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acords de ple

Acords adoptats pel Ple, màxim òrgan de govern i administració municipal, compost per tots els regidors
i les regidores del consistori i presidit per l’alcalde:
Ple

Acord

Votació

29/09/05

Aprovació de la cessió d’un local situat a la plaça Manén a l’Associació
de dones Sàlvia
Ratificació de l’acceptació de l’ampliació del dret de superfície a la riera
Gavarra, 6-12: tràmit necessari per poder ampliar el pàrquing amb 50 places més
Sol·licitud al Govern de l’Estat i de la Generalitat per a la compensació del
deute històric dels municipis: l’Ajuntament reclama aportacions econòmiques
extraordinàries de l’Estat i l’augment immediat i progressiu de la participació
en els pressupostos generals per al 2006 i successius, per compensar el deute
dels municipis
Aprovació inicial de les ordenances fiscals
Aprovació definitiva dels estatuts del Consell municipal de Medi Ambient
Ratificació de la moció de suport a la proposta de nou estatut aprovada
pel Parlament de Catalunya
Ratificació de la moció de suport a la proposta del domini .CAT

Unanimitat (17)

29/09/05
29/09/05

09/11/05
09/11/05
09/11/05
09/11/05

Unanimitat (17)
Unanimitat (17)

Unanimitat (16)
Unanimitat (16)
Unanimitat (16)
Unanimitat (16)

actes de Nadal, cap d’any i reis
Del 20 de desembre al 12 de gener
A la Sala Municipal d’Exposicions

Exposició col·lectiva
de Nadal
Els dies 23 i 24 de desembre
A la Riera Sant Domènec. Tot el dia

Fira de productes ar tesans
Divendres, 23 de desembre
A la sala d’actes de l’Escola de Teixits. A 2/4
de 10 del vespre

Concer t «Més enllà del cor»

Els Pastorets
Del 27 al 30 de desembre
A l’envelat de Vil·la Flora.
De 12 a 2 del matí i de 5 a 9 de la tarda

Parc Infantil de Nadal
Dimecres, 28 de desembre
A l’envelat de Vil·la Flora.
A partir de les 12 del migdia

Taller ambiental infantil

Dissabte 24 de desembre
A la Plaça Macià.
A partir de les 5 de la tarda

A la Plaça Macià. A mitjanit

Les 12 campanades
A l’envelat de Vil·la Flora. A l’1 de la matinada

Ball de Cap d’Any amb
l’Orquestra Litoral
Entrada i cotilló gratuïts.
Diumenge, 1 de gener
Al Centre Parroquial. A 1/4 de 7 de la tarda

Els Pastorets
Dimarts, 3 de gener
A la riera Sant Domènec. A les 6 de la tarda

Festa del Comerç
Dissabte 31 de desembre
A la plaça 11 de Setembre.
A les 11 del matí

Caga Tió
A l’Església Parroquial.
A les 12 de la nit Missa

Dilluns, 26 de desembre
Al Centre Parroquial.
A 1/4 de 7 de la tarda

del Gall

Arribada del Missatger Reial

Dijous, 5 de gener

Cavalcada dels Reis d’Orient

Després de la Missa del Gall. A la Plaça Macià

A Ràdio Canet. A les 12 del migdia

Dissabte, 7 de gener
A l’Església Parroquial, a 2/4 de 10 de la nit

Cantada popular de Nadales i
ressopó tradicional de Nadal

Missatge de Cap d’Any de
l’alcalde

Concer t de Nadal Memorial
Jaume Dotras
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Ho hem aconseguit. Hem pogut congelar i fins i tot, en alguns casos, rebaixar,
els impostos i les taxes municipals.
La recaptació no és la finalitat dels governs, tot i que moltes vegades és el
retret fàcil que fem tots i totes a qualsevol administració. El govern ha de
governar. Sembla evident, però de vegades hi ha qui se n’oblida i no només no
governa, sinó que dóna l’esquena a la seva responsabilitat. D’això se’n diu
treballar per interessos propis.
Els grups polítics que som al capdavant d’aquest Ajuntament, PSC, CiU i ERC,
governem per al poble. La transparència en la gestió municipal és, ha estat i
seguirà sent, absoluta. Potser
això de vegades ha pogut perjudicar-nos, ja que, per
exemple, hem encarat un pla
de sanejament d’unes arques
municipals febles des de fa molt
de temps.
El fet que edificis construïts fa
anys es malmetin i s’hagi
d’arribar a desallotjar-los no
és culpa de ningú. Però sí que,
com a representants dels veïns i les veïnes de Canet, hem de fer-nos responsables del benestar comú. I assessorant-nos com i quan cal, trobem les solucions
que creiem que són les millors per a tothom.
El recurs més fàcil per arreglar el que s’ha fet malbé és refer-ho amb diners. Si
apugéssim impostos i taxes podríem fer més coses. Però les faríem a costa dels
diners de totes les persones del nostre poble. Treballem per a vosaltres. Per
aquest motiu, fent un esforç de contenció, finalment, hem pogut presentar uns
preus públics congelats i fins i tot abaratits en alguns casos.
La política de l’actual govern és sortir a cercar el finançament dels projectes
que milloraran Canet. I més actualment, que trobem, tant al govern de Catalunya
com al de l’Estat, uns interlocutors que ens escolten. Per això, entre d’altres,
tindrem passos subterranis d’accés al Passeig Marítim, un CAP al centre i una
segona escola pública. L’Odèon és cada cop més a prop, estem embastant un Pla
local de Joventut i construirem un centre per a discapacitats.
Al maig vam començar amb el nou sistema de recollida selectiva porta a porta.
Ho estem fent molt bé. Si recollim correctament, enviem els residus allà on
toca. I això es tradueix en estalvi per al municipi. L’equip de govern ha volgut
que aquest estalvi repercuteixi en les famílies, que sou, al cap i a la fi, les qui feu
bé la separació dels residus. Pagarem 122,96 euros per rebut. Si no haguéssim
aplicat l’estalvi, la quota hauria estat de 130,62 euros. Un estalvi de més de 7
euros que tindrà cada llar. És qüestió de governar amb responsabilitat i pensant
en el benefici de la població.
Equip de govern municipal

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
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Obres al Tanatori

L’alcalde desencalla a Madrid
tres projectes que afecten Canet
Els passos subterranis costaran 3.300.000 euros que pagarà
l’Administració de l’Estat

Tallers
ambientals
Medi Ambient està organitzant uns
tallers ambientals a diferents punts de
la població. Es tracta d’un reforç de
la campanya d’implantació de la
recollida selectiva porta a porta, ja
que a més a més dels tallers, hi ha un
punt d’informació on es recullen els
dubtes que encara hi ha sobre el nou
sistema. L’atractiu però, són les
activitats que hi trobem, sobretot
adreçades als nens i les nenes. Al
novembre se’n va fer un a la plaça 11
de Setembre. L’11 i el 18 de desembre
a la riera Sant Domènec i el 28 de
desembre, al parc infantil de Nadal, a
l’envelat.

Estació

ènec
ant Dom
Riera S

Després de les festes de Nadal
començaran unes obres de
remodelació al Tanatori municipal. És
previst que durin uns quatre mesos i
consistiran a adequar-lo amb elements
com calefacció i aire condicionat i
sales més còmodes i adients per a la
vetlla dels difunts.
El Tanatori fa cinc anys i mig que va
entrar en funcionament. És un
equipament necessari per a l’ús social
que desenvolupa.
Les obres tenen un cost de 65.600
euros, que finançarà l’empresa que
gestiona els serveis fúnebres a Canet,
Cabré Junqueras. En cap cas es
desatendrà les famílies d’aquí, ja que
podran utilitzar, sense cost addicional,
els tanatoris propers, com el d’Arenys
o el de Calella.

Joaquim Mas ha
viatjat dos cops a
Madrid aquesta
tardor. S’ha trobat
amb els responsables del ministeris
de Medi Ambient,
Renfe i la Guàrdia
Civil. Els temes
tractats han estat els
passos subterranis
d’accés a les
platges de Canet, la
construcció d’un
aparcament públic al
costat de l’estació de tren i l’enderrocament de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.
A la primera visita, a la qual va anar amb la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Ibis Puig, es va
aconseguir el compromís formal de començar la construcció dels passos subterranis a
principis del 2006. N’hi ha tres, un a l’alçada de la caserna de la Guàrdia Civil, un altre al
final del carrer Vall i un tercer a la zona dels vagons.
Aquest darrer espai, els vagons, un solar a tocar de l’estació de tren, vol ser habilitat
com a aparcament públic. L’Ajuntament vol que se signi un conveni de cessió, com a
mínim a 20 anys, per poder-lo utilitzar com a aparcament per a una seixantena de cotxes.
D’aquesta manera es guanya un espai que solventa la manca d’aparcament i se segueix
preservant la façana litoral, prioritat de l’equip de govern.
La segona visita ha estat amb la Gerència d’Infraestructures de l’Estat per tractar el tema
de la caserna de la Guàrdia Civil, desocupada des de fa més de dos anys. L’Ajuntament
vol recuperar aquest espai com a zona verda. Per aquest motiu ha ofert unes condicions
de compra que han estat acceptades pels responsables de Madrid. L’Ajuntament pagarà
240.000 euros per aquest edifici, però ho farà gradualment, durant els anys 2006,
2007 i 2008. L’edifici s’enderrocarà i recuperarem una altra finestra al mar.

Passeig Marítim
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Consulta popular
sobre la plaça
del centre
Les obres de l’aparcament subterrani
a la riera Gavarra avancen a bon ritme
i el projecte del Centre d’Assistència
Primària, el CAP, està pràcticament
enllestit. Només falta saber com serà
la plaça pública que queda a sobre de
l’aparcament i al davant del CAP. Estem
parlant d’un espai de més de 3.800
m2 al bell mig del centre històric de la
població.
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha
pensat que tots els ciutadans i les
ciutadanes tenen dret a donar la seva
opinió de com hauria de ser aquesta
plaça i convida la població a una
consulta popular perquè hi digui la
seva.
La manera de fer-ho és ben senzilla.
S’ha enviat una carta als representants
de les entitats i les associacions de
Canet perquè, com a organitzadors
de gran part de les activitats que es
fan al poble, puguin opinar i aconsellar
sobre l’ús més adient de l’espai. Les
persones que també hi vulguin
participar i no formin part de cap
entitat o associació trobaran un
for mulari a la pàgina web de
l’Ajuntament.
El ter mini fixat per poder fer
aportacions és fins a mitjan gener de
2006.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

El conseller de Treball i Indústria
inaugura el polígon industrial
Josep M. Rañé (PSC) va tallar, amb l’alcalde Joaquim Mas,
la cinta inaugural, que simbolitzava la fi de les obres del
polígon i l’inici de l’activitat industrial
El diumenge 13 de
novembre va tenir
lloc la inauguració
oficial del polígon
industrial Can Misser. L’Ajuntament,
com ja va fer amb
la riera Buscarons,
va voler que fos
una jornada festiva.
Per aquest motiu es
van programar activitats per a tothom.
La pluja, però, va impedir que al polígon s’hi instal·lessin uns inflables per als més petits.
Sí que va funcionar el trenet, que pujava i baixava la gent del polígon, tot fent un
recorregut pel poble. A l’hora de la inauguració oficial, fins i tot va lluir el sol. Això va fer
que se celebrés l’acte central amb normalitat.
Va intervenir en primer lloc la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Ibis Puig. Ella ha estat la
responsable de la realització del polígon. Tots aquests mesos ha anat cada setmana als
terrenys, amb els tècnics municipals i els de l’obra, per supervisar personalment els
treballs i per atendre i resoldre els dubtes dels interessats en el projecte.
L’alcalde Joaquim Mas va remarcar l’important i positiu canvi que està fent Canet. Juntament amb el polígon, va voler destacar les obres de l’aparcament, la plaça pública i el
CAP al centre, la urbanització de les rieres o els projectes de l’Odèon i de la segona
escola pública.
Josep M. Rañé, per la seva banda, va felicitar Canet per haver aconseguit crear una zona
industrial gran, ben comunicada i atractiva, amb zones verdes i vials amples.
La jornada va acabar amb un refrigeri per a tothom.

Participació oberta al Consell
Municipal de Medi Ambient
Al Ple del 9 de novembre es van aprovar els Estatuts del Consell Municipal de Medi
Ambient.
L’Ajuntament vol que el Consell estigui format per una àmplia representació de la ciutadania.
Per això s’ha obert un espai per fer les sol·licituds de participació. En poden formar
part entitats i associacions, grups polítics amb representació municipal o sense, regidors
no adscrits i veïns i veïnes a títol individual.
S’ha fixat com a data límit el 21 de desembre. Si voleu participar-hi heu de fer arribar les
vostres dades a l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament. Si sou un grup, haureu de triar
un representant.
Després de les Festes de Nadal es convocarà la primera sessió plenària del Consell.

PROMOCIÓ DE CANET

Subvenció
d’ACESA per un
projecte cultural

L’empresa Autopistas Concesionaria
Española, s.a. pagarà 5.000 euros
per a la publicació de l’obra Dietari de
Marià Serra Font.
L’Ajuntament i la concessionària han
signat un conveni, mitjançant el qual
es podrà finançar el primer títol de la
col.lecció Estudis de patrimoni local
impulsada pels equipaments culturals
municipals i per l’entitat Centre
d’Estudis Canetencs.
El dietari és un document d’una gran
vàlua històrica que fa anys que
l’anterior bibliotecària, Flora Besa i
Xavier Mas, president de l’entitat
cultural impulsora, van començar a
transcriure perquè no és perdés. Té
més de mil pàgines, centrades en el
període comprès entre el 1880 i el
1926 a Canet i a la comarca.

Patrimoni
documental a
l’abast
Aquest és el títol de l’exposició que
hem pogut veure les dar reres
setmanes a la Casa museu Domènech i
Montaner. Era una mostra del material
que trobem als equipaments culturals
del municipi: Arxiu municipal,
Biblioteca i Casa museu. A partir del
gener es convertirà en una exposició
itinerant que recorrerà els centres
docents de Canet i arribarà així a tots
els estudiants del poble.
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L’Ajuntament construeix una
sala d’estudi a la biblioteca
La Biblioteca P. Gual i Pujadas és un dels
equipaments públics que més visitants rep
al llarg de l’any. Des del 1999 es troba a
l’actual emplaçament, a l’Ateneu Catalanista, l’emblemàtic edifici projectat per Lluís
Domènech situat en el xamfrà del carrer
Ample amb la riera Sant Domènec.
La Biblioteca de Canet ha celebrat 85 anys
d’història. L’Ajuntament, seguint amb la voluntat d’acostar els equipaments a la població, ha volgut potenciar el servei que
s’hi ofereix. Per aquest motiu, al 2006 tindrem una sala d’estudi, àmplia i confortable que donarà servei als estudiants del
poble que escullen aquest equipament per
preparar proves i exàmens.
L’inconvenient de les obres és, com sempre, la incomoditat que es produeix mentre
duren. La Biblioteca ha hagut de variar l’atenció i els serveis. Així doncs, fins al 7 de
gener:
- L’entrada és a través de la porta del carrer Ample
- L’horari és l’habitual però només es pot accedir a la sala de música i revistes
- El servei de premsa i àudio s’ofereix amb normalitat
- El servei de préstec s’atén en un termini màxim de 48 hores
- El retorn de material el podeu fer dins l’horari habitual
- Es dona un servei de suport de consultes en línia
- Servei d’internet a Vil·la Flora
- Espai d’estudi: a la Biblioteca de l’Escola de Teixits de Punt
Les obres han fet ajornar activitats com l’hora del conte, el club de lectura o la música
dels llibres.

PROMOCIÓ DE CANET

7

La Diputació adjudica el projecte
executiu del Cafè Teatre Odèon
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la
sessió del 10 de novembre
passat, ha adjudicat, per
111.183,45 euros, l’elaboració del projecte executiu de
l’Odèon a l’empresa Valeri
Consultors Associats.
Aquesta empresa, en la qual
treballa l’arquitecte canetenc
Narcís Roig, ha presentat un
avantprojecte que ja s’ha enviat a la Generalitat per tal que
l’Odèon s’inclogui al Pla
d’equipaments culturals
2005-2007 i ens atorguin
subvencions per dur a terme
l’obra.

Com serà l’Odèon
Planta baixa (593 m2): cafè ciutadà – vestíbul – sala petita (per a 70 persones)
Planta intermitja – altell (156 m2) : despatxos, sales de reunions i un centre de
documentació. Planta superior (456 m2): sala gran, amb capacitat per a 300 persones.
Hi haurà grades retràctils, en funció de les necessitats d’espai. A part hi haurà
els camerinos i un magatzem.

Fem memòria:
Desembre 2002: l’Ajuntament compra
l’Odèon.
Juliol 2003 : creació de la comissió de
seguiment de l’Odèon
Estiu 2003: 1a fase de reparacions
urgents a l’edifici
Novembre 2003: s’encar rega a
l’arquitecte Yves Chapon la redacció
del projecte d’usos. Generalitat i
Ajuntament signen un conveni per a la
rehabilitació de l’edifici.
Any 2004: Quin Odèon volem? Procés
de par ticipació ciutadana per
aconseguir que l’espai esdevingui
dinamitzador de la cultura i el lleure.
Xerrades, debats i taules rodones
organitzades per l’Associació Cultural
Plataforma Odèon i l’Ajuntament.
Gener 2005: Diputació dóna llum verd
perquè es faci el projecte executiu
Novembre 2005: Valeri Consultors
Associats guanya el concurs públic per
dur a terme el projecte de l’edifici

Rubèn Mettini,
un canetenc de l’Argentina
Acompanyà el regidor de Comunicació i Cultura, Òscar Figuerola
al programa de Catalunya Ràdio El complot dels oients
Des de fa uns quants anys, Canet gaudeix de la presència d’un argentí prou especial, d’una ànima
inquieta que ha col·laborat de moltes maneres amb i per la cultura de Canet.
Rubèn Mettini Vilas va néixer fa 57 anys a l’Argentina. Llicenciat en ciències Econòmiques, i gràcies a aquests estudis, va poder marxar
del seu país l’any 1974, poc abans d’un cop militar, i després de passar per diversos països europeus, va arribar a Barcelona a finals
de l’any 1977. L’any 1981 va començar els estudis de Filologia Romànica i, mica en mica, es va anar introduint en un món que ja l’havia
atret durant tota la vida: la llengua i la literatura. Entre 1989 i 1990 apareix la seva primera novel·la 10+1 nits. A partir d’aquí, la seva
creativitat ens ha fet gaudir d’altres obres com Baile de máscaras o Els Déus de la Vall.
Des de 1994, Rubèn Mettini ha col·laborat amb diferents revistes locals de Canet de Mar, com La nova plaça de la Llenya amb articles
i entrevistes, i l’Àmbit, amb seccions anomenades Utopies o Consells per no semblar gaire canetenc i és el responsable del Taller
d’escriptura creativa fet l’any 1999. També ha col·laborat amb el grup Tastacontes, grup que ha fet lectures d’alguns relats escrits
per Mettini mateix. Actualment, és l’organitzador del Club de lectura a la biblioteca i també ha col·laborat a l’exposició Diàlegs, lletres
i pinzells, que podem veure a l’Estudi Tenas tot aquest mes de desembre.
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La taxa d’escombraries es rebaixa 3 euros

El govern congela

els impostos de 2006
Els últims anys, l’Ajuntament de Canet s’ha vist obligat a aplicar
increments d’impostos per sobre de l’IPC per tal d’equilibrar les
finances municipals. Per fi, aquest desembre, l’actual equip de govern
ha aconseguit que el plenari municipal aprovi per unanimitat unes
ordenances fiscals caracteritzades per la contenció impositiva.
Sílvia Tamayo (PSC): «La reducció de 3
euros en la taxa d’escombraries s’ha
pogut fer gràcies a l’esforç de la ciutadania a l’hora d’aplicar la recollida selectiva. Si a més, tenim en compte que
no li apliquem la pujada de l’IPC, la reducció real és de 7 euros».
Ibis Puig (CiU): «Cal destacar que les
taxes per serveis socials es mantenen
en el mateix import i que la resta, majoritàriament, s’incrementen igual que
l’IPC».
Òscar Figuerola (ERC): «Els principis que
ens han guiat han estat: la congelació
de la pressió fiscal, la bonificació de la

taxa d’escombraries, que és
la que requereix més esforç
al ciutadà, i
l’estudi per
aconseguir la
reducció de la
mensualitat de
l’escola bressol.»
Després de diversos anys en El servei d’atenció a domicili (SAD) no augmentarà de preu
què els canetencs hem vist com els impostos i les circulació i IAE – no variaran, mentre
taxes munici- que la resta de taxes s’incrementaran
pals experi- en el mateix percentatge que ho faci
m e n t a v e n l’IPC (aproximadament el 3,7%). No
una pujada només la contenció és una bona notíd a r r e r e cia, a partir de gener la taxa del claved’una altra, gueram serà variable, ja que es calcuper fi, durant larà en funció del consum enlloc de prenel
2006 dre com a base l’IBI, com es feia fins
aquesta cà- ara.
rrega queda- En l’impost de l’increment dels valors
rà gairebé dels terrenys de naturalesa urbana, la
c o n g e l a d a . plusvàlua, es proposa un increment del
Els principals 10%, es modifica la bonificació sobre
Amb el nou sistema de recollida s’ha reduït un 14% la generació de residus
impostos -IBI, les transmissions per causa de mort a
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favor dels descendents passant a ser
d’un 30% (abans era del 20%).
D’aquesta manera s’incrementa la tributació de les transmissions especulatives.
Una de les principals novetats que presenten les noves ordenances és la rebaixa de la taxa de recollida d’escombraries en un fix de 3 euros. D’aquesta
manera, es trasllada al ciutadà el benefici econòmic que ha suposat l’increment
d’ingressos provinents de la planta de
tractament de residus. Aquests ingressos no haurien estat possibles sense la
posada en marxa de la recollida selectiva.
La regidora de Medi Ambient, Sílvia Tamayo, destaca que «l’esforç de la ciutadania ha estat clau per aconseguir
abaixar l’impost». A més a més, s’ha de
tenir en compte que gairebé cap ajun-

Al 2006 no augmenten
els preus dels serveis
adreçat a la gent gran
i la teleassistència
domiciliària serà
gratuïta
tament ha aconseguit rebaixar la taxa
de les escombraries el primer any de la
posada en marxa de la recollida selectiva. Per aquest motiu, l’equip de govern confia a poder seguir rebaixant la
taxa el proper any.
L’escola bressol:
l’encer t d’una aposta política

La quota mensual del servei d’escola bressol no ha augmentat aquest curs

l’equip de govern i sobretot l’encert de
la seva dimensió, gràcies a la qual
l’aportació de la Generalitat ha crescut». Com que els preus es fixen per
curs i no per any natural, de moment el
preu no es variarà i, a final de curs, un
cop els comptes estiguin tancats, i amb
signe positiu, es podrà revertir en les

famílies dels infants en forma de modificació. L’equip de govern també deixa
clar que les ordenances fiscals del 2006,
tot i haver estat aprovades per unanimitat, no els deixen del tot satisfets i és
per això que es disposen a continuar
treballant per aconseguir taxes més justes per a tothom.

Impostos i taxes 2006
IAE, IBI, Cir
es de ser v eis socials: No varien
Circulació
taxes
culació i tax
Clavegueram: Es pagarà en funció del consum d’aigua
Recollida d’escombraries: Es redueix en 3 euros per llar i no se li aplica la
pujada de l’IPC
Mensualitats escola bressol: Es revisaran a la baixa a final de curs
Impostos restants: S’apugen en el mateix percentatge de l’IPC (3,7%)

Compar
esidus rrecollits
ecollits
Comparaatitivva de rresidus
Període maig-novembre 2004 i 2005 (en kg)
2004

Finalment, els preus del servei de
l’escola bressol El Palauet es revisaran
a la baixa a final de curs, gràcies a
l’increment de l’aportació que farà la
Generalitat. Segons Òscar Figuerola,
segon tinent d’alcalde, aquesta rebaixa
«no és res més que la mostra de l’encert
de la iniciativa que va dur a terme

Matèria orgànica

2005

Variació (%)

0

1.137.300

111.650

279.130

150

Envasos

32.980

281.656

754

Vidre

73.860

260.569

253

4.152.060

1.554.420

-63

Paper i cartró

Rebuig

*

PROMOCIÓ DE CANET

Marisol Pacheco,
nova regidora
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27 de desembre de 2005
comença la nova Escola Taller
Por ta el nom de Rubèn Marsol, arquitecte

Des del dia 9 de novembre, Marisol
Pacheco va prendre el relleu del seu
company de partit, Joan Fuentes, al
capdavant de les Regidories de Règim
Intern, Promoció Econòmica, Comerç
i Turisme.
Marisol Pacheco va néixer a Canet de
Mar fa 29 anys i és llicenciada en dret
per la Universitat de Barcelona. Les
seves inquietuds polítiques i les ganes
de millorar la vida dels canetencs i les
canetenques la van portar a presentarse a les últimes eleccions, en el número
5 de la llista del PSC.
Els objectius que s’ha marcat per a
les seves àrees passen per potenciar
projectes ja endegats.
Per a Promoció Econòmica, vol
impulsar la formació i els ajuts per
trobar feina, com El club de feina; vol
potenciar el turisme a Canet en tots
els sentits, com per exemple, el
turisme cultural i el de muntanya.
Considera un projecte molt important
l’Escola Taller, i vol revitalitzar l’Àrea
de Comerç i una bona prova és la
campanya projectada per aquest
Nadal.
També considera molt impor tant
poder treballar conjuntament amb
altres àrees de l’Ajuntament, ja que hi
ha molts projectes comuns
interessants de tirar endavant.

Fins al desembre de
2007, Canet comptarà
amb 32 joves d’entre
16 i 25 anys que seran
alumnes treballadors
de l’Escola Taller i que
col·laboraran en
l’arranjament d’espais
públics del poble.
Rubèn Mar sol, arquitecte, va estar al
capdavant de les
escoles taller de Canet
durant sis anys. Fou un
dels màxims impulsors
i defensors del
projecte docent de les
escoles.
Aquest octubre passat
va concloure l’Escola
Taller Els Aromers, que
durant dos anys ha
rehabilitat l’entorn de
Vil·la Flora. Entre d’altres treballs s’han fet els lavabos de l’envelat, la caseta del bosc,
s’ha recuperat el pou i el safareig de 400.000 litres i s’ha construït una passarel·la de
fusta per a persones amb mobilitat reduïda.

Les dades de la nova escola
Mòduls: Jardineria / Lampisteria / Construcció / Pintura
Durada: 2 anys
Condicions laborals dels joves: 6 mesos amb una beca i 18 mesos amb un contracte de treball per
formació
Programa: Condicionament de carrers, places i equipaments públics de Canet de Mar
Les escoles taller estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i pel Fons Social Europeu.
Impor t sol.licitat per l’Ajuntament de Canet per aquesta escola: 939.114 euros (febrer 2005)

Comerç llança la campanya
Un gener de franc
Aquest és el títol de la campanya impulsada per l’Àrea de Comerç per aconseguir que els
canetencs i les canetenques facin les compres de Nadal als establiments locals. Durant
aquest mes de desembre, tothom que faci una compra, superior a 20 euros, en qualsevol
establiment que s’hagi adherit a Un gener de franc entrarà en un sorteig de xecs de regal.
Hi ha fins a 3.600 euros repartits en xecs de 600 i 300 euros que es podran bescanviar
a qualsevol comerç que participi a la campanya, durant el gener. El sorteig es farà el dia
3 de gener de 2006 a la riera Sant Domènec, en un acte festiu per animar la jornada.
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L’EQUIPAMENT

S’ha passat de 125 a 433 alumnes en 13 anys

L’institut porta quatre
anys a ple rendiment
El curs 2005–2006 és el quart que els alumnes de l’Institut d’Ensenyament
Secundari (IES) Lluís Domènech i Montaner de Canet passen al nou edifici. La
inauguració va ser al 2001, després de 9 anys d’estar ubicats al recinte de Vil·la
Flora. El nou complex educatiu de 12.000 m2, modern i funcional ha contribuït a
millorar i potenciar, encara més, l’oferta educativa a Canet
L’activitat docent de l’institut de Canet va
començar a rodar al 92, l’any olímpic. En
els seus inicis les dependències del centre
estaven repartides entre quatre barracons
– amb dues aules cadascun – i l’edifici de
Vil·la Flora. Llavors l’IES tan sols impartia
el primer curs del segon cicle de l’ESO i
comptava amb uns 125 alumnes matriculats i nou professors de les diferents disciplines. A mesura que passaven els cursos el nombre d’alumnes i professors
creixia i, per això, es van instal·lar més
barracons, ja que el centre definitiu no
arribava. Però l’activitat docent no
s’aturava i al juny del 1995 va sortir del
centre de Canet la primera promoció
d’estudiants que havia acabat el Batxillerat Experimental.
El curs 1996-97 es va incorporar la primera promoció de 1r d’ESO, i així es va

Inauguració del nou edifici (novembre de 2001)

iniciar el primer cicle. Aquesta promoció
d’alumnes, que comptava amb tres línies o
cursos a cada nivell, va ser la primera a
cursar l’etapa sencera a Canet.
El claustre de l’institut, format per una quarantena de professors, s’ha anat consolidant, de manera que la majoria té la destinació definitiva al centre. Aquest professorat, juntament amb la resta de persones
que treballen al centre, té una dilatada experiència professional que es tradueix en
una dinàmica de funcionament pròpia i en
una garantia de qualitat pedagògica per a
l’alumnat.
Actualment, l’IES Lluís Domènech i Montaner està situat en un edifici de nova construcció de quatre plantes que té, a més a
més, un complex esportiu. La direcció de
l’institut i l’Ajuntament han arribat a un conveni de col·laboració per poder utilitzar
les instal·lacions
per a diverses
activitats, sobretot esportives.
Al centre s’hi impar teixen els
dos cicles d’ESO
i, també, Batxillerat.
L’institut també
ofereix als alumnes un ser vei
psicopedagògic
i d’orientació,

tutories i atenció individualitzada i plans
de tractament i atenció a la diversitat de
necessitats educatives. A més a més,
compta amb un mestre de pedagogia terapèutica i psicopedagog i classes de reforç.
ESPAIS I EQUIPAMENTS
DE L’INSTITUT
− 2 aules d’informàtica amb ordinadors d’última generació
− 3 laboratoris
− Aula de tecnologia
− Aula - taller
− Aula d’idiomes
− Aula de música
− Aula de dibuix i plàstica
− 16 aules d’ESO i batxillerats
− 2 aules d’atenció individualitzada
− Biblioteca
− Gimnàs cobert de 400 m²
− 2 pistes esportives exteriors
− Bar - cafeteria, menjador i cuina
− Ascensor, vestidors i dutxes
− Aula d’audiovisuals
− Altres espais complementaris: patis,
porxos, sala de visites, tutories, departaments didàctics, sala de professorat, AMPA, associació d’alumnes...
Correu electrònic de l’AMPA:
a804564@centres.xtec.es
Telèfon de l’IES: 93 795 47 63

SERVEI A LES FAMÍLIES
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Les obres de l’Hospital residència
Guillem Mas duraran uns 6 mesos
L’Hospital residència Guillem Mas està desallotjat des de primers de novembre. Un cop
fetes les anàlisis tècniques s’ha encarregat l’obra d’arranjament. La normalitat tornarà
en aquest equipament el proper estiu.
El mur posterior de l’edifici que comparteixen l’Hospital i el CAP té uns 18
metres d’alçada. Hi ha una seixantena d’ancoratges que asseguren
l’estructura. La nit del 29 d’octubre se’n va trencar un. És una llarga barra
de ferro que va entrar com una fletxa a l’interior de l’Hospital.
Després de fer-ne les anàlisis corresponents es va procedir a desallotjar els
76 avis residents a l’Hospital. El pas següent va ser el desallotjament del
CAP. L’Institut Català de la Salut (ICS) va valorar les alternatives ofertes per
l’Ajuntament per allotjar provisionalment l’ambulatori i va decantar-se per
l’esplanada de Vil·la Flora. És un espai de fàcil accés, tant amb vehicle com
a peu amb les condicions necessàries per un CAP (una sola planta, calefacció, sales d’espera, consultes independents, lavabos, ...). El projecte per al
nou CAP al centre, a sobre de l’aparcament subterrani és a punt de fer-se Visita de la consellera Anna Simó el 13 de novembre passat
públic. Les obres de l’aparcament van a molt bon ritme i això vol dir que es
compliran els terminis.
L’Hospital residència, per la seva banda, tornarà a funcionar el proper estiu. Les obres de reparació que s’hi fan consisteixen a
comprovar l’estat de tots els ancoratges. Es reforçaran o es canviaran, en funció de com estiguin. L’accés als ancoratges s’ha de fer
des de dins de l’Hospital. Això vol dir que hi haurà desperfectes en algunes dependències del centre que després s’hauran de refer.
Pel que fa als treballadors del centre, s’ha presentat un expedient de regulació d’ocupació al Departament de Treball. Ara són a l’atur,
però la direcció de l’Hospital s’ha compromès a readmetre’ls tan bon punt es reiniciï l’activitat.
En tot aquest procés l’Ajuntament i la direcció de l’Hospital han treballat amb la Conselleria de Benestar i Família. La consellera Anna Simó
(ERC) va venir a Canet per veure personalment l’estat de l’edifici i es va comprometre, en nom de la Generalitat, a col·laborar
econòmicament en el cost de les obres.

Estudiants estrangers
coneixen Canet
Aquesta tardor, una seixantena de joves estudiants alemanys han visitat
Canet. A primers d’octubre, una vintena han estat al nostre poble en un
intercanvi cultural amb estudiants de l’Institut Lluís Domènech. I com que de
cultura es tractava, l’Ajuntament els va fer un recorregut pel patrimoni
modernista local. A la Casa museu van ser rebuts pel regidor adjunt a l’Àrea
d’Educació, Francesc Martín. Van aprofitar per fer una ullada a l’exposició
d’aquells dies en aquest espai, la transició democràtica i temps de Ràdio Canet.
D’altra banda, 42 estudiants d’educació i treball social d’una escola alemanya, ens han visitat per conèixer de primera mà com
tractàvem temes relacionats amb la joventut, la petita infància i la gent gran. S’han entrevistat amb responsables de l’Àrea de Benestar
Social, han visitat la llar d’infants municipal i també una residència geriàtrica.
Aquests joves completen la llista d’estudiants estrangers que vénen a Canet. Aquests han vingut per pocs dies, però n’hi ha que estudien
un o més cursos al nostre poble. Són els estudiants universitaris que formen part del projecte europeu ERASMUS. Durant el 2005 s’han
matriculat 13 estudiants procedents de 4 països (Alemanya, Finlàndia, Bulgària i Rumania) que estudien a l’Escola Universitària de Teixits
de Punt.
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Xerrades al Palauet

SERVEI A LES FAMÍLIES

Canet tindrà un centre
residencial per a discapacitats
Al darrer Ple s’ha aprovat la creació de la Fundació Els
Garrofers, que serà l’encarregada de vetllar per a la defensa
dels drets i la dignitat de les persones amb disminucions
físiques, psíquiques o sensorials i la millora de la seva
qualitat de vida.

L’Àrea d’Educació i Infància, en
col·laboració amb la Diputació de
Barcelona, està fent aquest curs,
diverses xerrades adreçades a pares,
mares i educadors dels més petits.
Són a càrrec de la psicòloga Francis
Carbonell i, tot i que es fan a la llar
d’infants municipal, són obertes a
tothom. La del 17 d’octubre tractava
de la importància del joc i la del 21 de
novembre, de la son i tot el que
l’envolta, hàbits, espais, alteracions ...
La propera xerrada es farà al febrer
de 2006.

Teleassistència
gratuïta per a la
tercera edat
Els Serveis Socials de l’Ajuntament
presten, des de fa temps, el servei
d’assistència domiciliària. La
teleassistència és un dispositiu que
permet, a través d’un penjoll, avisar
als serveis d’atenció social i sanitària
de qualsevol problema que tingui
l’usuari. Les beneficiàries són aquelles
per sones, normalment d’edat
avançada, que viuen soles, i que són
capaces de valer-se per elles mateixes,
però que amb aquest aparell se senten
protegides davant qualsevol incident
que els pugui passar.
Aquest canvi comporta avantatges
importants. La més destacada és la
gratuïtat del servei. L’Àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament ha fet un esforç
econòmic i en costejarà una par t
important. S’aconseguirà així que la
teleassistència no tingui cap cost pels
usuaris.

L’abril de 2004, la consellera de
Benestar i Família, Anna Simó
(ERC), va prometre, durant la
visita que va fer-nos, que
inclouria al mapa de necessitats
de la seva àrea, la creació d’un
centre per a disminuïts a Canet.
Aquest gener de 2005, la
directora dels ser veis
ter ritorials de Barcelona,
Matilde de las Heras, ens ho
confirmava.
Ara, al novembre, s’ha acordat
crear una fundació que vetllarà
tot el procés de creació i
posterior funcionament de la
residència Els Garrofers.
El centre s’ubicarà a la zona del
Grau, en una zona envoltada de garrofers. D’aquí el nom. Serà una residència per a nois
i noies amb disminució que ja hagin complert els 18 anys. A partir d’aquesta edat, els
joves ja no poden estar-se als centres que els han acollit fins ara. La manca d’espais en
aquests casos ha motivat la petició de l’Associació Terra i Cel i de l’Ajuntament a la
Generalitat, de la creació d’aquesta Fundació. Benestar i Família pagarà el 50% del cost
total de l’obra. Serà tasca de la Fundació cercar el 50 % restant.
Les necessitats que s’atendran són: allotjament, acolliment i convivència, manutenció,
atenció personal i a la salut, foment dels hàbits d’autonomia personal, convivència i
foment de relacions interpersonals i socials, foment del lleure, assessorament, supervisió
i atenció conductual.

Llum verd al Pla de Joventut
Aquesta tardor, Rafel Dulsat, regidor de Joventut, ha impulsat el Pla local de Joventut, per
saber quines són les necessitats d’aquest sector de la població. La Secretaria General de
Joventut ha enviat un tècnic en Joventut a l’Ajuntament, que ajudarà a elaborar aquest Pla.
De moment, s’ha començat a fer un sondeig entre les diferents àrees del consistori que
puguin tenir a veure amb aquest sector de la societat perquè expliquin quins temes són
els que preocupen el jovent de Canet de Mar. També es vol entrar en contacte amb els
dos centres que imparteixen l’Ensenyament Secundari Obligatori, l’ESO, per poder
elaborar un Pla de Joventut completament adaptat a la realitat dels joves. Es preveu que
aquest pla estigui llest pel mes de febrer del 2006.
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EN POLÍTICA NO TOT S’HI VAL

EN POLÍTICA NO TOT S’HI VAL!

SOM

D’un temps ençà, en l’horitzó de la política hi ha
núvols negres amb tempestes mediàtiques,
perfectament orquestrades i amb gran soroll de
llamps i altres efectes sonors. La proposta d’Estatut
de Catalunya degudament manipulada per la dreta
espanyola més rància i cutre intenta presentar-se
com el que no és. I ho fan els que avui
s’autoanomenen guardians de les essències pàtries
i de la Constitució, els mateixos que per la seva
herència sociològica no la varen votar i que, fins i
tot, la varen combatre perquè no presentava, segons
ells, la indissolubilitat d’Espanya – una grande y
libre. El món dóna moltes voltes. Aquests mateixos,
amb l’impagable complicitat de determinats mitjans
de comunicació, com la COPE que, dit sigui de pas
paguem entre tots, ja que una bona part de
finançament a l’Església surt de l’Estat, és a dir,
dels diners públics.
Són els que convoquen manifestacions a Madrid en
defensa de la Constitució i de la unitat d’Espanya
amb la clara voluntat de fer-ho també contra l’Estatut,
encara que no el mencionin.
Aquesta dreta espanyolista, que no dreta europea,
continua pensant que tot s’hi val per desgastar el
Govern – en altres temps ja ho varen fer – fins i tot
amb el risc de fractura social que pot representar
aquesta campanya anticatalana i de boicot als
productes catalans que estan impulsant des de
posicions farisaiques.
Catalunya no pot sotmetre a referèndum un Estatut
mutilat i que suposa un greuge humiliant per a
Catalunya. Aquest luxe no se’l poden permetre.
Malgrat tot, sense anar més lluny, aquí també tenim
la nostra quota de polítics local que igualment creuen
que tot s’hi val per desgastar l’equip de govern i que
fins i tot en cercles més privats gosen a dir que
aquesta política de calúmnies, difamacions,
desqualificacions i absència total de respecte, dóna
vots.
Oferir un edifici per l’atenció temporal del CAP, amb
un rètol ben rutilant, sabent que no ofereix les
mínimes condicions d’accessibilitat i mobilitat
exigides pel titular del servei, és manipulació
informativa vers aquelles persones que de bona fe
penseu que més cèntric hauria estat millor i que
Vil·la Flora és massa lluny, això és enganyar la gent
i jugar amb un tema tan sensible com és l’atenció
sanitària. No cal pensar que s’hi poden fer obres
d’adequació a costa de les arques públiques.
En política no tot s’hi val, són més importants les
formes que el fons en si mateix. De quina manera hi
arribem i quins camins seguim denoten el modus
operandi de cada persona. Qui pensa que la finalitat
en si mateixa ho justifica tot, no pot tenir lloc a la
política.

Segons el diccionari, política és el conjunt
d’activitats teòriques i pràctiques referents a les
relacions entre els ciutadans d’una mateixa
col·lectivitat.
I, polític, per tant, és qui condueix els afers públics.
Doncs bé, tot i que no ens podem girar d’esquena a
aquesta realitat, a la pràctica, si féssim una enquesta
entre els nostres vilatans podríem comprovar que
en la majoria dels casos s’estableix una clara
frontera entre la vida política i la vida quotidiana i,
fins i tot, de ben segur recolliríem expressions com:
els polítics van al que van, els polítics busquen els
seus interessos, etc.
Si ens preguntem el perquè d’aquesta actitud i
busquem responsables és possible que moltes
vegades haurem de fer un acte d’humilitat i
reconèixer que una vegada més la saviesa del poble
s’imposa (tot i que les generalitzacions no són
vàlides) i admetre que els polítics hem de limitarnos a gestionar, amb vocació de servei, els afers
públics i, per tant, no hi tenen cabuda els interessos
personals.
CIU, juntament amb el PSC i ERC, forma part del
tripartit que des del 2001 governa Canet.
I què hem fet fins ara ?
Només cal sortir al carrer, aixecar la vista i podrem
respondre.
Quan vam formar govern, ens vam comprometre a
treballar les 24 hores del dia a favor de Canet i
pensem que fins ara hem fet, fem i estem
compromesos a fer, tot el que calgui perquè la qualitat
de vida dels canetencs sigui cada dia millor.
Creiem que a dia d’avui, amb les mancances i les
limitacions pròpies de les persones, ha estat així.
Pensem-hi.
Soterrament i urbanització de les rieres, escola
bressol, segona escola, polígon industrial, pàrquing,
CAP, rondes...
I tot això ha estat possible perquè el que vam prometre
no era fum, sinó compromisos en ferm.
Hem escoltat moltes vegades que en política no tot
s’hi val, i això és així perquè a la vida quotidiana no
tot s’hi val.
Allà on ahir es va dir blanc, avui no es pot dir negre,
fer això, és un frau.
Pensem que hem d’anar en compte i vigilar que no
ens donin «gat per llebre».
Obrim els ulls i mantinguem i respectem els
compromisos adquirits. Aquest ha de ser un principi
sagrat pels que fem de polítics.
(encara que malauradament hi hagi algun sector
que passa de la paraula donada)
Creiem que de vegades sembla que els interessos
privats vagin pel davant dels interessos públics, i
això no és ètic.
A qui correspongui:
EN POLÍTICA NO TOT S’HI VAL

Encara no som un partit polític, com en solen
dir, gran. Al nostre país, de moment som la
tercera força política, i com a partit i grup de
gent que vol un futur millor per Catalunya,
continuem creixent. I per què ERC ha
esdevingut un par tit important tant a nivell
nacional, com estatal i local? La resposta és
que Esquerra és necessària en tots els àmbits
polítics, socials i econòmics. La nostra
presència marca unes pautes a l’hora de fer
política que fins ara estaven bipolaritzades.
La nostra manera de fer és pròpia i molt
positiva per al poble català, i com és en el
nostre cas per al poble canetenc.
La influència d’ERC al govern de l’Estat
espanyol és necessària. S’està demostrant que
la defensa dels interessos del nostre país
estan a l’ordre del dia. Defensa del català, així
com recursos per promocionar-lo, recursos
per gestionar la immigració al nostre territori,
partides pressupostàries per al rescat dels
peatges, millores fiscals per al sector econòmic
català que es caracteritza per la presència de
petites i mitjanes empreses, etc.
La presència determinant d’ERC al govern català
és també necessària. Esquerra ha fet possible
el govern d’esquerres i catalanista després
de 23 anys de govern monocolor. Amb
Esquerra al govern ha estat possible obrir el
procés de reforma de l’Estatut, un Estatut
per a la millora del benestar del poble de
Catalunya.
La presència d’ERC a l’Ajuntament de Canet
per descomptat que és necessària. En dues
legislatures al govern, primer amb un regidor
i actualment amb dos, ha impulsat projectes
que avui són una realitat i amb gran èxit.
L’Escola Bressol, la dinamització de les entitats
i les associacions, polítiques d’integració social
adreçades als nouvinguts, nous i millors
equipaments o la millora de la via pública,
entre d’altres.
La presència d’ERC a l’Ajuntament, a la
Generalitat i de supor t al govern de l’Estat
espanyol ha fet possible que els accessos
subterranis del Passeig Marítim estiguin
desbloquejats i sigui una realitat el 2006.
Com també ens hem de felicitar de la futura
residència per a persones amb disminució
física, psíquica i/o sensorial, tràmits gestionats
per la consellera d’ERC, Anna Simó. I finalment,
des de la Conselleria d’Educació, Marta Cid
(ERC), s’ha aprovat el pressupost per a la
construcció de la segona Escola Pública.
Per això i molt més Esquerra és necessària.
Treballar per millorar dia a dia la qualitat de
vida dels nostres ciutadans.

www.ciu.info/canetdemar
www.convergencia.org/canetdemar
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Telèfons
PUNT i SEGUIT... II

PROCÉS

Aquest era l’encapçalament del nostre escrit
a l’últim numero de la revista Viure a Canet,
tot dient...» Hom l’anomena punt i seguit
quant va al final d’una oració i l’escriptura
continua a la mateixa línia»
En el passat número parlàvem de la primera
part (el punt) avui
intentarem parlar de la segona part : el seguit.
de la que diu:
- i l’escriptura continua a la
mateixa línia

Els nostre vilatans es mereixen tenir al
capdavant de l’Ajuntament gent amb visió de
futur, amb il·lusió, amb empenta, capaç de
tirar endavant un projecte engrescador que
faci ressorgir com si fos una au fènix el nostre
poble, un poble que avui per avui està per
sota de la mitjana de Catalunya, quan
històricament sempre havia estat un poble
capdavanter.
Nosaltres des de la nostra nova situació,
treballarem perquè les il·lusions es
conver teixin en realitats.

PARTICIPACIÓ. Una paraula plena de significats
i que desperta moltes emocions. Una paraula
habitual en la vida quotidiana dels municipis,
en la gestió dels ajuntaments i en les activitats
de les associacions de tota mena. Una paraula
carregada de potencialitats i de possibles
problemes.
De vegades, participació sembla gairebé una
paraula màgica. Si escoltem els partits de
l’oposició en molts dels ajuntaments i dels
parlaments del món, els problemes tenen una
solució molt senzilla: els governs ho estan
fent malament perquè no han volgut escoltar
la gent. Tot hauria anat millor si hi hagués
hagut un procés de participació. És possible
que aquestes denúncies tinguin raó de ser
en molts casos. És, aleshores, la participació
la solució de tots els problemes? Per què
l’oposició demana més participació, quan no
governa, i quan ha governat ha fet de la
participació una paròdia, una burla plena de
populisme que vol dissimular, sota una cortina
de fum, totes les seves propostes.
Quan invoquem la participació ciutadana com
un mitjà per aconseguir més democràcia,
pensem en un futur millor per a més ciutadans
i ciutadanes, no se’ns acut posar-hi gaires
limitacions. Podem pensar, això sí, en ciutats
i pobles més oberts i democràtics, en el fet
que més gent participi activament en la vida
política i social. Però això, com s’organitza?
Quants ciutadans, quantes vegades i de quina
manera ho han de fer?
Un procés par ticipatiu no es fa a cop de
decret. Les normes, per se, no produeixen
par ticipació. No obstant això, una bona
regulació pot ajudar al desenvolupament de
l’exercici d’aquest dret, ja que és aquí on
radica la impor tància de disposar d’un
reglament de par ticipació ciutadana
consensuat amb la majoria i adaptat a les
necessitats del poble.
És important tenir en compte que el reglament
de participació és una eina més per al foment
de la ciutadania activa i de l’enfor timent
democràtic local. No és ni la més important,
ni la més necessària, únicament és una eina
més, la utilitat i rendibilitat social del qual
pujaran en la mesura en què sigui incorporat
a un pla més ampli d’actuacions i programes
adreçats a promoure la incorporació de la
ciutadania amb la presa de decisions
públiques.

Signat
Grup Municipal de la Plataforma.

Francesc Mar tín Casares
Regidor no adscrit

I així serà la nostra actuació: treballant en la
mateixa línia o direcció: el bé de Canet:
Fent una oposició constructiva, dient sí quan
cal, i dient no quan és necessari, passant de
les crítiques interessades que moltes vegades
amb enganys només pretenen desestabilitzar
la pau l i l’harmonia que la vila de Canet
reclama i mereix.
Hem dit i repetit en moltes ocasions que
estem educats en la cultura de la suma i no
pas en la de la resta.
Nosaltres, i així ho vàrem dir en un ple, només
pensem en el present i en el futur.
Malauradament, hi ha altres persones
que encara viuen ancorades en el
passat, plens de rancúnies i només sembla
que basen la seva felicitat a fer oposició a
l’oposició
A nosaltres, en aquestes línies d’actuació,
NO ens hi trobaran mai, ja que el nostre
tarannà, el tarannà del nostre poble, no és
precisament aquest.

PARTICIPATIU

Ajuntament de Canet de Mar
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31
canetmar@canet.diba.es
www.canetdemar.org
Vil·la Flora
(Centre Cívic i Cultural)
Tel. 93 795 46 25
Fax 93 794 31 98
Escola Taller Rubèn Marsol
Tel/fax 93 794 01 05
Benestar Social
Tel. 93 795 46 79
Fax. 93 795 41 26
Policia Local
Tel. 93 794 00 88
Fax 93 794 07 44
El Palauet
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39
Biblioteca P. Gual i Pujadas
Tel. 93 795 60 37
Fax 93 794 31 54
Ràdio Canet
Tel. 93 794 20 02
Fax 93 794 13 03
Oficina de Turisme
Tel. 93 794 08 98
Casa museu
Domènech i Montaner
Tel. 93 795 46 15
Fax 93 794 30 90
Plaça Mercat
Tel. 93 794 02 92

