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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:
Acords Ple 27/07/06
Aprovació provisional de la modificació puntual per a habitatge dotacional
Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença de la protecció d’animals
Adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar a l’ADF Vallalta
Adhesió al Consorci TDT de l’Alt Maresme

Votació
Unanimitat
Unanimitat
Unanimitat
Unanimitat

Acords adoptats per la Junta de Govern Local, formada per l’alcalde, els tinents i les tinentes d’alcalde i a la qual
es convida a la resta de regidors de l’equip de govern municipal:
Junta
Acord
21/06/06
Aprovació del conveni amb la Diputació del Pla de vigilància complementària d’incendis forestals any 2006
Acceptació d’una subvenció per al Puntdi atorgada per la Diputació de Barcelona, de 6.304 euros
05/07/06
Acceptació d’una subvenció per a activitats i serveis de l’àmbit de l’educació en el marc general del protocol
XBMQ 2004-2007, per un valor de 7.981 euros
19/07/06
Acceptació de diverses subvencions atorgades a l’Àrea de Benestar Social per part del Consell Comarcal del
Maresme i la Diputació de Barcelona
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Comença el curs. Després de vacances tot torna a la normalitat. Tot
allò que hem deixat reposar durant
les darreres setmanes, pren forma
i força de nou i ens empeny a
reprendre el fil.
Però perquè puguem tornar a
l’activitat, algú ens l’ha hagut de
preparar i així el curs pugui iniciarse sense entrebancs.
Els darrers mesos hem treballat
perquè el curs al Palauet comencés amb millores. La primera l’econòmica. Hem
pogut aconseguir una rebaixa de gairebé 10 euros en la quota bàsica mensual
que paguen les famílies. La segona d’espai. Hem ampliat l’oferta i actualment
ja hi ha 4 aules de P1 al Palauet. De 115 nens hem passat a 128 en total.
L’Escola de Música compta amb un Auditori renovat. Fa poques setmanes s’ha
signat un conveni que estreny encara més la relació de l’escola i el consistori.
L’Escola d’Adults Maria Saus ha passat part de l’estiu programant nous cursos
i redissenyant els que han funcionat l’anterior temporada.
Hem rebut l’excel·lent notícia de l’inici de les obres de la segona escola, que
serà una realitat al curs 2007–2008. Al CEIP Misericòrdia s’ha invertit aquest
any 150.000 euros en actuacions de millora del centre.
L’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt va fer oficial, el
30 de juny passat, el seu pas ferm per convertir-se en un centre de transferència
tecnològica, referent a la comarca.
Promoció Econòmica acaba d’iniciar nous cursos, gratuïts, adreçats a treballadors
en actiu o a aturats, que acabaran al desembre. Les matrícules a la UNED de
Canet per fer el Curs d’accés directe poden fer-se també aquests dies. El
Puntdi, per la seva banda, programa varietat durant tota la temporada: fotografia,
tai-txi, dibuix i pintura, en són alguns exemples.
I si d’educació parlem, no podem oblidar el curs per a la mobilitat segura,
impartit per la Policia Local a totes les escoles de Canet. L’educació cívica i
viària apresa des de ben petits, ens fa persones adultes responsables i preparades
per conviure en societat.
Des de totes les Regidories de l’Ajuntament treballem per posar a l’abast de
tothom, petits i grans, les eines per a un aprenentatge i una formació de qualitat.
Ara toca començar el curs amb ganes per treure, al juny, la millor nota.
Endavant!
Equip de ggoo v er n m
unicipal
municipal

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SEGURETAT CIUTADANA

Incidències
de l’estiu

Aquest estiu la Policia Local ha estat
força enfeinada.
A finals de juny, els agents van detenir
un home de 33 anys com al presumpte
autor d’un delicte de maltractaments
en l’àmbit de la llar. També van haver
de detenir un noi de 24 anys per
conduir sota els efectes de l’alcohol i
possible robatori del vehicle que
conduïa.
A principis de juliol, a la platja va tenir
lloc un altre fet amb violència. Una
persona que estava pescant amb dos
amics més va ser agredit per un home
que duia una espasa de grans
dimensions, amb la qual li va causar
diverses ferides sagnants al cap i
l’esquena.
Durant el mes de juliol, des del 19 fins
al 30, la Policia Local va fer controls
de velocitat amb un vehicle radar, cedit
per Servei Català de Trànsit. És la
quarta campanya de velocitat que es
fan en els dos darrers anys.
Durant el mes d’agost també es va
detenir un conductor begut, de 34
anys, que, a més a més, conduïa sense
tenir concedit el permís.
Per últim, a principis d’agost es van
detenir tres persones per robatori
amb violència i intimidació. Aquestes
tres persones van agredir i robar un
jove de Canet; amb la descripció que
la víctima en va fer, van poder
identificar-los i els van detenir pel
passeig Marítim, quan fugien direcció
a Arenys de Mar.
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L’aparcament de la Gavarra
funciona a ple rendiment

El president de la Diputació, Celestino Corbacho va ser a Canet el 30 de juny per fer la inauguració
oficial de l’aparcament

El dia 1 d’agost va entrar en funcionament l’aparcament de la riera Gavarra. Ha estat més
d’un any d’obres al centre de Canet. Ara, els titulars de les places i tots aquells que volen
deixar-hi els vehicles per una estona, poden fer-ne ús.
Els propietaris de les places d’aparcament podran entrar i sortir a qualsevol hora. Per
a les places de rotació, les d’accés lliure i de pagament per fracció horària hi ha un horari
fixat.
Els preus d’aquestes places de lliure accés és de 1,30 euros l’hora i de 0,35 euros per
cada fracció d’1/4 d’hora.
A sobre de l’aparcament hi haurà la plaça pública, que tindrà més de 3.000 m2 i el nou
Centre d’Assistència Primària.
La Generalitat és qui construirà el nou CAP. El concurs per a la construcció del centre va
quedar desert. Ara s’ha fet un nou concurs. Abans de tancar aquesta edició encara no
sabíem quina empresa l’havia guanyat.
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TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Nova imatge de les rondes
Sant Jordi, Anglès i Sant Elm
Aquest estiu s’han fet una sèrie d’obres que han millorat aquesta zona
Les obres van començar per sant Joan, quan la Brigada d’Obres i Serveis va tallar uns quants arbres que hi havia a la ronda Doctor
Anglès, entre els carrers Pirineus i Pas d’en Marges. Eren arbres que feien moltes molèsties als veÏns, perquè els entraven a les cases.
L’única solució era la tala. Un cop aquests arbres ja no hi van ser, la Brigada va aprofitar per arranjar la vorera.
A l’agost s’ha asfaltat la ronda Sant Jordi i diversos trams de les rondes Sant Elm i Dr. Anglès. La Brigada va fer els treballs previs entre
el 9 i el 21 d’agost i a final de mes s’ha asfaltat.

Comencen les obres de la segona
escola pública
Després de mesos esperant, hem pogut veure ja els primers moviments
als terrenys de la segona escola. Tenim per endavant catorze mesos
d’obres per veure acabat aquest edifici, ja que la data límit d’acabament
és el 17 de novembre de l’any que ve.
La regidora d’Educació Sílvia Tamayo ja va aclarir que encara que
l’obra s’acabi pel novembre, el curs podrà començar en el nou centre,
ja que en altres localitats aquest fet ja ha passat i ho han solucionat
enllestint les aules abans de començament de curs i acabant els exteriors
del centre un cop aquest ha començat.
L’escola Misericòrdia, però, també ha rebut una bona injecció de
diners per millorar les seves instal·lacions. Aquest any 2006 s’han
invertit 150.000 euros a l’escola. Aquest diners són part del Pla
d’educació de la Generalitat, la qual ha aportat 90.000 euros per
aquestes reformes i l’Ajuntament 60.000.
Aquestes millores han consistit a instal·lar la calefacció de gas, especialment a les aules de parvulari, s’ha fet una nova habitació per a
les calderes i s’han pintat alguns espais, en col·laboració amb l’Escola Taller Rubèn Marsol.

PROMOCIÓ DE CANET

L’evolució de
Canet en un
DVD
Des de fa uns quants mesos
l’Ajuntament ha estat preparant un
document audiovisual per mostrar a
la població quins han estat els canvis
més destacats del poble en aquests
últims anys.
Aquest DVD demostra que Canet no
s’ha girat d’esquena a la transformació
que des de fa anys pateix la comarca
del Maresme. L’important augment
demogràfic ha provocat que la zona
antiga de Canet de Mar s’hagi hagut
de transformar ràpidament per
assumir el volum de vehicles i
persones que s’han traslladat a Canet:
el cobriment de les rieres, la
urbanització de la Sant Domènec i la
Buscarons, l’aparcament, la plaça
pública i el Centre d’Assistència
Primària, són alguns dels projectes i
realitats més impor tants que es
mostren en aquest DVD.
Per fer-lo s’ha sor tit al carrer a
copsar l’opinió de la població i s’ha
contactat
amb
per sones
representatives dels diferents àmbits
de la producció local.
La consciència sobre el medi ambient,
la protecció de la façana litoral i les
polítiques socials són altres aspectes
que es destaquen en aquest producte,
però, per sobre de tot, el que més es
percep és la qualitat humana de les
persones, sense la qual, res de tot el
que mostra aquest DVD no hauria pogut
ser possible i que, en definitiva és el
que ens fa diferents i ens dóna identitat
com a poble.
El DVD es presenta públicament aquest
15 de setembre en un acte a l’Escola
Universitària de Teixits de Punt. A
partir d’aquesta data tothom qui el
vulgui, el pot aconseguir, gratuïtament,
a les dependències i els equipaments
municipals.
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El Departament de Participació
Ciutadana pren força
Des d’aquest juliol, el
Departament de Participació Ciutadana
compta amb un responsable tècnic, la
feina del qual és
desenvolupar les
bases per promoure
els criteris, les condicions i els drets recollits al Reglament de
participació ciutada- El regidor de Participació Ciutadana, Francesc Martín, amb el Sr. Fernando
Pindado, subdirector de Participació Ciutadana de la Generalitat
na.
El pla de treball elaborat per la Regidoria, recolzat per l’equip de govern i la col·laboració
dels responsables de participació ciutadana de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat
de Catalunya, fa un plantejament integral de la implicació ciutadana en els afers públics. En
podem destacar les línies de treball següents:
- Promoure el treball transversal dintre de l’Ajuntament: coordinació amb la resta de
departaments, treball conjunt de temes comuns i suport a les seves iniciatives
participatives.
- Acompanyar les associacions: atendre de manera individualitzada les qüestions
quotidianes i el projecte associatiu; assessorar sobre l’elaboració de projectes, i celebrar
sessions de formació.
- Planificar participativament les polítiques de participació: organitzar jornades i trobades
de reflexió, debat i acords.
Si voleu més informació, la trobareu a la web municipal (www.canetdemar.cat) o a l’Oficina de Participació
Ciutadana a l’Ajuntament.

El Reglament de Participació
Ciutadana a mà
El divendres 9 de juny es va celebrar a l’Escola de Teixits
la presentació del Reglament de Participació Ciutadana
aprovat pel Ple municipal, a partir d’un enriquidor procés
de participació ciutadana i d’acord polític.
Aquest document normatiu planifica, recull i regula el
marc relacional de l’Ajuntament amb la ciutadania, en
les vessants d’informació, audiència, proposta,
iniciativa, coresponsabilitat i suport a l’associacionisme.
A l’acte es va lliurar el Reglament editat en un format
de butxaca amb l’objectiu que es faci servir i realment
esdevingui una eina per a tothom, que faciliti la
difusió i l’aplicació efectiva dels canals i els
mecanismes d’informació, consulta i participació.
Podeu demanar-ne un exemplar a l’oficina de participació ciutadana de l’Ajuntament o baixar-lo del
web: www.canetdemar.cat
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La demanda creix i els cursos s’amplien i milloren

Formació local per
a totes les edats
Fa temps que l’Administració municipal du a terme polítiques de formació per adults
fortes, competents i funcionals. Aquestes polítiques han generat una important
demanda, no només d’adults, sinó també d’infants i joves que cerquen completar la
formació reglada que reben a les escoles. Per això l’Ajuntament amplia i millora la
seva oferta per donar cabuda a tothom.
Escola d’Adults Maria
Saus
L’Escola d’Adults és, des del juny,
l’Escola Maria Saus. Al final del curs
passat, es va fer una festa durant la
qual vam saber el nom guanyador del
sorteig dut a terme per posar nom a
l’Escola. Es van proposar quatre noms,
totes dones i pedagogues i els vots
van quedar repartits de la manera
següent: Emília Domènech (51 vots),
Concepció Gibert (16 vots), Dolors
Viñas (65 vots) i Maria Saus (220
vots).
L’Escola d’Adults Maria Saus, que està
adscrita a l’Àrea de Cultura, comença
el curs 2006 – 2007 el 25 de
setembre amb algunes novetats:
- Coneixem l’ordinador és un curs
d’iniciació al món de la informàtica i
internet destinat a la gent gran. Es
farà dimarts i dijous de 19.00 a 20.30
hores.
- Llengua viva és una altra novetat
que introdueix a l’aprenentatge de la
llengua catalana oral i escrita per a

Al curs 2005-2006 hi va haver 120 alumnes estudiant a l’Escola d’Adults

castellanoparlants. L’horari és dimarts
i dijous de 19.30 a 20.30 hores.
- Pràctica de comunicació escrita .
Introdueix les persones catalanoparlants a la llengua catalana
escrita i es fa dilluns i dimecres de
19.00 a 20.30 hores.

D’altra banda, l’Escola Maria Saus
continua consolidant els cursos que
durant anys ha anat impartint i que
ha hagut d’ampliar per l’augment de
la demanda, alfabetització i neolectors, acollida a nouvinguts i taller
d’informàtica bàsica.

EL REPORTATGE
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sos, programes i jornades, tots
centrats a obtenir una millora laboral
en diversos àmbits.
Aquestes activitats es completen amb
la borsa de treball. Al departament
d’inserció laboral de Promoció
Econòmica fa temps que funciona una
borsa de treball que s’adreça als qui
demanen o ofereixen feina. Si la voleu
consultar, adreceu-vos a Promoció
Econòmica a Vil.la Flora. També la
trobareu al web municipal:
www.canetdemar.cat.

Joves i nens també
reben formació
complementària

Educació viària. Curs 2004-2005

La Maria Saus també té altres
projectes que van més enllà de la
mateixa escola, com ara l’aula de
mares, les classes de llengua i cultura
adreçades a mares immigrants per
donar-los un cop de mà en la seva
integració aquí. Fins ara es feia al CEIP
Misericòrdia. Aquest any s’amplia als
col·legis Santa Rosa de Lima i
Yglesias.

Formació i inserció
laboral
L’Àrea de Promoció Econòmica és
l’encarregada de dinamitzar la vida
laboral dels ciutadans de Canet de Mar.
Aquesta tardor ens ofereixen tres
cursos gratuïts:
- Administratiu comptable. Adreçat a
persones en situació d’atur majors de
16 anys. Calendari: de l’1 de setembre
al 29 de desembre de 2006. De dilluns
a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
- Auxiliar d’infermeria en geriatria.
Adreçat a persones en situació d’atur
majors de 16 anys. Calendari: del 12
de setembre al 4 de desembre de
2006. De dilluns a divendres de 9.00
a 14.00 hores.

- Assessorament de noves iniciatives
empresarials. Adreçat a persones
treballadores o en situació d’atur.
Calendari: del 25 de setembre al 18
de desembre de 2006. Dilluns,
dimecres i divendres de 18.30 a
21.00 hores.

El centre cívic i
cultural Vil·la
Flora és l’espai
on es fan la majoria
de cursos
Els cursos de Promoció Econòmica
són, sovint, gratuïts per als usuaris.
Això és possible perquè hi ha un
cofinançament entre
l’Ajuntament de Canet
i d’altres administracions com ara la
Diputació de Barcelona, el Fons Social
Europeu o el Ser vei
d’Ocupació de la Generalitat.
Durant tot l’any, l’Àrea
de Promoció Econòmica organitza altres cur-

El Puntdi organitza diferents cursets
puntuals durant tota la temporada.
Dibuix i pintura i introducció a la
fotografia digital en són alguns
exemples. També tai-txi, cuina,
reflexologia podal i fins i tot un taller
de circ. Cursos diversos destinats a
diferents públics, tant infantil, com
juvenil o adults. Nens i joves trobaran
un esplai durant l’hivern al casal
Bitxus, que es fa el dissabte a la tarda
a Vil.la Flora.
Educació i Infància i Benestar Social
són les àrees que estan al capdavant
de l’Aula de millora de l’èxit escolar,
un espai de reforç pels alumnes dels
centres escolars de Canet que
necessiten una major atenció en
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l’aprenentatge d’algunes matèries. sigui possible fer a Canet cursos com
Aquest curs l’aula es millorarà i els tallers de web per a entitats, o els
s’ampliarà.
cursos de programari lliure. Ara que
L’Educació per a la mobilitat segura, ja és a punt la intranet ciutadana del
impar tida per la Policia Local de Canet sense fils, es programaran
Canet, s’ha convertit en assignatura cursos per ensenyar tothom a fer-ne
obligatòria a les escoles de Canet. És ús.
tracta d’un aprenentatge que dóna Cultura és també responsable d’orvalor afegit al comportament social ganitzar els cursos de català del Condels nostres fills, ja que els educa a sorci per a la Normalització Lingüísl’hora de sortir al carrer
tica. Aquest és el
com a vianants i com a
tercer any que se
L’Ajuntament ha
conductors.
n’imparteix un cada
instal·lat parquet
I els joves d’entre 18 i
a l’Auditori Jaume dilluns i cada
24 anys tenen també
dimecres de tres a
Dotras
i
Serrabella
possibilitat d’aprendre
cinc de la tarda, a
de l’Escola
un ofici a Canet. L’Escola
Vil·la Flora; a més a
de Música
Taller Rubèn Marsol,
més, s’ha demanat a
adscrita a Promoció
la Generalitat de
Econòmica, és l’encarregada de formar Catalunya que subvencioni un altre
aquests nois i noies en oficis com curs de català encarat a persones no
jardineria, pintura, construcció i catalanoparlants, sobretot persones
lampisteria.
immigrants, i altres cursos més
específics, com per exemple, tallers
Català i noves
adreçats als bars i als restaurants de
la població.
tecnologies
L’Ajuntament disposa d’una Oficina de
Els cursos centrats en el coneixement Català, adscrita a l’Àrea de Comunicai la familiarització amb les noves ció, que completa el servei de llengua
tecnologies són cada vegades més catalana ofert als ciutadans, ja que
importants en la formació d’adults. assessora empreses i particulars en
Cultura demana subvencions perquè l’ús social de la nostra llengua.

EL REPORTATGE

Les adreces
Centre cívic i cultural Vil.la Flora
Riera Gavarra, s/n
Telèfon: 93 795 46 25
Horari del centre: de dilluns a divendres
de 10.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
De
pendències i ser v eis m
unicipals
Dependències
municipals
en l’àmbit de la formació:
Escola d’Adults Maria Saus
Inscripcions: a partir del 12 de setembre
al Puntdi de 17.00 a 20.00 hores
Inici de curs: 25 de setembre
c/e: escolaadults@canet.diba.es
Promoció Econòmica
Informació dels cursos: segona planta de
Vil·la Flora
c/e: sanchezse@canet.diba.es
Cultura
Informació dels cursos: primera planta de
Vil·la Flora
Correu electrònic: vallsmm@canet.diba.es
El Puntdi
Informació dels cursos: al Repunt que es
publica cada trimestre i a la planta baixa
de Vil.la Flora
c/e: pij.canet@diba.es
Educació i infància
A la primera planta de Vil·la Flora
c/e: artigasgm@canet.diba.es
UNED (Curs d’Accés Directe)
Matriculació: 1r termini: del 15 de setembre
al 14 d’octubre. 2n termini: del 16
d’octubre al 15 de novembre
Sessió informativa el 30 de setembre
a les 12.00 h, a Vil.la Flora.
Horari: de dl a dv de 17.00 a 20.00 hores
c/e: dalmaugs@canet.diba.es
Escola Taller RRubèn
ubèn Mar sol
A la primera planta de Vil.la Flora
Telèfon: 93 794 0105 (de dilluns a
divendres de 10.00 a 14.00 hores)
c/e: escolataller@canet.diba.es
Oficina de català
A l’Ajuntament (c/Ample, 11)
Telèfon: 93 794 3940 (de dilluns a
divendres de 9.00 a 14.00 hores)
Correu electrònic: umberthi@canet.diba.es
Escola de Música
Passeig Misericòrdia, 13
Tel. 93 794 13 93

PROMOCIÓ DE CANET

L’Ajuntament de
Canet millora el
web municipal
Aquest estiu el web de l’Ajuntament de
Canet ha canviat la cara. I no només
això. L’objectiu principal de les millores
ha estat el de fer-lo més operatiu i de
fàcil accés a la informació per part
dels usuaris.
Ara, uns menús despleglables ens
introdueixen, des de la portada, a totes
les àrees, els serveis i els equipaments
municipals, així com a altres
informacions d’interès.
Uns banners laterals, ens permeten
accedir, sense camins enrevessats a
les àrees i els serveis més buscats
pels ciutadans, com ara la Policia Local,
la recollida selectiva o la borsa de
treball de Promoció Econòmica. També
hi ha la possibilitat d’imprimir
directament les informacions i l’Àrea
de Turisme hi ha introduït un mòdul en
4 idiomes, en el qual hi figurarà tota la
informació que interessa els visitants.
La informació bàsica, amb el tauler
d’anuncis, l’agenda, o les notes de
premsa, s’actualitza gairebé cada dia.
Ara toca anar-ho completant. Ben aviat
tindrem operatiu el mòdul de tràmits a
través del qual es donarà informació
detallada de tot el que heu de saber a
l’hora de fer qualsevol gestió amb
l’administració i s’intentarà simplificar
al màxim els passos a fer.
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La Generalitat dóna 571.000 euros
per al futur teatre municipal
Són diners que corresponen al Pla d’equipaments
culturals
2005 - 2007 de la
Generalitat de Catalunya.
La nostra sol·licitud era de
714.000 euros. La
subvenció atorgada ha
estat d’un 40 % del total
demanat. Aquests diners
s’invertiran en la primera
fase d’obres, que es durà
a,terme durant aquest
període 2006-2007. Des que l’Ajuntament és propietari de l’edifici de l’Odèon, al desembre
de 2002, fins avui, hem rebut més de 912.000 euros en concepte de subvencions i ajuts
de les diferents administracions, que s’invertiran durant aquesta primera fase, fins a
finals del 2007. Ara cal cercar el finançament necessari per a la segona i tercera fase
dels treballs, que es preveu que acabin el 2009.
El cafè teatre tindrà 1.500 m2 distribuïts en dos nivells i un petit altell. A la planta baixa hi
haurà un gran vestíbul que donarà accés al cafè ciutadà i a la sala d’actes d’aquesta
planta, que tindrà uns 70 m2 i cabuda per a unes 75 persones assegudes. També hi
haurà altres serveis, com la cuina, magatzems i sales de reunions i arxiu. El primer pis
tindrà l’entrada per la plaça Colomer. Hi haurà una gran sala polivalent, amb grades
retràctils que podran aparèixer i desaparèixer en funció de l’acte que s’hi celebri. Aquesta
sala tindrà cabuda per a 300 persones assegudes i fins a 500 dempeus.
Rehabilitació de la plaça Colomer
La remodelació de l’edifici de l’Odèon no seria completa si no s’embellís el seu entorn
més immediat. La plaça Colomer fa molt de temps que s’ha vist perjudicada pel
deteriorament de l’antic teatre. L’Ajuntament vol adequar l’espai amb millores
d’urbanització, nou mobiliari i ajardinament que es faran al mateix temps que la rehabilitació
de l’edifici.
Hem rebut des del 2003 fins al 2007:
Generalitat de Catalunya:
Conveni reviure velles ciutats (novembre 2003): 204.000 euros
Pla d’equipaments culturals 2005-2007: 571.200 euros
Diputació de Barcelona:
Estudi geotècnic (any 2003): 8.018,79 euros
Memòria valorada de reparació del teatre (any 2003): 9.015 euros
Projecte d’usos de l’equipament: 8.874 euros
Projecte executiu de la rehabilitació de l’edifici: 111.183,45 euros

El web municipal ja té operatiu el PUNTCAT
www.canetdemar.cat

A por tació de l’Ajuntament de Canet (f
ins al 2007):
(fins
Compra (període 2003- 2007): 141.147,84 euros
Obres de reparació urgent i de rehabilitació de l’edifici (2003-2007): 532.300
euros
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L’EQUIPAMENT

Un punt d’orientació, informació i assessorament

Un canvi estratègic:
L’EUETTP es renova
L’Escola de Teixits és una institució creada per la Mancomunitat de Catalunya,
l’any 1922. Des d’aleshores ha estat un referent en la vida empresarial no
només de Canet, sinó també de Catalunya i l’Estat espanyol. A través de
diferents denominacions, ha format centenars de professionals tèxtils que,
sens dubte, han contribuït al desenvolupament de la indústria tèxtil del gènere
de punt.
A més d’aquests estudis universitaris, l’Escola ha ofert altres possibilitats, en col·laboració amb altres institucions, com poden ser postgraus i
formació permanent per a professionals del sector tèxtil.
L’Escola col·labora amb empreses perquè els seus alumnes hi puguin anar a
fer pràctiques, ha signat convenis amb
universitats d’Alemanya, Finlàndia,
Regne Unit, Romania i Bulgària per
dur a terme el programa europeu de
beques Erasmus i també compta amb
una borsa de treball a través de la
qual gestiona les ofertes de les empreses i les demandes dels titulats.
D’uns anys ençà, però, a conseqüència de l’activitat econòmica general i
del sector tèxtil en particular, aquests
estudis han patit una reducció en la
seva demanda. Però l’Escola no s’ha
rendit i, fent honor als seus començaments, ha lluitat per continuar a
l’avantguarda de la tecnologia. Així,
aquestes instal·lacions s’estan transformant per dedicar-se a la formació,
però també a la recerca, la innovació i
la transferència tecnològica.

L’Escola continua
endavant amb
uns objectius més
moderns i competitius i amb la
col·laboració
d’unes institucions que ajuden a
fer la transformació possible. I és
en aquest nou enquadrament on
trobem el protocol general de El president de la Diputació i els alcaldes de Canet i Mataró van signar el
col·laboració que protocol de reconversió, el 30 de juny passat
a principis d’estiu van signar la Dipu- estan estudiant la titulació oficial de
tació de Barcelona, l’Ajuntament de la Universitat, Enginyeria tècnica inCanet de Mar i el de Mataró. En aquest dustrial tèxtil especialitzada en teixits
protocol s’estableixen els compromi- de punt, podran acabar la seva formasos en matèria de formació universi- ció en aquestes instal·lacions i també
tària, de recerca i transferència de hi continuarà havent formació permatecnologia i de finançament derivats nent per a professionals.
del procés de reconversió de l’Escola. Els temps canvien, les necessitats
Amb aquest conveni, l’Escola de canvien i, si no volem quedar-nos enTeixits continuarà essent un punt de rere, hem de canviar amb aquests
referència essencial per al sector tèx- temps i amb aquestes necessitats. Els
til, com ho ha estat al llarg de la seva responsables de l’Escola de Teixits ho
existència. Els alumnes que encara saben i així ho estan fent. És el futur.

SERVEI A LES FAMÍLIES

Ajuts per a
l’escolarització
dels infants
de 0 a 3 anys
El dia 4 de setembre va començar el
termini per sol·licitar ajuts per a
l’escolarització de nens i nenes de 0 a
3 anys que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides, a la
llar d’infants de titularitat municipal el
Palauet.
Són uns ajuts que atorga la Generalitat
de Catalunya, d’un import no superior
a 1.350,00 euros per alumne i estarà
destinat a ajudar a abonar la quota
que paga la família per poder portar
els fills al Palauet.
El termini per poder sol·licitar l’ajut
s’acaba el dia 20 d’aquest mes. Els
interessats a demanar-lo, s’han de
dirigir a Vil·la Flora
Flora, a l’Àrea
d’Educació i Infància, dee 10.00 h a
13.00 hh.
Criteris per poder sol·licitar-los:
- No es pot superar els 3.906,58
euros de renda anual per cada
membre de la família.
- Que es tracti d’infants en acolliment.
- Que l’infant, el pare, la mare, el tutor,
la tutora o els germans tinguin una
discapacitat reconeguda.
- Que es tracti d’una família nombrosa.
- Que es tracti d’una família
monoparental ( formada pel pare sol
o la mare sola amb infants, sempre
que aquests convisquin amb aquell o
aquella i en depengui econòmicament
de forma exclusiva).
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Hospital Residència Guillem Mas
Els nostres avis tornen a casa
Aquest estiu ha
tornat la normalitat
a l’Hospital residència Guillem Mas.
Han estat sis mesos
d’obres a l’edifici i
d’atur forçós pels
treballadors del
centre. Els avis, per
la seva banda, han
estat allotjats en
altres residències
properes o bé amb Visita institucional d’aquest agost
les seves famílies.
Finalment, aquest juliol, s’ha pogut dur a terme el reingrés dels avis.
Els responsables polítics municipals han visitat aquest agost la seixantena de residents
que hi ha avui al centre. Òscar Figuerola, alcalde accidental durant la segona quinzena
d’agost i Cati Forcano, tinenta d’alcalde de Benestar
Social hi van anar acompanyats de la primera tinenta
L’Ajuntament té a d’alcalde, Ibis Puig. Tots tres van conversar una bona
estona amb els avis i les àvies que els van transmetre
punt un projecte
la seva felicitat pel retorn a l’Hospital Guillem Mas.
per rehabilitar
Un retorn que ha s’ha intentat fer de la forma menys
la façana de
traumàtica pels avis residents. Són persones que
requereixen atenció especial i s’ha de tenir cura a
l’antic edifici
l’hora de provocar-los canvis en el dia a dia. La
direcció i els treballadors del centre estan bolcats en
el retorn i han treballat molt dur tot l’estiu perquè la normalitat sigui absoluta.

Què va passar
- 29/10/05: aquella nit va cedir una de les 18 barres de ferro que subjecten el mur
posterior de l’edifici de l’Hospital residència Guillem Mas i el CAP de Canet.
Sortosament tot va quedar en un ensurt.
Els 76 avis allotjats al centre són traslladats de forma provisional i com a mesura
preventiva en centres propers o amb les seves famílies.
- 4/11/05: les anàlisis tècniques recomanen també el desallotjament del Centre
d’Assistència Primària.
- 21/11/05: el CAP s’ubica als jardins de Vil·la Flora. L’Ajuntament habilita l’esplanada
del davant del centre cívic perquè l’Institut Català de la Salut hi instal.li un mòdul
prefabricat de més de 300 m2 que doni servei a la població.
- 13/11/05: la consellera de Benestar i Família Anna Simó ve a Canet i assegura que
la Generalitat es farà càrrec de part del cost de les obres de reparació del mur.
- Desembre 2005: els treballadors del centre han d’anar durant sis mesos a l’atur.
S’adjudiquen les obres de reparació a l’empresa Valeri Consultors Associats.
- Juny 2006: acaben les obres i el CAP torna a l’anterior ubicació.
- Juliol 2006: els avis tornen a casa.
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Què passa
amb la TDT?
Aquest estiu, com fa uns quants estius,
hem tingut molts problemes per poder
veure els canals de televisió d’una
manera acceptable. Fins i tot, hi havia
qui no podia veure’n ni un. I això, en
plena era de la tecnologia, quan tot
avança a un ritme frenètic i sense
descans. I precisament aquest ritme
frenètic i sense descans és una de les
causes que fan que no puguem gaudir
de la televisió durant l’estiu.
L’impor tant augment de canals
d’aquests últims anys, tant analògics,
els de tota la vida, com digitals, el
sistema del futur, han fet augmentar el
problema que ja hi havia en aquesta
zona, no només de Canet, sinó també
dels voltants. L’orografia del territori
és complicada al Maresme i com més
canals de televisió hi ha, més
interferències provoquen.
Ja vam explicar que fins al 2010 no hi
haurà l’apagada analògica i que els
canals de televisió tenen fins aleshores per invertir en les instal·lacions i
solucionar el problema. Tot i així,
l’Ajuntament ha intentat, per tots els
mitjans, aconseguir que l’empresa
encarregada del manteniment de les
instal·lacions faci el possible per apaivagar els problemes d’interferències
i ha procurat instar els canals de televisió perquè comencin a invertir el que
calgui per millorar la recepció, ja que,
tard o d’hora, ho hauran de fer.
L’estiu s’ha acabat i la televisió es torna a rebre millor, però les negociacions continuen, perquè l’estiu que ve
no tinguem els mateixos problemes
que aquest any.

SERVEI A LES FAMÍLIES

Una nova Ordenança per a la
tinença i la protecció d’animals
L’últim Ple que va celebrar el
consistori va posar en marxa
l’aprovació d’una nova Ordenança
que regula la tinença i la protecció
d’animals en substitució de la que
hi havia fins ara.
Aquesta norma ens recorda que
els animals són éssers vius amb
unes necessitats vitals i no pas una
joguina que es pot llençar quan ja
no fa cap servei. I també ens
recorda que s’ha de respectar la
convivència amb la resta de
ciutadans.
Aquesta Ordenança estableix un
règim d’infraccions i sancions.

Infraccions lleus. Sancions de 100 a 400 euros
- Donar un animal com a premi o recompensa.
- Permetre que facin deposicions fecals als espais públics o que orinin a les façanes
d’immobles o al mobiliari urbà.
- No portar corretja, collar o morrió, quan sigui obligatori, ni portar placa censal
d’identificació municipal al collar.
- Tenir un gat o gos no inscrit en el registre censal o sense identificar.
- Transportar els animals incomplint la normativa.
- Permetre que els gossos, amb els seus lladrucs, sons o udols, causin molèsties al
veïnat.
- Alimentar animals a la via pública.
- L’entrada, circulació o estada de gossos i gats en zones de jocs infantils, de parcs i
places. També l’entrada a piscines i platges del municipi des de l’1 de maig al 30 de
setembre.
- Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals així com l’exhibició
ambulant d’animals com a reclam.

Infraccions greus
greus.. Sancions de 401 a 2.000 euros
- No donar als animals l’atenció veterinària o l’alimentació necessària per garantir-ne la
salut, el benestar i la seguretat.
- Abandonar animals, sense que comporti cap risc per a l’animal
- Deixar sols els animals domèstics en balcons, patis, celoberts, galeries, terrasses,
terrats i similars, de les deu del vespre a les vuit del matí.

Infraccions molt greus. Sancions de 2.001 a 20.000 euros
- Maltractar o agredir físicament els animals
- Esterilitzar animals, practicar-los mutilacions i sacrificar-los sense control veterinari
- Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals i participar en aquests actes.
- Abandonar animals en circumstàncies que els puguin comportar danys greus.
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LES COLUMNES

EN EL PPASSA
ASSA
ASSATT VIURE CANET VA
SORTIR PER EQUIVOCACIÓ UN ESCRIT
J A PUBLICA
PUBLICATT AMB ANTERIORIT
ANTERIORITAA T,
AQUEST ÉS EL QUE S’HAURIA HAGUT
DE PUBLICAR
AR I LL’EST
’EST
L’EST
BENESTAR
’ESTAA TUT
’ESTAAT DEL BENEST
DE LES PERSONES
Sobre l’Estatut s’ha parlat molt de «Nació»,
«Finançament», «Competències».... però com
afecta el nou text a les persones, quin es
l’avanç social que tenim amb al nou Estatut?.
Estem davant un Estatut avançat socialment,
que té com a finalitat última augmentar el
benestar
i la justícia social a Catalunya.
Si aquest Estatut és alguna cosa, és l’eina
necessària per a continuar treballant
en la construcció d’una societat més justa
i igualitària.
L’Estatut estableix el dret dels ciutadans a ser
atesos per la xarxa de serveis socials sempre
que
ho necessitin. En el capítol de Drets i Deures,
s’estableixen els drets de tots els
col·lectius amb necessitats especials
(dones, joves, gent gran
gran, infants,
discapacitats, etc.)
i queda clar que les administracions estan
obligades a respondre a aquestes necessitats,
sigui quina sigui la renda de les persones i les
possibilitats pressupostàries de cada servei.
El resultat d’aquests drets és que s’equiparen
els ser veis socials a la salut, les pensions
o l’educació: els tres pilars bàsics de l’Estat de
benestar, als que qualsevol ciutadà ha
de tenir accés. Es crea, doncs, el quar t
pilar de l’Esta
l’Estatt del Benestar
Benestar..
El nou Estatut és l’Estatut de les
persones, s’ocupa dels problemes que
afecten més
la vida de tothom i proporciona les eines
per resoldre’ls des de les instàncies més
properes a les persones, des de la
proximitat, des dels ajuntaments
ajuntaments.
El nou Estatut reconeix per primera vegada
als municipis un paper clau en la resolució de
qüestions
bàsiques com ara l’educació, l’habitatge, la
seguretat, els serveis d’atenció a les persones,
l’ocupació i la immigració. Ho fa garantint
l’autonomia del govern local
local, atribuint
explícitament nombroses competències als
ajuntaments i garantint un finançament
adequat per dur a terme aquestes
competències.

CAMP
ANYES SOBRE EL CIVISME
CAMPANYES

Avui vivim en una societat que pateix de la
contaminació comunicativa. La publicitat ens
envaeix, a tot arreu veiem anuncis publicitaris,
la publicitat ens persegueix fins i tot a dins
de casa i per això es veuen blocs de
comunitats d’habitatges on i diu « no acceptem
publicitat». La principal finalitat de tots els
espais publicitaris, com és notori, és estimular
el consum i afavorir les estratègies comercials
dels anunciadors.
Però cal fer atenció i parar-nos a pensar que
les campanyes institucionals no tenen com a
objectiu la promoció de cap producte ni volen
vendre res, tot al contrari, el seu objectiu és
la promoció de valors socials, la correcció de
conductes.
El nostre poble ha endegat una impor tant
campanya de sensibilització pel reciclatge i
recollida selectiva de la brossa. Però aquesta
campanya no hauria tingut eficàcia si no hi
hagués hagut el compromís de tots els
ciutadans en fer-la tirar endavant.
Avui, però, ens calen més campanyes cíviques,
cal que tots nosaltres col·laborem perquè
Canet sigui un poble on hi puguem « VIURE
TOTS A GUST».
Quan s’engega una campanya és molt difícil
saber seleccionar el sistema i el llenguatge
que volem utilitzar, ja que sempre ens hem de
preguntar per qui són les campanyes? per
als que compleixen regularment i cívicament
amb les normes o per aquells que les
incompleixen sistemàticament?
L’Ajuntament de Canet de Mar té l’obligació
de fer, una vegada més, una campanya especial,
adreçada a tots els propietaris de gossos
amb l’objectiu de fer pensar en el que,
generalment, no es pensa –amb l’interès
públic. No hem d’oblidar que a Canet hi vivim
13.100 persones i que tots volem la millor
imatge del nostre poble.
Al llarg d’aquest anys s’han fet diverses
campanyes adreçades als gossos, però ara
amb motiu de l’ampliació de l’Ordenança de
tinença d’animals, aprovada en el darrer Ple
municipal, l’Ajuntament vol fer una especial
atenció en el seu compliment.
Però sols no ho podem fer, necessitem el
compromís de tots els ciutadans. I és per
això que hem de pensar que les campanyes
de civisme són impor tants per a la nostra
convivència. Ens agradxa molt l’eslògan que
hem vist per televisió en campanyes de civisme
que diu « NO ET DEMANEM RES QUE NO
SÀPIGUES FER» ens atreviríem a afegir-hi «EL
POBLE ÉS DE TOTS I EL GOS ÉS TEU»
TEU».

ESCOLA PÚBLICA
Ja estem tots més tranquils, comença ja
la 1a fase de construcció de la segona
escola a Canet!! Com ja sabeu, el dia 17
de juliol es va signar l’acta de replanteig
de l’obra a Can Salat-Busquets.
Per fi!! Ara ja estem tots més tranquils,
només queda un any per a poder gaudir
d’una educació òptima per als nostres
infants. «Patim» des de fa molts anys
aquest augment de població a Canet.
Tenim una escola de primària de dues
línies, és a dir de 450 alumnes i que té
uns 30 anys, que aquest nou curs
«suportarà» uns 600 alumnes i 43,650
mestres (que és el que toca per llei).
Així doncs, enguany hem de donar molt
suport a l’escola pública ja que és un
problema força seriós el fet de donar
una bona educació a tants nens en un
espai tan reduït. El mateix passa amb
l’Institut, les escoles bressol a Canet,
l’escola de música, etc.
Canet s’ha fet gran!! Hi ha mainada que
no ha obtingut plaça a les escoles
bressols, l’escola de música també s’ha
fet petita amb l’increment de l’alumnat i
l’institut també.
Quan un poble creix en població també
l’hem de fer créixer en serveis.
Per això, i més que mai, ara és important
el Consell Escolar Municipal. Ara cal un
servei com aquest que pugui coordinar
i planificar una política pedagògica
comuna, una política de prevenció
d’espais, una política d’integració per
als nouvinguts, una política de reforç
més àmplia, una política de planificació
escolar conjunta, una política lingüística
impor tant, etc. Hem de fer un esforç
perquè aprendre i ensenyar sigui grat i
no anguniós. L’Educació és el pilar d’una
societat, és el futur del poble i l’hem de
cuidar.
Hauríem de fer un gran esforç i tenir
cura del futur del nostre poble. Tots
plegats: l’Ajuntament, els mestres, els
pares, els alumnes, els pedagogs, els
educadors, les associacions,... Tots
hauríem de posar-hi la pell!!
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Telèfons
«Q
UE PPASSA
ASSA A URB
ANISME?
«QUE
URBANISME?

PLA DE PPAR
AR
TICIP
AD
AN
ARTICIP
TICIPAA CIÓ CIUT
CIUTAD
ADAN
ANAA

Darrerament és la pregunta que es fan els canetencs
des de diversos punts de vista:

En el Ple del mes de juliol, l’oposició es
preguntava i em preguntava, com a regidor
de Par ticipació Ciutadana: és necessari un
tècnic de participació? La resposta és sí. La
mateixa que ens va donar la Direcció General
de Participació Ciutadana de la Generalitat de
Catalunya.
És en aquest context que l’Ajuntament de
Canet de Mar ha pogut comptar amb el suport
de la Direcció General de Participació Ciutadana
de la Generalitat de Catalunya per a la creació
d’estr uctures tècniques de supor t a la
par ticipació ciutadana i, així, contractar, fins
al proper desembre, un tècnic subvencionat
per par t de la Generalitat amb 10.417,21
euros. Cal dir que més de 20 ajuntaments van
demanar aquesta subvenció i que només 7 la
van aconseguir.
Aquesta voluntat política ha començat a ferse notar en fets, no només com el suport que
està rebent l’estructuració de nous òrgans
de participació, entre ells el del tècnic que
desenvolupi les funcions següents:
- Desenvolupar un procés participatiu per a
la implementació de l’oficina d’atenció a la
ciutadania (OAC).
- Conèixer les diverses iniciatives de
participació que desenvolupa el conjunt de
l’Ajuntament i facilitar-ne l’actualització, la
coordinació i la complementarietat.
- Assessorar i acompanyar els diferents
depar taments municipals respecte de la
par ticipació: la planificació, l’organització, la
coordinació i altres qüestions metodològiques
com ara eines, tècniques, etc.
- Crear un marc de relacions estables amb
l’associacionisme veïnal, promovent un clima
de respecte, confiança i col·laboració en les
relacions entre l’Ajuntament i les entitats.
- Organitzar i dinamitzar els processos
participatius.
- Promoure la reflexió interna i la revitalització
del teixit associatiu canetenc.
- Vetllar pels criteris, les condicions i els
drets de participació establerts al Reglament
de participació ciutadana.
Aquesta aposta per la par ticipació no és
només la subscripció del dret ciutadà a poder
influir en la presa de decisions públiques,
sinó que és un compromís que ens implica a
tothom –ciutadania, entitats, tècnics i políticsen una forma diferent d’entendre i fer les
coses, una cultura relaciona que ham d’anar
aprenent junts.

1r. Els costos:
Com és possible que cada gran obra que fa
l’Ajuntament costi molt més del pressupost aprovat?
La riera Buscarons ha costat un 30 % més del
previst.
El Polígon Industrial, també.
I la riera Sant Domènec «más de lo mismo»
Tot i que el concurs per fer les obres el guanya
gairebé sempre la mateixa empresa, que és la que
subhasta més baix; el resultat és que acaba sent la
més costosa. Per què?
Parlem de molts de MILIONS que paguem
els canetencs
Que no hi ha control?
2n Els serveis:
De vegades és difícil trobar un responsable, sobretot
a l’agost
Si tenim en compte que cada cop entren més i més
tècnics a la plantilla de l’Ajuntament,........com és
possible ?
Per altra banda, els constructors, els industrials i
els particulars, des de fa molt de temps es queixen
de la «lentitud exagerada» del Departament de
Serveis Tècnics envers els permisos d’obres, les
llicències, etc.
Tan difícil és?......O potser tot plegat és fruit de les
mancances dels responsables de la
Regidoria?
3r L’edificació
Fa temps (ja amb l’antic regidor) l’Ajuntament s’ha
Modificar» les Normes
acostumat a «Modificar»
Subsidiàries de manera totalment
arbitrària
arbitrària, però sempre amb el mateix propòsit i
resultat:
- Edificar més del previst.
O sigui: aixecar més pisos (a Can Gabarró), fer
habitatges dotacionals molt per sobre de l’autoritzat,
i a més dintre d’una zona residencial (Rial dels
Oms); o bé aixecar-ne 6 d’alçada on n’hi ha 2 o 3
posant un «pantà» al mig del de la vila «una Rodalera2», (cas de la Santíssima Trinitat) etc.
I això un Ajuntament d’esquerres que sempre
s’omple la boca dient que cal esponjar el poble i
rebaixar alçades (deuen ser les d’un altre poble).
Senyors d’Urbanisme: el poble es mereix un
respecte. Al cap a la fi el poble no està per servirlos a vostès , sinó que són vostès (que ens costen
molts d’euros al cap de l’any) que han de servir al
poble.
Grup Municipal
de la Plataforma

F r ancesc Mar tín Casar es

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 Els Ar
omer s
Aromer
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
Bib
lioteca PP.. Gual i Pujadas
Biblioteca
Tel. 93 795 60 37
Fax 93 794 31 54
Ràdio Canet
Tel. 93 794 20 02
Fax 93 794 13 03
Of
icina de Turisme
Oficina
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
Hospital Residència
Guillem Mas
Tel. 93 794 03 93

FELIU VENTURA
7 d’octubre
QUIMI PORTET
21 d’octubre
PEP SALA
5 de novembre
RICARD PUIGDOMÈNECH
11 de novembre
Ajuntament de
Canet de Mar

Col·labora:

Organitza:

Tots els concerts es fan a l’envelat de Vil·la Flora a les 22:00 h exempte el de Pep Sala, que es farà a les 19 h.

Generalitat de
Catalunya

Diputació
Barcelona
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