 
porta. Els residus s’hauran de lliurar 
correctament separats en les corres-
ponents fraccions.  

Desapareixeran els ascensors de la ronda Sant 
Elm, es reformaran les escales i es construiran 
rampes per facilitar la mobilitat de tothom
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L’Oficina de Turisme obté el distintiu 
Biosphere

Les obres del TMC avancen a bon ritme

L’Oficina de Turisme de Canet de Mar ha 
obtingut el distintiu Biosphere Respon-

sible Tourism, una acreditació del Sistema 
de Turisme Responsable de l’Instituto de 
Turismo Responsable (ITR), que impulsa la 
Diputació de Barcelona i la Cambra de Co-
merç de Barcelona, i gestiona el Consorci 
de Promoció Turística Costa del Maresme. 
Des de l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament 
de Canet de Mar s’ha treballat per tal de 
poder assolir aquest distintiu. Recordem 
que l’obtenció del distintiu Biosphere Res-
ponsible Tourism per part de l’Oficina de 

El regidor de Cultura, Pere Xirau i el 
regidor d’Urbanisme, Lluís Llovet es 

van reunir amb les regidores i regidors de 
l’oposició per explicar com avancen les 
obres de la Sala Odèon i la Sala Centru 
del nou Teatre Municipal de Canet de Mar 
(TMC). Durant la primera part de la troba-
da, que es va celebrar a la Sala de Juntes 
de l’Ajuntament, les regidores i regidors 
van poder conèixer també com s’està 
definint el Model de Gestió d’aquest nou 
equipament cultural. Posteriorment, les 
regidores i regidors es van desplaçar fins 
a la zona on s’ubica el TMC per tal de po-
der fer una visita a les instal·lacions.  

Turisme de Canet de Mar era un dels punts 
que l’Equip de Govern municipal s’havia 
proposat assolir durant aquest mandat i 
que forma part del Pla d’Actuació Munici-
pal (PAM). Des de l’Ajuntament, també es 
vol destacar i felicitar el Càmping Globo 
Rojo perquè ha aconseguit renovar la seva 
distinció al Compromís per la Sostenibili-
tat Turística Biosphere.

Què implica aquesta acreditació?
Es reconeix a aquells serveis i equipa-
ments que aconsegueixen una garantia 
d’un equilibri econòmic, sociocultural 
i mediambiental, satisfent necessitats 
actuals dels turistes i regions d’acolli-
da, reportant beneficis significatius per 
a la pròpia entitat, la societat i el medi 
ambient, i protegint i millorant les pers-
pectives de futur. És a dir, que s’ofereixen 
serveis turístics sense comprometre a 
les generacions futures, protegint i ga-
rantint la conservació dels recursos per 
al seu ús i gaudi a llarg termini.  

De la botiga 
canetenca a casa 
teva, a cop de 
clic!

Amb l’objectiu de potenciar el 
comerç local a través de les 

noves tecnologies, l’Ajuntament ha 
impulsat el projecte ‘Canet a Casa’, 
conjuntament amb diversos esta-
bliments d’alimentació del munici-
pi i parades de la Plaça Mercat. La 
iniciativa permet a les canetenques 
i canetencs poder fer la seva com-
pra en línia i sense moure’s de casa. 
Només cal entrar al web canetaca-
sa.cat i registrar-se per poder iniciar 
la compra. Permet fer una volta vir-
tual a través de les diferents para-
des del mercat i comerços del muni-
cipi que s’hagin adherit al projecte, 
es podrà consultar el catàleg de 
productes i el preu d’aquests per tal 
de poder omplir la cistella de com-
pra. Només caldrà fer un pagament 
únic a través de targeta electrònica. 
Un cop finalitzada la compra només 
caldrà triar la franja horària de lliu-
rament i un servei de repartiment 
portarà la comanda a casa.

La voluntat és que aquesta pla-
taforma vagi augmentant el nombre 
de comerços inscrits al projecte. 
Per aquest motiu, si ets un comerç 
d’alimentació o una parada de la 
Plaça Mercat i vols unir-te a ‘Canet 
a Casa’, no dubtis en posar-te en 
contacte amb l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Ca-
net de Mar per tal de poder-te donar 
tota la informació sobre com formar 
part d’aquesta plataforma.  

Consulta ciutadana prèvia a l’elabo-
ració d’un nou reglament

Els veïns i veïnes van poder participar 
per definir el model i usos de l’equi-
pament. L’Ajuntament va habilitar 
un espai per recollir les inquietuds 
ciutadanes, que s’incorporaran en el 
futur reglament. El TMC se centrarà 
en la difusió de les arts escèniques, 
musicals i cinematogràfiques i per 
fer-ho estimularà la creació artística 
i la programació d’activitats esceni-
comusicals tant professionals com 
amateurs. 

El servei de teatre municipal també 
ha de ser un servei obert al municipi i 
al seu ric teixit associatiu. Per aquest 
motiu, se’n facilitarà l’ús a totes les 
entitats locals que promoguin activi-
tats culturals o socials i afavoreixin la 
cohesió social.   
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Canet de Mar disposa de diversos serveis perquè el veïnat pugui accedir 
i fruir del nostre litoral 

Serveis a les platges
Gaudeix de la temporada de 
platja amb comoditat i seguretat

Certificat de Bandera Blava:

La platja de Canet ha estat recone-
guda amb la Bandera Blava 2021, 
un guardó destacat a escala in-
ternacional que valora i premia la 
gestió ambiental i la seguretat, les 
instal·lacions i la prestació òptima 
dels serveis i la informació i l’educa-
ció ambiental. Així mateix, exigeix a les 
platges una qualitat de l’aigua excel·lent i, als ports, 
una excel·lent gestió ambiental.

Platges més accessibles i adaptades:

S’han instal·lat 8 línies de vida (dues 
més que a la passada temporada) 
que permetran ajudar als banyistes 
que ho necessitin a entrar i sortir de 

l’aigua. També cal destacar el servei 
de suport al bany per a persones amb 

mobilitat reduïda, que té com a objectiu 
garantir a tothom l’accés a la platja. Aquest 

servei consta d’una cadira adaptada i passeres de 
fusta que arriben fins a l’aigua.

A la platja, amb bicicleta:

Durant els darrers anys s’ha treba-
llat per fer accessible el litoral per 
arribar-hi amb bicicleta. Al Passeig 
Marítim hi ha 32 aparcaments, uns 

elements en forma de “U” inverti-
da amb tub d’acer inoxidable i amb 

capacitat per lligar-hi dues bicicletes, 
seguint les recomanacions tècniques de 

seguretat, i permetent ancorar-hi el vehicle, amb el 
quadre i la roda.

Àrea de gossos a la platja del Cavaió:

Consulta l’estat de les platges:

l web municipal hi trobareu un espai on consultar la 
qualitat de l’aigua de bany, el color de la bandera que 
hi ha segons els serveis de socorrisme, els serveis 
disponibles...

Parc de workout

Ubicat davant de l’estació de 
Rodalies, aquest parc disposa de 
barres paral·leles, banc d’abdo-
minals i escala horitzontal, entre 

d’altres. D’aquesta manera es 
pot practicar una gran diversitat 

d’exercicis a l’aire lliure.

A la zona final de la platja del Cavaió 
s’hi ha habilitrat una àrea delimita-
da perquè el veïnat que ho desitgi 
pugui accedir i gaudir del bany amb 

els seus gossos. Aquest espai té una 
superfície de 750 m² i està delimitada 

per una tanca perimetral.

Hi podeu accedir aquí: 



Festes

Música, espectacles infantils, cultura popular i tradicional, tallers... Canet 
de Mar va viure una Festa Major atípica però, al cap i a la fi, una celebració 
que va suposar tornar a retrobar-se i gaudir de la cultura a l’aire lliure. Es 
van seguir totes les recomanacions de seguretat que dictà el Procicat.

Una Festa Major carregada 
d’activitats i amb total seguretat
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El faristol

Un any després torna 
el Viure amb espai 
pels grups muni-
cipals encara més 

reduït. 800 caràcters. Doncs 
au intentem-ho STOP

Liquidació pressupost 2020: 
Govern anuncia 20.000€ en 
subvencions per pagament 
IBI. Diners repartits en sub-
vencions 6.574€. Cal millorar 
la difusió. Revisar els termi-
nis de presentació de sol·li-
cituds. Modificar requisits 
dels beneficiaris STOP Ajuts 
d’Urgència social. Disponi-
bles per a ajuts 124.000€. 
Diners repartits en ajuts 
77.800€. En un any tan com-
plicat no s’executen 46.287€. 
Quelcom no funciona a Ser-
veis Socials STOP Convoca-
tòria ajuts COVID empreses i 
autònoms dotació 270.000€ 
. Es reparteixen tan sols 
168.000€. Per a properes 
convocatòries les bases han 
de contemplar el prorrateig 
de l’import global màxim en-
tre tots els beneficiaris FI

Bon estiu a totes i tots

Governar mai ha es-
tat fàcil ni del gust 
de tothom, però 
quan deixem d’es-

coltar els altres i ens recol-
zem única i exclusivament 
en la nostra superioritat 
numèrica i no en la nostra 
superioritat d’arguments, 
és quan perdem la raó de ser 
d’una democràcia.

I això és el que li està pas-
sant a l’actual govern muni-
cipal d’Esquerra, Canetencs 
i Som Canet. Governen amb 
la superioritat de 10 regidors 
però no escolten, dialoguen 
o pacten amb els veïns de 
Canet i menys encara amb la 
resta de l’oposició.

Per això han votat al ple con-
tra més i millor seguretat 
ciutadana; contra un muni-
cipi animalista que respecti 
els Atmetllers o la gatera de 
Canet; contra una setmana 
de dinamització de la llengua 
i cultura catalana o contra 
potenciar la mobilitat verda i 
autònoma del mini bus Èrica. 
www.primariescanet.cat

Preocupats com, des-
de grups de face-
book, s’atia l’odi con-
tra determinats col.

lectius del poble, mentides 
(fake news) i crides alarmis-
tes,tenim clar que aquesta 
estratègia agressiva i pri-
mitiva, ens pot conduir a 
una deriva d’odi etnicista, 
obrint un camí que pot dur 
a situacions perillosses. La 
CUP-Canet aposta per la 
pedagogia, per l’empatia. 
L’aparició d’aquests grups 
en xarxes socials, promouen 
un malestar per la convivèn-
cia al poble, i nosaltres, en 
tan que col.lectiu antiracis-
ta, estarem sempre enfront 
d’aquestes actituds xenòfo-
bes. Ni més policia, ni mes 
control, seràn la solució a 
qualsevol problema que es 
pugui produir.Contra el ra-
cisme i la xenofòbia, no per-
metrem que aquests grups 
segueixin amb mentides 
amb la intenció de crear ten-
sions.Contra el racisme ni un 
pas enrere.

Aquest any s’han 
aprovat al Ple 
propostes amb 
informes legals i 

tècnics negatius al·legant 
que és un acte de valentia 
per solucionar problemes. 
Això no és valentia, és posar 
pegats. 

La valentia és reconèixer 
els errors, prendre mesures 
i aprendre’n. Valentia és 
reconèixer que a Canet hi 
ha problemes per resoldre 
(no sensacions) i no esperar 
a que la situació sigui greu 
per actuar. És acceptar que 
les associacions no només 
estan per fer-s’hi la foto sinó 
també per aixecar la veu 
quan no estan d’acord amb 
l’acció de Govern, sense que 
això comporti desacredi-
tar-les. Valentia és acceptar 
les mans esteses sense 
càlculs de vots.

Valentia és explicar de 
forma transparent l’acció 
de govern i no crear relats 
per justificar-la. Això no és 
necessari amb la feina ben 
feta, que també n’hi ha!

Salut!

800 caràcters: format 
telegrama

Imposició o diàleg?Per un canet de mar 
lliure de racisme

La valentia

JUNTSXCAT
regidor@juntspercanet.cat

 @juntsperCanet
 @juntspercanet

PRIMÀRIES
hola@primariescanet.cat

 @primariescanet
 primariescanet

CUP
cup@canetdemar.cat

 @CUPcanet
 @CupCanetDeMar

CANET I TU
info@canetitu.com

 @canetitu
 canetitu
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Totes les decisions 
polítiques que pre-
nem des de l’ajun-
tament ho fem pen-

sant en el futur a mig i llarg 
termini. És una feina invisi-
ble que ens afavoreix a tots. 
Regularitzar el patronat de 
la Residència Guillem Mas 
n’és un exemple. 
L’aposta que hem fet per 
convertir Canet en un pol 
d’atracció educativa va en 
el mateix sentit: ampliar 
l’oferta educativa en quali-
tat i equipaments.
Aconseguir la instal·lació 
al polígon d’una empresa 
puntera en recerca i soste-
nibilitat també és el resultat 
d’una feina d’anys.
Incorporar el talent local a 
la gestió col·laborativa de 
determinats equipaments, 
no només és innovar posi-
tivament sinó també afegir 
motivació addicional i agili-
tat en el seu funcionament.
Si voleu conèixer els detalls  
d’aquestes decisions, veniu 
i participeu a les nostres 
trobades obertes.

DDavant la crisi de 
la pandèmia de la 
COVID-19 el nostre 
govern ha pres des 

del primer moment totes 
les decissions sanitàries i 
econòmiques necessàries 
per afrontar-la, encara que 
les directrius de la Generali-
tat i de l’Estat sovint no han 
estat prou clares, i fins tot 
més d’una vegada contradic-
tòries. Per això ha movilitzat 
més d’1 mil·lió d’euros per la 
compra de material sanitari, 
per ajuts econòmics a au-
tònoms, per la dinamització 
del comerç, pel reforç del 
personal i finançament dels 
Serveis Socials i pel suport 
informàtic als centres edu-
catius i del propi Ajuntament, 
entre altres prioritats. Enca-
ra que tota gestió sempre és 
millorable, aquest govern ha 
respost a la majoria de  les 
necessitats adequadament. 
Hem fet el que crèiem que 
calia i així ho seguirem fent.

Que tinguem un bon estiu, 
però amb responsablitat i 
pensant en la salut de to-
thom!!

Només si identifi-
ques i reconeixes 
que tens un proble-
ma, et pots plante-

jar solucions per resoldre’l. 

A Canet, i a molts pobles del 
Maresme, hi ha un proble-
ma d’inseguretat ciutadana 
provocada per l’increment 
de petits delictes. Aquesta 
afirmació no vol ser una ex-
cusa per conformar-se. Per 
resoldre’l hem de treballar 
conjuntament amb els po-
bles veïns i tots els grups 
polítics sense partidismes 
interessats. 

És essencial sumar als recur-
sos tecnològics ja implan-
tats (càmeres i drons) una 
major presència al carrer de 
qui te la competència en se-
guretat ciutadana (Mossos 
d’Esquadra), modificar la Llei 
de Pressupostos Generals 
de l’Estat, que des de fa anys 
no permet contractar més 
personal (més efectius de 
la policia local) i reformar el 
Codi Penal per evitar la mul-
tireincidència.

Després de molts me-
sos parlar sobre in-
seguretat ciutada-
na, de debats a les 

xarxes, de manifestacions 
i de veïns organitzant-se, 
ens felicitem que l’equip de 
govern municipal hagi reco-
negut en un comunicat ofi-
cial que tenim un problema. 
Cert, però, que aquesta ve-
gada les estadístiques eren 
contundents.

Ara que la Regidoria de 
Seguretat Ciutadana per-
cep les mateixes sensacions 
que la ciutadania, tocaria fer 
alguna cosa per abordar el 
problema. Algunes idees:

Reunir la Junta Local de 
Seguretat per recollir pro-
postes.

Convocar la mesa de 
cooperació operativa entre 
la policia local i els mossos 
d’esquadra d’Arenys per es-
tablir un pla de xoc conjunt.

  Crear noves places 
d’agent de la policia local; te-
nim els mateixos 28 efectius 
de fa sis anys, quan a Arenys 
ja tenen 40; són imprescindi-
bles per tenir una policia de 
proximitat.

Decisions 
estratègiques 
de futur

Hem fet el que caliaSeguretat 
ciutadana

Escoltar a la 
ciutadania
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