La Policia Local vetlla per la
nostra seguretat

Una comissió farà el seguiment
del projecte Odèon
La Comissió de Govern del 23 de juliol de 2003,
va acordar la creació d’una comissió sectorial de
seguiment del projecte de l’Odèon. Aquesta comissió,
que està dins el Consell Municipal de Cultura la
formen:

La Comissaria de la Policia Local, inaugurada el novembre de 2001

Agents de la Policia Local de Canet i dels Mossos
d’Esquadra han efectuat importants cops contra el
tràfic de drogues a Canet. A principis d’any en van
desarticular un punt de venda i van detenir dues
persones. I aquest juliol passat, van detenir un veí
de Canet acusat també de traficar amb drogues.
Des del 15 de juliol fins al 15 de setembre, la
Policia Local i els Mossos d’Esquadra han
reforçat la vigilància a Canet. Un agent de
cada cos, han patrullat conjuntament els
carrers del poble durant les nits de divendres
i les tardes/nits de dissabte, amb l’objectiu
d’augmentar la presència policial al carrer i
garantir la seguretat ciutadana.

Al juny, els agents de la Policia Local van evitar
un robatori en un establiment turístic del poble i al
juliol van detenir un individu que intentava robar
en un vehicle.
La Policia Local també ha estat notícia pels
resultats obtinguts als X Jocs Olímpics de
Policies i Bombers que es van fer a Barcelona
al juliol. L’agent David Díaz va guanyar la
medalla de plata a la prova de Motocross.

David Díaz amb la medalla aconseguida als Jocs Olímpics

L’alcalde de Canet, Joaquim Mas
El regidor de Cultura, Òscar Figuerola
El regidor d’Obres, Rafel Dulsat
Els membres de l’ACPO Jordi Sisquella, Quirze
Planet i Antoni Pérez
Els membres de Comediants Joan Font i Jaume
Bernadet
Són funcions de
la comissió tots els
assumptes que
afecten el projecte
Odèon, com la
definició del propi
p r o j e c t e d e Interior de l’Odèon aquest juny de 2003
rehabilitació,
l’execució de les obres, la recerca de fonts de
finançament extramunicipals i la determinació del
sistema de gestió de l’equipament.
De moment ja s’ha dut a terme la primera fase
de reparacions urgents a l’edifici. Amb un pressupost
de 22.600,32 euros, les obres han garantit l’estabilitat
de l’immoble i la seguretat a la via pública. Aquesta
fase prèvia es completarà amb un estudi del
comportament estructural de l’edifici i un estudi
geotècnic, que plantejaran el tipus de reforç i
consolidació que cal per garantir el futur ús de
l’antic teatre.

Els membres de la comissió el dia de la presentació als
mitjans.
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L’Escola Bressol Municipal comença el curs 2003-2004
Ja és una realitat. Aquest setembre les aules de
l’Escola Bressol Municipal han començat a quedar
plenes de nens i nenes d’entre 4 mesos i 3 anys.
Un bon nombre de famílies canetenques es
beneficiaran d’aquest servei d’atenció als més menuts.
Canet creix, i també ho han de fer els serveis que
l’Ajuntament ens presta.
L’Escola Bressol Municipal és de règim
concertat entre l’Ajuntament, la Generalitat
i els pares.

La pluja evidencia deficiències en el funcionament de
l’obra de les rieres
La modificació de les clavegueres feta
amb motiu de la canalització de les rieres,
va mostrar defectes de construcció amb
les primeres pluges de la temporada.
Aquest agost, amb la caiguda de les primeres
pluges intenses de la temporada, el clavegueram de
les rieres no va tenir prou capacitat per absorbir
tota l’aigua. Això va provocar l’entrada d’aigües
fecals pels lavabos de cases i comerços, fent malbé
mobiliari, ordinadors, terres, pintura, productes ...
L’Ajuntament, en un Ple Extraordinari, va acordar
demanar una explicació a l’empresa COPISA, que
és qui fa les obres de les rieres, i exigir-los una
investigació acurada dels fets. A l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), organisme públic responsable del
projecte de canalització, se li requereix que assumeixi

L’Ajuntament segueix amb
l’arranjament d’espais
públics
Seguint amb el compromís de tenir uns carrers
i places en condicions, la Brigada d’Obres i Serveis
de l’Ajuntament està treballant a diversos punts
de la població.
Una de les darreres actuacions s’ha fet al carrer
Sant Benet. Al mig del carrer s’hi ha instal.lat una
pilona per limitar l’accés de vehicles i assegurar
la llibertat de pas dels veïns. S’han arreglat i
asfaltat uns forats en alguns punts del carrer i
s’han enretirat andròmines que dificultaven el
pas i eren un perill per a la seguretat dels veïns.
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Reunió de pares i mares de l’Escola

el deure que els correspon davant les
indemnitzacions presentades pels afectats.
Ara, l’Ajuntament continua amb la gestió
d’aquestes reclamacions i COPISA ja està treballant
en la correcta canalització de les aigües fecals i
pluvials per evitar nous incidents.

La solució és fer més sortides al calaix central de les rieres, que sí
que té cabal suficient per recollir grans quantitats d’aigua.

També es fan obres per canviar l’enllumenat
públic dels carrers Clausell, Mercat, Montseny,
Montnegre i de diversos trams dels carrers
Pirineus, Cadí i Pas d’en Marges. Són uns treballs
indispensables a causa del deteriorament d’alguns
punts de l’enllumenat.
Una bretolada, la nit de Sant Joan, en què es van cremar
diverses passarel·les d’accés a les platges, ha fet que
l’Ajuntament hagués d’adquirir-ne de noves. La despesa
ha estat de 1.360 euros.
La Brigada ha estat treballant a:
Carrers Verge de la Mercè, Sant Ignasi, Mar, Ample, Font,
Bergantí Hernan Cortés, rotondes d’accés a l’autopista,
passeig marítim, ronda Doctor Manresa, plaça Pau Casals,
Verge de Montserrat, zona Salat-Busquets i el Grau.

