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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Desembre

Bonany ..........................................................  Vall, 6  (93 7956345)
Cannetum C.B. ................... Plaça Busquets, 5 (93 808 20 80)
Llistar........................................ Riera Gavarra, 61 (93 795 42 93)
Martínez ................................ Riera Gavarra, 23 (93 794 00 45)
N. Lafarga .............................Riera Buscarons, 55 (637 731 86)
Sánchez ....................................Av. Maresme, 12 (93 795 47 77)
Viejo ................................. Ronda Dr. Anglès, 66 (93 794 21 16)
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HORARI DEIXALLERIA

De dilluns a divendres
De 8 a 13h i de 15:30 a 18:30h
Dissabte i diumenge
De 9 a 13h
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Ara que ja arriba Nadal

SEGUEIX-NOS A LES XARXES

Ajuntament de Canet de Mar

@AjCanetdeMar

@AjCanetdeMar

2020 treballarem per millorar el centre històric del poble i fer-lo molt més accessible pels via-
nants, que han d’anar guanyant protagonisme al carrer. Estem il·lusionats per arribar ja al 2020, 
ja que es podran començar a veure els resultats de tota la feina feta durant la legislatura anterior. 

Finalment, aprofito aquestes línies per desitjar-vos, juntament amb tot l’equip de Govern, unes 
bones festes de Nadal i una feliç entrada d’any. Seguirem treballant per tal de poder assolir tots 
els reptes que ens hem plantejat per aquesta nova legislatura que tot just comença. Amb espe-
rança de poder fer, entre tots, un Canet millor. 

Blanca Arbell Brugarola
Alcaldessa de Canet de Mar
@BlancaArbell
arbellbb@canetdemar.cat

OAC Ajuntament de Canet de Mar

Carrer Ample, 11
93 794 39 40

Horari d’atenció al públic:

De dilluns a divendres 
de 9 a 14h 

Dijous
de 9 a 14h i de 17 a 19h

www.canetdemar.cat

Benvolgudes canetenques i canetencs,

Estem a punt de tancar l’any 2019. Aquest és el moment en 
què totes i tots reflexionem sobre què hem fet durant els 
passats 365 dies anteriors i ens  plantegem els nous propò-
sits que volem complir durant l’any pròxim. 
 
Deixem enrere el 2019, un any difícil políticament que els 
catalans recordarem per sempre, ja que s’ha constat que mai 
la violència i la presó podran silenciar la voluntat d’un poble. 
La Sentència del Procés, que ha condemnat a més de 100 
anys de presó a polítiques i polítics independentistes seguirà 
marcant el camí polític i social d’aquest 2020 que encara ha 
de començar. Però seguirem lluitant  per la llibertat.

Aquest però també ha estat l’any en què ens heu tornat a fer 
confiança per poder seguir treballant per Canet. Per aquest

EDITORIAL
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La Biblioteca celebra el seu centenari

La Biblioteca P.Gual i Pujadas va celebrar els seus cent 
anys amb un gran acte central el passat 1 de desembre. 

L’acte, que va comptar amb Comediants com a gran mes-
tre de cerimònia, va servir per unir l’antiga biblioteca ubi-
cada al Passeig de la Misericòrdia amb l’actual, a través 
d’una gran rierada de llibres.  L’acte va comptar amb la 
presència de la consellera de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Mariàngela Vilallonga, el diputat de l’àrea de 
Cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles Garcia 
Cañizares i l’alcaldessa i regidors del consistori canetenc, 
que van adreçar unes “Paraules d’amor” cap a la biblio-
teca. Un cop acabada la part institucional, Comediants 
va seguir amb l’espectacle i el centenar de llibres de la 
rierada van assaltar la biblioteca per col·locar-se al balcó 
de l’edifici. 

Durant aquest 2019, la biblioteca ha celebrat el seu cen-
tenari amb nombroses activitats adreçades a totes les 
edats com el Carro de Contes i l’Scape Room. També 
va instal·lar el Sistema de Ràdio Freqüència que permet 
transmetre dades a través d’ones de ràdio que, entre 
molts avantatges, dóna més autonomia a l’usuari. També 
cal destacar l’acte de cloenda del centenari de la Xarxa 
de Biblioteques Populars de Catalunya, presidit pel Pre-
sident Quim Torra, on es va reconèixer la Biblioteca de 
Canet com una de les cinc primeres biblioteques que hi 
va haver a Catalunya i la publicació del conte ‘La petita 
història de la Biblioteca de Canet’, amb text de Ramon 
Erra i il·lustracions de Pilarín Bayés. 

L’acte va acabar amb el reconeixement 

a totes aquelles persones que han fet 

possible que la Biblioteca hagi pogut 

celebrar els seus cent anys

viurecanet | Desembre 2019
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Presentació de l’estudi sobre 
l’ubicació de la nova Biblioteca

El passat 30 d’octubre, l’equip 
d’arquitectes de la univer-

sitat La Salle va presentar a 
l’equip de Govern l’estudi so-
bre la possible nova ubica-
ció de la biblioteca municipal. 
Descartada l’ampliació de l’ac-
tual edifici, l’estudi presenta 

cinc propostes d’ubicació: la 
zona on actualment hi ha ubi-
cat l’envelat de Vil·la Flora, Co-
mediants, Plaça Universitat, la 
Fàbrica Jover i l’edifici de Can 
Pinyol. L’estudi també valora 
com ha de ser i com s’ha de 
distribuir aquesta biblioteca.

El 8 de desembre  de 1919 s’inaugu-
ra la primera biblioteca de Canet de 
Mar. Estava ubicada al Passeig de la 
Misericòrdia

El 18 de maig de 1940
La biblioteca pren el nom de Pere 
Gual i Pujadas.

L’any 1960
Flora Bessa és nomenada directora 
de la biblioteca. N’estigué al capda-
vant al llarg de més de 40 anys!!

El 21 de març de 1999 es va inaugu-
rar la nova seu de la Biblioteca a l’an-
tic edifici de l’Ateneu. Aquest edifici 
modernista va ser el primer que Lluís 
Domènech i Montaner va fer a Canet

L’any 2010 es fan importants refor-
mes a la biblioteca: renovació de tota 
la instal·lació elèctrica i reubicació de 
les àrees i fons

Cronologia d’un centenari
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L’Ajuntament amortitza 

25.000€ en interessos

En aplicació del superàvit 
de l’exercici de l’any 2018, 

L’Ajuntament ha aprovat 
l’amortització anticipada dels 
préstecs vigents per un import 
total de 250.000 euros. Això 
suposa un estalvi en interes-
sos estimat de 10.618 euros 
repartits en el període de 2020 
- 2026, a banda de la quota 
d’amortització. Aquest estal-
vi ja va ser tingut en compte 
en el projecte del pressupost 
2020.

L’Ajuntament ja havia aplicat 
1.139.640, 25 euros del su-
peràvit per reduir l’import del 
préstec a concertar durant 
l’exercici de l’any 2019 pel fi-
nançament de les obres del 
teatre Odèon.

Pressupost 2020 | Aprovació inicial
CANET DE MAR |  Pressupost: 14.092.882,00€

Com es reparteixen els diners 
dins del pressupost?
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Esports Alcaldia Habitatge

2.674.335,91€
18,9%

2.015.630,14€
14,3%

1.662.364,93€
11,8%

1.191.165,65€
8,4%

845.765,31€
6%

730.710,90€
5,1% 845.765,31€

3,9% 411.470,88€
2,92% 398.627,28€

2,8% 380.408,53€
2,7% 354.478,98€

2,5% 100.000€
0,7%
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Esports Alcaldia Habitatge

190,5€
184,11€

138,76€

114,44€
82€

58,22€
50,3€

38,61€
28,33€

27,44€
26,19€ 24,4€

6,8€

Quants diners rep cada habitant per àrea?

€/habitant (Padró 01/01/2019)

En el ple ordinari del passat 7 de novembre es va aprovar, inicialment, el pressupost 2020 per onze 
vots a favor: 5 (ERC), 4 (Canetencs Independents), 1 (Som Canet) i 1 (Primàries Canet de Mar); dos 
vots en contra: 1 (CUP) i 1 (Junts per Canet); i quatre abstencions: 3 (PSC) i 1 (Canet i Tu).
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Servei d’ Energy 
Coaching gratuït 
per a particulars i 
PIMES

Ets conscient de quanta 
energia malbaratem? Des 

de l’àrea de sostenibilitat s’ha 
posat en marxa un servei d’as-
sessorament energètic per a 
particulars i petites i mitjanes 
empreses.

L’objectiu d’aquest assessora-
ment és dotar a l’usuari d’ei-
nes suficients perquè pugui 
entendre el consum energètic 
que fa a casa seva o al seu ne-
goci amb la finalitat de poder  
prendre decisions encertades 
en aquesta matèria.

Les visites es fan els dijous de 
15 a 19h. Pots contactar amb 
l’assessor, a través del mail: 
canet.energia@canetdemar.
cat o trucant al 626 15 86 39.

Canet es bolca contra la violència masclista i 
la defensa de les dones 

Com ja s’ha fet en els darrers 
anys, el nostre municipi es 

va tenyir de lila durant els dies 
que envolten el 25N, Dia Inter-
nacional per a l’eliminació de la 
violència contra les dones. Des 
de l’àrea d’Igualtat amb coordi-
nació amb les entitats de dones 
es van realitzar diverses activi-
tats per commemorar aquesta 
data i reivindicar que el “25N és 
cada dia”. 

Durant els dies previs i poste-
riors, es van realitzar activitats 
de tota mana on destaca la Se-

-gona cursa de la dona, que va 
comptar amb més de 200 par-
ticipants, la presentació de la 
Guia de Recursos: Dones Pione-
res del Maresme, impulsada per 
les biblioteques Municipals de 

la comarca, representacions per 
part dels alumnes d’Arts Escèni-
ques i el taller de defensa feme-
nina. Com a punt final es va fer 
el  FemiVermut i es va projectar 
el documental ‘Les Resilients’.

El ReparaTruck arriba a Canet per 
ajudar-nos a fer petites reparacions

El ReparaTruck s’instal·la a Ca-
net en dies concertats, per 

ajudar-nos a reparar, nosaltres 
mateixos, petits electrodomès-
tics, aparells i bicicletes.

Aquesta furgoneta està dota-
da amb eines que els ciutadans 
poden utilitzar amb l’ajuda d’un 
tècnic especialitzat que  els in-
dicarà com fer les reparacions 

d’aquests aparells domèstics 
que s’hagin fet malbé. Si és 
possible reparar-los.

El servei a Canet es va fer els 
dies 27 de novembre i 11 de 
desembre de 10 a 13h, durant 
el mercat setmanal. Des de 
Medi Ambient es plantegen re-
petir el servei durant el primer 
quadrimestre de  l’any que ve.

Canet diu NO a la 

violència contra les 

dones

“

Lectura del manifest del 25N abans de l’inici de la Segona Cursa de la Dona



8

El passat 19 de novembre es 
va presentar el llibre ‘Fona-

ments tèxtils: Teixits de Punt’ a 
la sala d’actes del CRTTT. L’ac-
te va comptar amb la presèn-
cia del diputat d’educació de la 
Diputació de Barcelona, Alfre-
do Vega; el gerent de serveis 
d’Educació, Jordi Plana; Miquel 
Rey representant d’EURECAT; i 
membres del govern municipal.

Vega es va mostrar il·lusionat 
pel fet que s’hagi fet un llibre 
on es recullen els fonaments 

d’un “sector tan important” i va 
realçar la importància de recor-
dar d’on venim i cap on volem 
anar: “venim d’uns antecedents 
històrics molt valuosos que ens 
han de convertir en referents”. 
L’alcaldessa també va posar de 

manifest la gran importància 
que representa, per Canet, tenir 
un centre d’aquestes caracterís-
tiques i va demanar posar fil a 
l’agulla per poder difondre tota 
la tasca que es fa des del CRTTT 
i la construcció d’un laboratori.

viurecanet | Desembre 2019

L´FP de patronatge, confecció i 
moda presenta un nou model de 
vestuari per la Cavalcada de Reis

Alcaldessa i regidors assisteixen a la pre-
sentació del llibre ‘Fonaments Tèxtils’

L’acte ha començat amb una 

visita a les instal·lacions on els 

representants polítics han 

pogut conèixer els diferents

projectes del centre

Els alumnes en pràctiques del 
CRTTT van presentar el nou 
model de vestits que llui-

ran els patges del Rei Baltasar 
durant la pròxima cavalcada de 
Reis. 

Els vestits s’han confeccionat 
després que l’any passat, la Co-
lla de Reis fes una petició per 
renovar els vestits que llueixen 
els patges durant la caval-
cada. Aquesta petició la 
va recollir el CRTTT que va 
engegar aquest projecte 
en què cada any es con-
feccionaran els 20 vestits 
dels patges que acompan-
yen els Reis. Des del cen-
tre valoren positivament 
l’aliança, ja que sempre 
havien buscat la forma de 

El diputat d’educació de la Diba, Alfredo Vega visita les instal·lacions, acompanyat pel director del 

centre i l’alcaldessa i regidors del consistori.

col·laborar amb el poble.

Els regidors s’han mostrat molt 
agraïts amb la tasca realitzada 
pels alumnes de l’FP Dual. La 
regidora de Festes, Assumpta 
Revoltós ha afirmat que desitja 
que “aquesta col·laboració tan 
maca tingui continuïtat”, ja que 
“aquesta renovació de vestuari 
és molt necessària”.

Globo Rojo, entre els mi-

llors càmpings del 2019

El càmping canetenc Globo 
Rojo ha estat reconegut 

com un dels millors càmpings, 
en l’àmbit nacional, d’aquest 
2019. Aquests premis els ator-
ga la Federació Espanyola de 
Càmpings (FEEC). 

En la segona edició de la Gala 
de Càmpings Espanya, que es 
va celebrar a Madrid el pas-
sat 24 de novembre, el Globo 
Rojo es va endur el premi al 
“càmping amb encant”, sent 
l’únic de tot Catalunya en ser 
reconegut en aquest certa-
men. 

Aquests premis tenen com a 
finalitat donar un reconeixe-
ment a tots els empresaris que 
han posicionat nacionalment i 
internacionalment el món del 
càmping .
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Tres canetenques premiades a la XXXVI 
Mostra Literària del Maresme
El passat diumenge 17 de no-

vembre es va celebrar a Sant 
Vicenç de Montalt, el lliurament 
de premis de la XXXVI Mostra 
Literària del Maresme on tres 
canetenques van ser premia-
des.

Íngrid Ribas Tenas va aconse-
guir el primer premi de la cate-
goria de prosa del grup A, amb 
el text ‘100 espelmes no caben 
en un pastís’. El segon premi en 
la categoria prosa del grup B 
va ser per Alba Geli Bertran per 
‘Florentina’. Júlia Llauger Vilà va 
guanyar el primer premi, també

Els premis tenen com a 

objectiu,  incentivar la 

creativitat dels joves

“
en prosa, del grup D amb l’es-
crit ‘100 anys i un dia’.

Aquests premis valoren les 
obres guanyadores dels certà-
mens literaris municipals des-
tacant els millors treballs de la 
comarca. 

L’Ajuntament treballa per 
elaborar un Pla de Mobilitat

L’Ajuntament està treballant 
per elaborar un estudi de 

mobilitat urbana. Aquest estu-
di, que actualment està en fase 
de prediagnosi, té com a objec-
tiu principal poder prendre les 
mesures pertinents per poder 
millorar la mobilitat del poble i 
que sigui el vianant qui guanyi 
terreny en contra del cotxe per 
poder pacificar el nucli antic de 
Canet. 

Els vehicles del cos de Policia 
Local de Canet de Mar han 

estrenat una nova imatge que 
els fa més visibles i fàcils d’iden-
tificar.

La logotipació s’ha fet seguint 
la tendència actual d’incorpo-
rar als vehicles policials colors 
relacionats amb els vehicles 
d’emergència. La combinació 
del color blau amb el groc fluor 
permet fer visibles aquests ve-
hicles a una distància de 500 
– 800 metres. D’aquesta mane-
ra, es millorarà la prevenció de 
delictes en poder-se identificar 
més fàcilment la presència po-
licial al carrer. També s’han fet 
millores tècniques en els vehi-
cles que han incorporat tauletes 
i impressores per poder treba-
llar directament des del carrer.

S’han instal·lat unes bandes per comptabilitzar el nombre de 

vehicles que circulen per Canet

Els vehicles de la 
Policia Local estre-
nen nova imatge

Com a reptes, el pla es planteja 
la definició d’una nova jerarquia 
viària, la planificació del trànsit 
i millora de l’accessibilitat del 
teixit urbà, fomentar l’ús racio-
nal del vehicle privat, compta-
bilitzar l’oferta d’aparcament 
amb demanda de rotació i re-
sidents, millorar la mobilitat es-
colar i conscienciar la població 
vers una mobilitat urbana molt  
més sostenible. 
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L’Ajuntament redueix un 20% el consum 
d’energia amb el nou enllumenat i
estalvia 45.000€/any
El canvi d’enllumenat en més de 30 ca-

rrers a LED ajuda a l’estalvi energètic. El 
canvi de bombetes de 125 watts de vapor 
de mercuri a bombetes LED  de 40 watts 
ha permès a l’Ajuntament reduir el con-
sum i la despesa energètica. Amb aquest 
canvi, l’Ajuntament ha passat de consumir 
1.433.135 kWh l’any 2015, a fer un con-
sum de 1.225.488 kWh el passat 2018. El 
canvi també s’ha notat econòmicament, ja 
que s’ha passat de pagar 220.715,50€ l’any 
2015 a pagar 175.467,66€ l’any 2018.

Exemples d’aquesta reducció són al Pas-
seig de la Misericòrdia on el consum ener-
gètic en kWh s’ha reduït de 41.426 kWh 
de l’any 2016 a consumir 5.818 kWh l’any 
2018 i Can Salat Busquets on s’ha passat de 
consumir 102.631 kWh l’any 2015 a 42.241 
kWh el 2018. Econòmicament també s’ha 
notat una gran millora, ja que la despesa 
anual s’ha rebaixat en aquestes dues zo-
nes: s’ha passat de pagar 6.436€ l’any 2016, 
al Pg. de la Misericòrdia a pagar 2.347€ el 
passat 2018 i, a Can Salat Busquets es va 
passar a pagar 15.875€ l’any 2016 a pagar 
6.698€ l’any 2018.

Des de l’Àrea de Participació 
s’ha posat en marxa una 

prova pilot d’assessorament di-
rigit a les entitats del poble.

Aquest servei pretén ajudar a 
les entitats a poder gestionar el 
seu dia a dia i assessorar-les en 
temes comptables, fiscals i les 
relacions amb hisenda. També 
pretén donar suport en temes 
legals i de subvencions.

Aquest servei estarà disponible 
fins al 30 de juny. Les entitats 
que ho vulguin, hauran de de-
manar hora a canet.participa-
ció@canetdemar.cat.

Nadal arriba al comerç i a la 
Plaça Mercat amb ple activitats

Coincidint amb la campanya 
de Nadal la regidoria de Pro-

moció Econòmica dóna suport 
a les associacions de comer-
ciants del municipi  per impul-
sar actuacions per promocionar 
les compres locals.

Des de l’associació de comer-
ciants Canet Centre s’han or-
ganitzat diferents accions pro-
mocionals i d’animació: els 
“Rasca de Nadal”, la distribució 
de cartes als reis per als nens i 
nenes que vagin als comerços 
associats a recollir-les, la visita 
de personatges de Disney que 
recorreran les botigues associa-
des el 21 i 22 de desembre.

viurecanet | Desembre 2019

Des de la regidoria es vol  po-
tenciar el valor de proximitat 
que ofereixen els productes del 
mercat municipal.  Per poten-
ciar-ho, a partir del 9 de des-
embre es recollirà menjar per 
engreixar el “Tió Solidari” que 
es farà cagar el dia 21. També 
els paradistes sortejaran 12 pa-
neres per endolcir els nadals als 
seus clients.

Nou servei d’asses-
sorament gratuït 
per a les entitats
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Gran èxit de l’Iron-
Kids d’enguanyPer aquest curs, l’espai de la 

Masoveria reserva un espai 
a la programació exclusivament 
per a noies, anomenat Grrrl 
Power. Amb aquest espai, es  
pretén atraure el públic femení 
a l’equipament, ja que fins ara 
estava molt masculinitzat.

Com a novetats d’aquest nou 
curs, cal destacar que es treba-
llarà per realitzar un programa 
en clau d’edat, oferint activitats 
per a joves de 12 a 15 anys i 
s’incorporarà la col·laboració 
d’alumnes de 3r d’ESO de l’ 
INS Lluís Domènech que cursen 
l’assignatura de Servei Comuni-
tari per tal que ajudin als joves 
a fer deures i també donaran un 
cop de mà en la programació 
d’activitats. 

GRAN RECAPTE | Canet recull més de 4.900 
quilograms d’aliments 

El Gran Recapte d’Aliments 
que va tenir lloc el divendres 

22 i el dissabte 23 a gran part 
de Catalunya va recollir a Ca-
net de Mar un total de 4.900 kg 
d’aliments segons dades facili-
tades per l’organització.

Tot i que la xifra d’enguany és 
700 kg inferior a la de l’edició 
de l’any anterior, l’organitza-
ció es mostra satisfeta amb la 
recaptació. Aquesta iniciativa 
solidària és impulsada pel Banc 
d’Aliments a Catalunya i té com 
a objectiu principal “Lluitar con-
tra la pobresa alimentària i el 
malbaratament per a un món 

“A la jornada hi van 

participar 18 voluntaris

més just”. Majoritàriament, els 
aliments que es van afegir al re-
bost de Canet van ser llet, oli, 
verdures en conserva, conserva 

de peix, tonyina, sucre, arròs, 
galetes, cereals, pasta, brou, 
sucs i alimentació infantil. 

Imatge del primer sac ple que es va obtenir a Canet de Mar

La Masoveria aposta pel públic femení

La Masoveria combina 

oferta acadèmica amb 

la lúdica que s’ofereix 

a partir dels dijous i 

divendres

El mes de novembre es va tan-
car a Canet amb una nova edi-
ció de la cursa infantil IronKids. 
Aquesta cursa, creada amb la 
intenció de fomentar l’esport 
saludable i la cultura de l’es-
forç dels més petits, va comptar 
amb la participació de més de 
200 nois i noies que van fer de 
la jornada, repartida en quatre 
curses, una autèntica festa.
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5 de desembre

ENCESA DE L’ENLLUMENAT NADA-
LENC DELS CARRERS DE CANET 

A partir de les 6 de la tarda i fins al 
dia de Reis

6-7-8-14 i 15 de desembre

FIRA DE SANTA LLÚCIA  
Exposició i venda d’articles nadalencs 
i d’artesania

A la riera Sant Domènec, de 10 del 
matí a 9 de la nit

11 de desembre
AUDICIÓ D’ORQUESTRA I CORDA

Auditori Jaume Dotras i Serrabella 
de l’Escola de Música, a 2/4 de 8 del 
vespre              

11 i 19 de desembre

AUDICIÓ DE PERCUSSIÓ ÈTNICA   
     
Auditori Jaume Dotras i Serrabella de 
l’Escola de Música, a les 7 de la tarda               

AUDICIONS DELS ALUMNES - Ve-
geu cartells a part -    
     
Auditori Jaume Dotras i Serrabella de 
l’Escola de Música, a les 7 de la tarda               

11, 16, 17, 18 i 19 
de desembre                  

L’HORA DEL CONTE amb PAKU 
PILLU

Biblioteca P. Gual i Pujadas, a les 12 

14 de desembre                  

FESTIVAL DE NADAL ESCOLA DE 
DANSA 6è SENTIT
     
A l’envelat de Vil·la Flora, a les 6 de la 
tarda                              

DONEM MENJAR AL TIÓ

Podeu portar sucre, arròs, pasta...   

Plaça Universitat, a partir de 2/4 de 7

14 i 15 de desembre

PESSEBRE VIVENT
     
A la plaça de l’Església i a la plaça 
Macià, de 6 de la tarda a 9 del ves-
pre(cada 20 minuts)

15 de desembre

FESTIVAL PER LA MARATÓ DE TV3
     
A l’envelat de Vil·la Flora, a partir de 
2/4 de 12 del migdia
BALL DE TARDA PER LA MARATÓ 
DE TV3     

A l’envelat de Vil·la Flora, a les 7 de la 
tarda

16 de desembre
CANTADA DE NADALES a càrrec 
dels alumnes de Cant Coral

A la Residència CDM, a les 6 de la 
tarda    

20 de desembre

EL POEMA DE NADAL  de Josep Ma 
de Sagarra    

A l’Auditori Jaume Dotras i Serrabe-
lla de l’Escola de Música, a les 8 del 
vespre

21 de desembre
MATINAL INFANTIL AMB INFLA-
BLES 

Al carrer Ample, de 10 del matí a 1 
del migdia

FEM CAGAR EL TIÓ  

A la plaça Macià, a partir de 2/4 de 7 
de la tarda                

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ DE PIN-
TURA de Marc Sisquella 
   
A la Sala Cultural Ramon de Cap-
many, a les 7 de la tarda 

REVETLLA DE NADAL

- Vegeu cartells a part -      

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

21 i 22 de desembre

MOSTRA D’ARTESANIA DE NADAL

Exposició i venda d’articles artesans 
     
A la riera Sant Domènec i carrer Am-
ple, de 10 del matí a 9 de la nit    

22 de desembre

AUTÒPSIA DE RESIDUS
      
Plaça Universitat, d’ 11 a 13 hores

VISITA TEATRALITZADA  
     
Casa Museu Lluís Domènech i Mon-
taner, a les 11 del matí 

CONCERT DE NADAL 
     
A l’Església Parroquial, a les 6 de la 
tarda 

24 de desembre

MISSA DEL GALL 
     
A l’Església Parroquial, a les 12 de la 
nit 

CANTADA POPULAR DE NADALES I 
RESSOPÓ TRADICIONAL DE NADAL

Amb l’actuació de PEP PARRA i CIA  
     
Després de la missa, a la plaça Macià                          
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REVETLLA POPULAR “Per Nadal un 
bon sidral” 

Animació amb Dj’s   
   
A la Masoveria de Vil·la Flora, a mit-
janit 

REVETLLA POPULAR “Per Nadal un 
bon sidral” 

Animació amb Dj’s   
   
A la Masoveria de Vil·la Flora, a mit-
janit 

27 de desembre
Dia Domènech i Montaner

PINTEM UNA RAJOLA

A les 11 del matí a la Casa Museu

CONFERÈNCIA: “Domènech i Mon-
taner, un home universal”

A càrrec de Lluís Domènech i Gir-
bau      
 
A les 7 de la tarda a la Casa Museu       

STORYTIME BY KIDS&US CANET

 A la Masoveria de Vil·la Flora, a les 
12 del migdia 

PARC INFANTIL   

Envelat de Vil·la Flora, d’11 del matí a 
2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del 
vespre       

27, 28, 29 i 30  
de desembre 

TALLERS DE NADAL 

De 5 de la tarda a 8 del vespre   

27 i 28 de desembre

JOCS, TALLERS i MANUALITATS 
     
A la Masoveria de Vil·la Flora, de 5 a 8 
del vespre  

28 de desembre
INAUGUREM LA CASA DOMÈNECH

Espectacle teatralitzat de cloenda del 
centenari de la Casa Domènech (      

A la riera Sant Domènec, a les 12 del 
migdia 

VERMUTADA MODERNISTA DE 
CANET 

Després de la inauguració

29 de desembre

ARRIBADA DEL MISSATGER REIAL 

A la Plaça 11 de setembre, a 2/4 de 
12 del migdia                

EL CANT DE LA SIBIL·LA          

A l’Església Parroquial, a les 6 de la 
tarda                                      

31 de desembre
CAP D’ANY

MISSATGE DE CAP D’ANY DE L’AL-
CALDESSA          

A Ràdio Canet, a les 8 del vespre                                      

ESPECTACLE PIROTÈCNIC i LES 12 
CAMPANADES I DISCO MÒBIL

A la plaça Macià, a partir de 2/4 de 12 
de la nit

BALL DE CAP D’ANY 

Entrada + còctel de benvinguda: 5 €   

A l’envelat de Vil·la Flora, a la 1 de la 
matinada                           

05 de Gener
REIS

CAVALCADA DELS REIS D’ORIENT  

Els Reis arribaran a Canet a les 6 de 
la tarda   

RECORREGUT: Ronda Dr. Marià 
Serra, riera del Pinar, riera Buscarons, 
riera Gavarra (fins primera rotonda 
plaça Busquets) riera Gavarra i riera 
Sant Domènec (Biblioteca)      

SALUTACIÓ DELS REIS  des del bal-
có de la Biblioteca P.Gual i Pujadas

AUDIÈNCIA A TOTS ELS  NENS I 
LES NENES des de la tribuna ins-
tal·lada davant de la Biblioteca

VISITES DELS REIS A LES CASES

Cal trucar a:

Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora 
tel. 93 795 46 25, des d’avui i fins 
el dia 20 de desembre, de 9 a 2 del 
matí i de 5 a 8 del vespre. El dia 23 de 
desembre de 9 a 2 del migdia.

Oficina de l’OAC (Ajuntament)
 tel. 93 794 39 40, els dies 27, 30 de 
desembre i 2, 3 de gener de 9 del 
matí a 2 del migdia.

També es podrà sol·licitar des de la 
pàgina web www.canetdemar.cat 

MÉS INFORMACIÓ
 
El Cançoner volum 
17.

Agenda del web 
municipal                         



Des d’ERC hem defensat un any més l’elimina-
ció de la violència masclista envers les dones. 

És un dels problemes més greus que pateix la 
humanitat i afecta a totes les classes socials i a 
totes les edats. Per tant, és feina de totes i de tots 
eradicar-la totalment.
 
La sororitat del moviment feminista ha crescut 
moltíssim. S’han reforçat els lligams de solidaritat 
i fraternitat entre les dones, s’han creat espais se-
gurs per compartir experiències, interessos, preo-
cupacions... però encara hi ha molta feina per fer, 
perquè si en toquen a una, ens toquen a totes! 
D’altra banda, aquest desembre aprovem el 
pressupost municipal del 2020 amb el qual vo-
lem posar fil a l’agulla a grans projectes per Ca-
net.

L’Odeòn i la nova pista esportiva seran una realitat 
aquest mandat i seguirem fent realitat les nostres 
promeses electorals. I podeu estar segurs que 
seguirem treballant a diari perquè Canet avan-
ci cap a una societat més justa i més sostenible. 
Des de la secció local d’ERC us desitgem que 
passeu unes molt bones Festes!

Contra les violències masclis-
tes, propostes feministes Reiterar el compromís

Mai un nyap tapa un altre 
nyap
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De nou tenim aquí el Viure Canet, el mitjà que 
ens permet que estigueu informats de les 

tasques que estem duent a terme des del go-
vern municipal. Un dels nostres compromisos 
era precisament aquest: millorar la comunica-
ció. Perquè allò que no s’explica sembla que 
no existeixi. Quan llegiu aquestes línies segura-
ment ja serà públic també el Pla d’Acció Muni-
cipal, és a dir, allò que hem pactat dur a terme 
els grups que formem el govern municipal.

Quan arriben aquestes dates hom pensa en el 
que ja hem fet d’allò que volíem fer, i sobretot, 
sobretot, en el que queda pendent i en quins 
reptes ens esperen en el nou any que comença. 
No podem deixar de reiterar que som fidels al 
nostre compromís amb aquells que ens heu 
fet confiança i, per responsabilitat també, amb 
tot el poble. I que des del nostre lloc al govern 
continuarem lluitant per aconseguir totes les 
millores que calen al nostre poble.

Els nostres millors desitjos de Felicitat per 
aquestes Festes de Nadal, i un Pròsper Any 
Nou 2020 amb Salut, Pau i Feina per a tots!

Continuació del escrit del Viure Canet del mes 
de Novembre que ens va ser retallat....

Plantejar una despesa de 90.000 €, que podrien 
aplicar a altres iniciatives com: fer una inversió 
en els passos soterrats per tal que no s’inundin 
sistemàticament quan plou; adaptar per a per-
sones amb mobilitat reduïda el pas soterrat de 
la NII a l’alçada de l’Av. Maresme, augmentar la 
partida de subvencions a l’IBI per propietaris o 
llogaters de famílies nombroses i ampliar-ho a 
les famílies monoparentals. Hauran pres alguna 
iniciativa o l’única idea que se’ls ha acudit és 
comprar un habitatge? Un nyap per tapar un 
altre nyap!

?
Com a protesta pels constants menyspreus 
rebuts per part del govern municipal, i per la 
manca d’informació, de transparència, i el nul 
esperit de col·laboració en el tracte de l’equip 
de govern envers l’oposició, el nostre escrit el 
forma aquest interrogant que representa 90 
caràcters en blanc. Als que afegim  aquests 
1160 caràcters amb espais que inclouen el nos-
tre desig per a tots els canetencs i canetenques 
d’un Bon Nadal i un millor any 2020! 

Compromesos amb tu, Canet 
i Catalunya

Ja arriba el nadal, un mes d’amor i d’alegria 
per compartir al costat dels essers més esti-

mats.
Malauradament no tots el podran gaudir a casa 
amb les seves famílies, aquest any com
l’anterior, els nostres presos polítics el passaran 
provablement a les presons de Catalunya o
d’Espanya. La repressió no s’aturarà per nadal, 
com tampoc el nostre compromís, voluntat i 
determinació per assolir la seva llibertat i la de 
Catalunya.
Com tampoc s’aturarà el nostre compromís 
amb tu i Canet, per fer un poble millor, més 
humà i més transparent, donant compte de la 
feina feta amb un butlletí trimestral i una as-
semblea oberta anual, com la del passat 15 de 
desembre, per explicar quina ha estat la nostra 
tasca a l’Ajuntament, quines han estat les nos-
tres mocions i quins resultats s’han aconseguit, 
així com escoltar les vostres opinions. Per tot 
això esperem ser dignes de la vostra confiança 
i desitgem que passeu un molt bon Nadal i feliç 
any nou! 
Seguiu-nos al web www.primariescanet.cat o 
escriviu-nos al correu hola@primariescanet.cat



Temps de relacions personals. 
Temps de Nadal

Torna a casa per Nadal, si es 
que en tens
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Les festes de Nadal són festes 
de tothom

Tan sols bons desitjos

És temps de pau. Per uns dies deixarem aparcats 
els temes que ens ocupen com a grup muni-

cipal per centrar-nos en les relacions personals.  
Per uns dies no parlarem d’expedients poc co-
herents; ni de les coses que mai no s’acaben i 
romanen a mig fer al carrer; ni de la poca eficà-
cia de la feina que es fa; ni dels entrebancs que 
ens trobem per poder fer la feina que ens han 
encomanat els votants.
 
És temps de reforçar els llaços que ens uneixen, 
de recompondre’ls si s’han trencat. De trobar 
espais per dialogar i plantejar el que ens pre-
ocupa, i per felicitar-nos pel que ens alegra. 

És temps de Nadal i des del grup municipal PSC-
Units volem desitjar unes bones festes a tothom.  
Al gener ja ens hi tornarem a posar.

En el món de les forces, com SOM CANET, que 
treballem pel progrés i el canvi social, hem 

caigut moltes vegades en l’error de creure que 
el Nadal ( amb tota la pesca de regals, cerimò-
nies, trobades familiars, Reis, etc. etc.) vé del 
passat tradicional, vé del món del catolicisme 
obligatori i al damunt, ara ha caigut en mans de 
la comercialització més dura.
Però ens equivocariem de mirar-ho així. Els dies 
de Nadal eren els moments de tancament re-
flexiu, de retrobada amb la gent estimada i de 
formulació de bons desitjos pel futur. Els mo-
ments de solidaritat, de tendresa i d’alegria són 
l’espai més propi per qui vol canviar les coses, 
millorar la vida , salvar el món (ara que co-
mencem a viure les conseqüències de la crisi 
mediambiental) i avançar en la lluita contra les 
desigualtats.
I ara que Catalunya s’ha fet plural ètnicament, 
religiosament, moralment, encara amb més raó: 
l’extensió de les desigualtats, la creixent incer-
tesa de la vida col.lectiva demanen, com mai, la 
posta en primer pla dels valors nadalencs. SOM 
CANET, els posarem en valor dia rere dia du-
rant el 2020. Per això, canetencs i canetenques,  
Bon Nadal !!

A aquestes alçades de l’any, és costum fer ba-
lanç de com ha estat l’any que deixem en-

rere i de formular els bons propòsits per l’any 
vinent. Tanquem un any 2019 políticament 
convuls a nivell nacional i un any molt intens 
pel que fa a moviments socials.
A Canet encetarem aquestes Festes després de 
veure, un any més, com els canetencs mostrem 
la nostra faceta més solidària col·laborant amb 
la Marató d’enguany. Aquests dies, les nostres 
entitats s’esforçaran com cada any per ofe-
rir-nos activitats per a tota la família. Els nos-
tres comerços treballaran de valent perquè tin-
guem el que necessitem per gaudir d’aquestes 
Festes. Fem-los costat, doncs!
Desitgem per l’any que comença, un poble on 
el comerç tiri endavant i on les entitats seguei-
xin obsequiant-nos amb la seva dedicació, així 
com un 2020 farcit de tots els canvis que la 
nostra vila necessita. Desitgem, també, que els 
presos polítics i exiliats no passin cap més Na-
dal lluny de les seves famílies. Que en aquesta 
nova dècada, avancem i millorem.

Bones Festes a tothom!

El Nadal, connotacions religioses al marge, és 
un moment per retrobar-nos i on millor que 

a casa? La crítica fàcil d’una organització antica-
pitalista com la nostra a les festes nadalenques 
podria ser la de censurar el malbaratament ali-
mentari d’aquella taula on no hi cap ni un agulla. 
Però enguany voldríem centrar la nostra atenció 
en l’escenari on això passa: pisos en els quals 
cada cop s’hi està més estret o en els quals no 
es pot pagar la calefacció. Des que els productes 
immobiliaris s’han convertit en vehicles d’inver-
sió veiem com pugen lloguers i preus per metre 
quadrat. Canet de Mar no és una excepció i per 
això volíem dedicar aquest text a reflexionar so-
bre l’habitatge. Perquè el fet que una persona 
sola o amb persones a càrrec que visqui al nostre 
poble pugui arribar a destinar més del 50 % dels 
seus ingresos a habitatge... Molts diran que és el 
mercat. Oh, i tant! De fet, si els 800 pisos buits 
que es van detectar a Canet el 2011 o els 219 ha-
bitatges d’ús turístic estiguessin disponibles per 
al lloguer, segurament, aquest mercat permetria 
que els preus de l’habitatge fossin d’escàndol. 
En temps de pau, de compartir i d’altres valors 
que repetim un cop l’any és ben bé per pen-
sar-hi. Gent sense casa i cases sense gent.



Canet en imatges


