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T ’ I N T E R E S S A
Ràdio Canet 107.6 fm vol avançar cap al futur amb el pas ferm que
ofereix el reconeixement ciutadà. És per això que el proper divendres
18 de juny us animem a participar activament de la jornada de debat:

Quin model de ràdio local necessita Canet?
El debat serà obert a tothom. A més, coneixerem dos models d’èxit que
ens són propers a través dels seus responsables:
• Toni Sintas, director de Ràdio Arenys
• Núria de José i Gomar, directora de Ràdio Premià de Mar
Divendres 18 de juny
19.00 hores
Aula Magna de l’Escola Universitària de Teixits de Punt
Organitzen:
Ràdio Canet 107.6 fm

107.6 FM

Àrea de Comunicació de l’Ajuntament de Canet de Mar

Reformes d’urgència a l’edifici obliguen
avançar la programació d’estiu

Ràdio Canet a

L’edifici on actualment hi ha ubicats els estudis de Ràdio Canet estarà en
obres properament. Per aquest motiu l’emissora s’ha vist obligada a iniciar la
programació d’estiu que queda establerta de la manera següent:
(de dilluns a divendres)
9.00 Canet City Estiu
11.00 Magazine Musical Matí
12.00 Hores Fresques
13.30 Canet al Dia Primera Edició
14.00 Selecció Musical
16.00 Hores Fresques
18.00 Predicant al desert (magazine cultural)
19.00 Canet al Dia Segona Edició
(Caps de setmana)
10.00 El Mirador Estiu (dissabte)
12.00 Canet City Cap de Setmana (dissabte i diumenge)
10.00 Nostra Dansa (diumenge)
Gràcies per la vostra confiança!!!
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA: QUELCOM MÉS QUE PARAULES
L’esclat de la participació ciutadana durant la Mostra d’Entitats va evidenciar l’ambició
dels ciutadans de Canet per consolidar el poble amb una potent societat viva que genera
dinamisme. L’esforç constant i amb objectius ben definits de les associacions de mares
i pares, de les associacions de veïns, de les entitats esportives i de les associacions
cíviques i culturals és la condició necessària per aconseguir un dels objectius definits
al Pla de Futur: convertir Canet de Mar en un referent per al nostre entorn territorial més
proper i també en un poble que vol fer de la cultura, base per al seu desenvolupament
social i econòmic.
En el marc de la Mostra d’Entitats es van lliurar per primer cop els premis canetencs
de l’any. Atorgar-los ha estat possible perquè es va proposar la idea des del Consell
Municipal de Cultura; perquè l’entitat Àmbit – Els 2 Pins va recollir-la i canalitzar-la
amb la col·laboració de Ràdio Canet i Vilaweb Canet i, perquè disposem a bastament
d’on triar. Per això, em plau felicitar explícitament l’Associació Cultural Plataforma
Odèon com a entitat de l’any i l’Antoni Cruanyes com a canetenc de l’any. Cal fer
extensiva la felicitació a la resta de candidats tant individuals com entitats concursants
i evidentment als més de 700 votants que van participar en l’elecció.
I el dinamisme associatiu es fa fefaent també en la vitalitat i la permanència de les pròpies
associacions. Per això m’avanço a felicitar els amics de l’Associació de Veïns 11 de
Setembre i a Àmbit – Els 2 Pins perquè enguany celebren el desè aniversari com a
entitat. Diria que el millor obsequi d’aniversari fóra sumar-se com associat a una o totes
dues entitats.
I quan parlem de participació també ho fem de les persones que ens ajuden individualment
a construir un poble culturalment més culte. A finals de maig fèiem públic la consecució
de la segona Beca Raimon Bonal al projecte que ens permetrà conèixer i difondre arreu
un dels béns culturals patrimonials més singulars i importants, el fons musical de l’arxiu
parroquial. Asseguren els entesos que és el millor fons musical en música barroca de
Catalunya. Doncs bé, la Beca Raimon Bonal va néixer entorn a la iniciativa ciutadana del
Col·lectiu Raimon Bonal que aplegà un munt d’entitats i persones de Canet, i això és
participació. La concessió de la beca la fa un Comitè d’Honor integrat per ciutadans de
Canet relacionats amb la recerca i la innovació que treballen en l’àmbit universitari i/o
són professionals de reconegut prestigi. Això, també és participació.
I, quan a Canet de Mar parlem de participació en la construcció d’un poble viu i actiu ho
fem a partir d’una realitat que es mou i creix dia a dia.
I a l’estiu que és a tocar us convido a una altra participació, la del gaudi del temps d’oci
i lliure. L’estiu esclata amb la revetlla de Sant Joan i la Festa Major amb la IV festa jove i
continua amb la passejada per la història de Canet, la rierada, el cinema a la fresca dels
divendres de juliol i agost o les sardanes dels dissabtes entre d’altres activitats. Hi ha
on triar i remenar. Gaudiu-ne, i si encara no participeu en l’organització de cap esdeveniment,
atreviu-vos; els fruireu d’altra manera.
Bon estiu, amics!
Òscar Figuerola Bernal
Tinent d’alcalde de Comunicació i Cultura
EDICIÓ: Ajuntament de Canet de Mar.
COORDINACIÓ: Àrea de Comunicació.
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REDACCIÓ: M. Rosa Martínez, Cristina Noé i Marc Vidal.
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El projecte per estudiar l’arxiu musical de Canet guanya
la Beca Bonal
El 31 de maig s’ha fet públic el veredicte de la
segona edició de la Beca Raimon Bonal, dotada
amb 4.808 euros. La proposta guanyadora ha estat
la Catalogació i estudi de l’arxiu musical de
Canet, dels autors Francesc Bonastre, Francesc
Cortés i Maria Teresa Ximenes.
El veredicte el va llegir Carolina Ferrer, esposa de
Raimon Bonal en nom del Comitè d’Honor de la
Beca, format per quinze persones vinculades amb
Canet, amb Raimon Bonal i amb la cultura i/o el
món acadèmic.
El Comitè ha valorat molt positivament la varietat
de temes i la qualitat dels set treballs presentats.
Abans de la lectura del veredicte, el guanyador de
la primera edició, Carles Sàiz, va presentar el seu
treball, Marià Serra i Font (1863 – 1926), un
model de prohom comarcal en els orígens
del catalanisme polític.

Moment en què Carolina Ferrer llegeix el veredicte. Seuen al seu
costat, el regidor de Cultura, Òscar Figuerola, l’alcalde Joaquim Mas
i els historiadors locals Xavier Mas i Carles Sàiz.

El Palauet tindrà vuit aules el pròxim curs
115 nens i nenes d’entre quatre mesos i tres anys ompliran les classes de la llar d’infants municipal a
partir del setembre de 2004, segon any de vida de l’escola.
Amb aquestes places a l’escola pública i les de les llars d’infants privades de Canet es garanteix
l’escolarització dels més petits del municipi.
Aquest curs a les mensualitats bàsiques dels menuts no se’ls aplicarà l’augment de l’IPC. Això vol dir
que es mantindran igual que al període 2003-04. L’Ajuntament manté, però, la seva aportació a l’escola,
que s’utilitzarà per millorar els espais i els serveis.
L’Ajuntament ha plantat plàtaners i moreres al pati d’El Palauet. Aquests arbres donaran ombra al centre
i permetran que els menuts puguin sortir a l’exterior durant la temporada d’estiu. A més a més,
l’interior de l’escola tindrà, així, un sistema de refrigeració natural.
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Canet aposta per les noves
tecnologies amb la creació
d’una xarxa sense fils
L’Ajuntament de Canet, a través de la Regidoria
de Comunicació i Edicions Els Dos Pins, a través
de la branca de noves tecnologies, formada per
membres de Vilaweb Canet, de la Plataforma Canet
Wireless i d’Edicions Els Dos Pins, signaran un
conveni de col.laboració per implantar una xarxa
sense fils a Canet.
Què és la xarxa sense fils: com diu el seu nom,
es tracta de fer possible una xarxa sense fils
perquè els canetencs i les canetenques puguem
fer, per exemple: creació d’una intranetciutadana
on podran ser-hi els particulars, les entitats i les
institucions; jocs en xarxa, arxius compartits,
fòrums, debats...
Què li cal a una xarxa sense fils: antenes a
diversos punts d’accés (edificis elevats de la
població) i que els ordinadors connectats disposin
d’una targeta compatible amb la xarxa. Es tracta
d’un sistema molt assequible econòmicament.
El campanar de l’Església Parroquial és un dels
punts on s’hi vol ubicar una de les antenes.

L’Ajuntament habilita un centenar de places
d’aparcament al centre de Canet
A partir d’aquesta Festa Major podrem
disposar d’una àmplia zona
d’aparcament a la riera Gavarra, a la
zona de Ca l’Eusebi i el Campus de
l’Escola de Teixits.
Mentre no s’hi construeixi el futur
aparcament subterrani, el nou Centre
d’Atenció Primària i la plaça pública,
l’Ajuntament ha habilitat l’espai perquè
hi puguin aparcar un centenar de
vehicles.
L’aparcament és gratuït, però per
facilitar la rotació de vehicles,
l’estacionament serà de temps limitat.
Les màquines han treballat per deixar
a punt els dos espais que s’han unit
en una sola zona d’aparcament.
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El Barri dels Socarrats
Al llarg de la seva història, el carrer Ample ha vist
créixer fortunes, ha acollit mercat i ha estat
l’aparador dels primers cinemes. Avui no ha perdut
el seu caràcter elegant i senyorial gràcies a la
presència d’edificis neoclàssics i noucentistes a
més a més de les típiques mansions dels
Americanos. No és exagerat afirmar que el carrer
Ample té un paper central en la vida canetenca,
ja que acull la casa de la vila, un edifici que data
de l’any 1906, obra de l’arquitecte mataroní Emili
Cabanyes. I, des de fa cinc anys, també és seu de
la Biblioteca Popular Gual i Pujadas. Tot plegat ha
contribuït a dotar els seus habitants d’una imatge
de col·lectiu senyorial o acomodat. De fet, el nom
de Socarrats prové, segons una de les diferents
versions que es donen, de la pudor que feien les
perruques dels senyors en rostir-se les nits d’hivern
que s’apropaven massa a les llumeneres.
Però tot i tenir aquesta imatge i essent un dels
més petits – tant per espai com per nombre de
habitants –, els Socarrats es manifesten any rere
any com una de les comunitats veïnals més
cohesionades i actives del poble. Una bona mostra
d’aquesta vitalitat és la Festa dels Barris que,
mentre que en altres punts s’intenta revitalitzar,
als Socarrats gaudeix de molt bona salut i aquest
any arriba al vint-i-cinquè aniversari.

Els mateixos veïns s’encarreguen de guarnir amb
llums i banderoles tot el carrer i de programar una
llista d’activitats que ofereixen a la resta de
ciutadans. Aquest any s’ha
celebrat la cinquena trobada
de puntaires, també hi ha
exhibició de balls i revetlla
amb un conjunt popular. Per
altra banda, els socarrats
donen al menjar un paper
destacat a la festa: al matí
s’ofereix una xocolatada i,
durant tot el dia, es venen
coques de vidre i maduixes
amb nata. Però, sens dubte,
el més important és el dinar
i el sopar, moment en què
els veïns de tota la vida
s’apleguen al carrer i
comparteixen una llarga
sobretaula.
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FIGUEROLA:

”Soparia amb el rei
abans que amb l’Aznar”

Òscar Figuerola amb la consellera de
Benestar i Família Anna Simó el dia de la
seva visita a Canet, l’abril passat.

Òscar Figuerola i Bernal (ERC), actual 2n tinent d’alcalde i regidor de
Cultura i Comunicació, té 39 anys, legalment és solter i té tres fills.
Professor de l’Escola Universitària de Teixits de Punt de Canet, és
aficionat a la literatura en les dues vessants: la de llegir i la d’escriure.
Canetenc d’adopció des de fa més de 10 anys, calça un 42 i confessa
que parla en castellà, no només en la intimitat, sinó eventualment amb
e l s s e u s a l u m n e s d ’ i n t e rc a n v i d e l p ro g r a m a E r a s m u s .

- Tot i que ja fa temps que està al capdavant
de la vida política del poble, vostè no ha
viscut sempre aquí. Quan i per què va venir
a Canet?
Vaig venir a treballar al setembre del 1991 i m’hi
vaig quedar a viure a partir de l’any següent. Abans
vivia a Barcelona i en alguns períodes he estat a
Anglaterra, Irlanda i Escòcia fent postgraus i
millorant l’idioma.
I quina diferència veu entre els catalans i els
britànics?
Bé, sempre vaig tenir més contacte amb altres
persones que també eren estrangeres, però sí que
em va sobtar que tenen una filosofia de l’habitatge
molt diferent a la nostra amb molta més
predisposició a la mobilitat i viure de lloguer, enlloc
de voler una casa o un pis de propietat, com passa
aquí.
En quin moment decideix entrar en política?
Vaig conèixer en Jordi Ballart i en Josep Lluís Bassas
aquí, a Canet, i em van convidar a elaborar el
programa d’Esquerra a les eleccions del 1995.
Abans d’això mai no havia format part de cap
moviment polític i no va ser fins el 1996 que em
vaig convèncer que podia militar en un partit. Vaig
començar a treballar per amistat i al final em vaig
trobar a primera línia de foc.
Quina és la data de caducitat d’un polític
local?
Això és com tot, comences amb moltes ganes i
il·lusions i sí que és cert que hi ha un relleu, perquè
la gent en surt esgotada. Però jo, ara mateix, no
em marco un límit i mentre m’ho passi bé, no em

plantejo fins quan m’hi dedicaré. A més, Esquerra
ha tingut un creixement molt gran i si per qualsevol
motiu hagués de deixar el meu lloc, ho faria sabent
que hi ha molta gent al darrere capacitada per
ocupar-lo.
El canvi de venir a un poble com Canet li ha
aportat una qualitat de vida que no hi ha a
la gran ciutat. No obstant això, què troba a
faltar al poble per estar del tot convençut
que fa goig d’anar-hi a viure?
El fet de viure en una ciutat com Barcelona, que
trobo molt agressiva per la seva verticalitat,
m’obligava a marxar molts caps de setmana
d’excursió amb la motxilla. Quan vaig arribar a
Canet, per treballar a l’Escola de Teixits, no vaig
dubtar que em quedava a viure aquí o en algun
poble del voltant. Aquí s’hi viu molt bé, tot i que
hagi crescut en extensió. I ara, el que cal, és definirnos com a poble. S’ha de passar d’una societat
industrial, com érem abans, a un país capdavanter
en la societat de la informació. Per això crec que
hem de pujar a aquest carro i aprofitar tot el
substrat que tenim de la difusió cultural a Canet.
Un substrat que es manifesta amb noms com
Comediants, les 6 Hores, el Canet Rock, La Trinca,
etc.
A qui convidaria a sopar una botifarra amb
seques? El rei o l’Aznar?
Tot i ser republicà, el rei, sens dubte! Trobo que
és un personatge molt més interessant que l’Aznar
i amb qui es podria parlar. Reconec que, per a mi,
la monarquia és una cosa antiquada, però també
crec que fa una feina interessant per a l’estabilitat
que dóna a l’Estat espanyol.
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Festa Major
PROGRAMA DE FESTA MAJOR 2004
ACTIVITATS PRÈVIES A LA FESTA MAJOR
12 de juny – dissabte FESTA DEL BARRI DELS SOCARRATS
Activitats tot el dia als carrers Ample i Castanyer
XOCOLATADA POPULAR, TROBADA DE
PUNTAIRES, VENDA DE MADUIXES AMB NATA,
COQUES DE VIDRE I BALLS REGIONALS.
Al vespre
SOPAR DE GERMANOR I BALL POPULAR
Barri dels Socarrats
20 de juny – diumenge II TROFEU DE BALLS DE SALÓ
I TROFEU HIP HOP FUNKY
El pavelló d’esports acollirà per segon any consecutiu aquest torneig destinat
als amants del ball en la modalitat de saló. Però enguany també es portarà a
terme una primera edició dedicada a la modalitat Hip Hop i Funky, modalitats
que cada cop tenen més adeptes.
A partir de les 10 del matí, durant tot el dia.
Escola de ball Imma i Damià
FESTIVAL GIMNÀS ZAZEN
A l’envelat
A les 7 de la tarda
Gimnàs Zazen
21 de juny – dilluns CELEBRACIÓ DEL SOLSTICI D’ESTIU
A la platja, davant l’estació
A les 6 del matí
ADAK
SETMANA GRAN DE L’ESPLAI (24è aniversari)
Acte d’homenatge als socis més antics, repartiment de trofeus, refresc
i ball
A l’envelat
A les 5 de la tarda
L’Esplai
22 de juny – dimarts SETMANA GRAN DE L’ESPLAI (24è aniversari)
Berenar de germanor i ball de fi de festa
A l’envelat
A les 5 de la tarda
L’Esplai
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23 de juny – dimecres La revetlla de Sant Joan es concentra, un any més, a la plaça 11 de Setembre on
l’Associació de Veïns continua estant al capdavant de l’organització. D’altra banda,
es permetrà l’encesa de fogueres a diferents indrets del poble sempre que
prèviament s’hagi sol·licitat el permís necessari a la Policia Local. Amb motiu
d’aquesta festivitat, es demana la màxima precaució a l’hora de manipular els
petards.
ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ
A la plaça 11 de Setembre
A les 9 del vespre
SOPAR POPULAR
A la plaça 11 de Setembre
A 2/4 de 10 del vespre
Associació de Veïns Plaça 11 de Setembre
I a continuació a la mateixa plaça
REVETLLA DE SANT JOAN
Amb el grup ABRAXAS
REVETLLA DE SANT JOAN
Al local social de l’Esplai
A les 10 del vespre
L’Esplai

ACTES DE FESTA MAJOR
25 de juny – divendres LLIURAMENT DELS PREMIS DE L’EXPOSICIÓ
COL.LECTIVA DE SANT PERE
A la Sala Municipal d’Exposicions
A les 7 del vespre
PREGÓ DE FESTA MAJOR
El balcó de l’Ajuntament acollirà el nostre periodista més internacional, guanyador
del Premi Canetencs 2003 en l’apartat individual. En el seu viatge de tornada, el
nostre corresponsal ha portat dins la maleta el grup The Beatles i inaugurarà la
Festa Major amb el seu pregó.
A l’Ajuntament
A 2/4 de 9 del vespre
SARDANES amb la Cobla Contemporània
A la riera St. Domènec
A les 10 del vespre
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IV FESTA JOVE
BALL JOVE
El passeig marítim es converteix aquest any en l’escenari de la quarta edició de la
Festa Jove que inaugurarà l’orquestra Gira-Sol i que tindrà continuïtat dissabte i
diumenge amb les actuacions de molts grups de la comarca.
Al passeig marítim
A les 11 de la nit
amb LA GIRA-SOL “Gira-sol fins que surti el sol”

26 de juny – dissabte EXPOSICIÓ DE BONSAIS
A la Casa museu Lluís Domènech i Montaner
Durant tot el dia
Amics del Bonsai de Caldes d’Estrac
A la riera Sant Domènec
A les 12 del migdia
CONCERT DE JAZZ amb XAVIER DOTRAS TRIO
seguidament
INAUGURACIÓ DE LA RIERA SANT DOMÈNEC
A càrrec de l’Honorable Sr. Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres
Públiques
TEATRE D’OMBRES XINESES
A l’ombra del conte “Compare llop comare truja”
Al Centre Parroquial
A les 7 del vespre
Entrada gratuïta
ACCAI
RECEPCIÓ DE LES PUBILLES
A l’Escola de Teixits
A les 8 del vespre
BALL DE FESTA MAJOR
A l’envelat
A les 11 de la nit
Amb LA BANDA DEL DRAC
Preu entrada: 7 euros
Durant el ball
PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA,
L’ HEREU, LA PUBILLETA I L’HEREUET
DE CANET 2004
IV FESTA JOVE
Al passeig marítim
A les 12 de la nit
Actuació de “Lo mueso” “Primate” “Pandilla basura” “Els pajarus”
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ACTUACIÓ CASTELLERA
A la plaça Macià
A 2/4 d’1 del migdia
Amb els Capgrossos de Mataró i Castellers de Sants
EXPOSICIÓ DE BONSAIS
A la Casa museu Lluís Domènech i Montaner
Durant tot el dia
Amics del Bonsai de Caldes d’Estrac
XIX TROBADA DE GEGANTS
A la plaça Macià
A les 6 de la tarda
Amb els GEGANTS DEL BARRI DELS ABELLS,
GEGANTS DE CANET, GRALLERS DE XAROP DE CANYA
i diverses parelles de GEGANTS DE CATALUNYA
En finalitzar la cercavila, ELS GEGANTS DE CANET CANVIARAN DE CASA i l’Agrupació
de Geganters i Diables de Canet faran l'acte de lliurament dels
Gegants de Canet i del Castell a l'Ajuntament.
BALL D’ENVELAT DE FESTA MAJOR
A l’envelat
A 2/4 de 12 de la nit
Amb l’orquestra LA SELVATANA
Preu entrada: 7 euros
IV FESTA JOVE
Al passeig marítim
A les 12 de la nit
”Skafam” ”Reig Bord” ”Hightimes”
28 de juny – dilluns Per què els més petits s’ho passin d’allò més bé en la vigília de la diada del nostre
patró, se’ls ha preparat una MATINAL INFANTIL amb LUDOTECA INFANTIL, INFLABLES,
ROCÒDROM, LLITS ELÀSTICS, XERINGADA, ...
A la plaça 11 de Setembre
A les 10 del matí
CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA DE FESTA MAJOR
L’Associació Cultural Plataforma Odèon, guanyadora del premi Canetencs 2003 en
l’apartat d’entitats, ens ofereix un concert de música barroca a càrrec del duo “Il Bello
Suono”.
A l’Església Parroquial
A les 10 del vespre
IL BELLO SUONO - La flauta i la guitarra a través del temps –
Montserrat Gascón, flauta travessera barroca, clàssica i moderna
Xavier Coll, tiorba, guitarra barroca, guitarra romàntica i guitarra espanyola
ACPO, premi entitats 2003
Preu entrada: 5 euros
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29 de juny – dimarts DIADA DE SANT PERE I SANT PAU
OFICI DE SANT PERE
Església Parroquial
A les 11 del matí
Missa cantada per
L’ORFEÓ MISERICÒRDIA
Director: Xavier Dotras i Dotras
Obra del compositor Sr. Eliseo Rey i Sans
Amb acompanyament de la
Camerata Instrumental
“Solistes de Catalunya”
AVIADA DE COLOMS
A la plaça de l’Església
A la sortida de l’ofici
Club Colombòfil Missatgeres de Canet de Mar
seguidament VERMUT POPULAR a la Plaça Macià
BALL INFANTIL
A l’envelat
A les 6 de la tarda
Amb l’actuació de Pep López i Sopars de Duro
Entrada gratuïta
TRADICIONAL CONCERT DE FESTA MAJOR
A la plaça Macià
A 2/4 de 8 de la tarda
Amb l’orquestra MARAVELLA
TRADICIONAL CASTELL DE FOCS
A la platja (davant la riera Sant Domènec)
A 2/4 d’11 de la nit
Pirotècnia IGUAL
SERENATA
Davant de l’Ajuntament
A les 11 de la nit
Amb l’orquestra MARAVELLA
GRAN BALL D’ENVELAT DE FESTA MAJOR
A l’envelat
A les 12 de la nit
Amb l’orquestra MARAVELLA
Preu entrada: 7 euros
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3 de juliol – dissabte POSTULACIÓ DEL CÀNCER
Durant tot el dia
Associació de Lluita Contra el Càncer
CONCURS DE PINTURA GOLFA AL CARRER
pels carrers de Canet
A les 10 de la nit
ARTENAC
(Veure programes a part)
IV PASSEJADA NOCTURNA PER LA
HISTÒRIA DE CANET
La passejada modifica enguany el seu recorregut i ens portarà a nous indrets,
com l’Escola de Teixits de Punt, i comptarà amb la col·laboració de moltes més
entitats de Canet. A més a més, hi haurà una xindriada popular, es recuperarà
el ball de les Almorratxes i s’entrarà a l’interior del Castell de Santa Florentina.
Sortida des de l’Escola de Teixits
A les 10 de la nit
Places limitades a 450 persones. Inscripcions al “Puntdi” Punt d’Informació
Juvenil de Canet
Fins al dia 2 de juliol
Edicions Els 2 Pins
Preu inscripció: 2 euros
10 de juliol – dissabte FESTA DE SANT CRISTÒFOL
Patró dels automobilistes i els transportistes
A 3/4 de 10 del matí
Concentració al passeig de la Misericòrdia on es celebrarà la benedicció. A
l’esplanada del Santuari es repartirà un esmorzar popular.
III CANTADA D’HAVANERES
Al passeig Marítim, davant l’estació.
A les 10 de la nit
(Veure programes a part)
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11 de juliol – diumenge ESPECTACULAR
RIERADA DE TOTA MENA DE TRASTOS
Riera Buscarons
A les 10 del matí
Recolliu les bases al “Puntdi”, Punt d’Informació Juvenil de Canet
Inscripcions fins al dia 2 de juliol.
Comissió Rierada
Es recomana:
Als participants i al públic en general que atenguin les indicacions dels membres
de l’organització.
Al públic assistent que porti roba adient per suportar les inclemències de la
Rierada.
Queda totalment prohibit tirar ous.
Per informació i inscripcions al “Puntdi” , de dilluns a divendres de 10 a 2 i de
5 a 8, fins al 2 de juliol.
MÀGIA I CIRC
amb “GAFASOLTA XOU”
Espectacle per a totes les edats
A la plaça 11 de Setembre
A les 6 de la tarda
FESTA INFANTIL DE L’ESCUMA
A la plaça 11 de Setembre
A les 7 de la tarda
MUSCLADA POPULAR
A la Plaça Macià
A les 8 del vespre
Moixons Llepafils
17 de juliol – dissabte PRESENTACIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL SIS HORES
Actuació de JAZZ CATS i ALTER EGO
A la plaça Macià
A les 7 de la tarda
Associació Cultural Sis Hores
(vegeu programes a part)
18 de juliol – diumenge XI PEDALADA
A les 9 del matí
Sortida des del Neptú, amb bicicleta de muntanya
Grup Excursionista Canet i Club Ciclista Canet
(vegeu programes a part)
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ACTIVITATS D’ESTIU
- Tots els divendres de juliol i agost Cinema a la Fresca. ACPO

- Tots els dissabtes de juliol i agost (excepte el 10 de juliol) Sardanes.
Amics de la Sardana
- Tots els dissabtes de juliol (a partir del 10) i agost, concerts al Castell.
Festival de Música Clàsica
(vegeu programes a part)
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Queda demostrada la innocència de l’alcalde i diversos
regidors de l’Ajuntament de Canet
La jutgessa d’Arenys de Mar ha arxivat la querella
per prevaricació i falsedat documentat que el veí
de Canet, el senyor Manuel Fernández Alonso havia
interposat contra l’alcalde Joaquim Mas, els tinents
d’alcalde Ibis Puig i Òscar Figuerola, els exregidors
Joaquim Dotras i Josep Lluís Ribas i l’anterior
arquitecte municipal.
Després del procés judicial ha quedat palès que
l’actuació dels responsables municipals ha estat
correcta, justa i d’aplicació a qualsevol ciutadà o

ciutadana amb els mateixos interessos particulars.
La jutgessa obliga ara el senyor Fernández Alonso
a pagar els costos del procés judicial, al·legant
que hi ha mala fe i falta de fonament en les seves
acusacions.
Els responsables municipals han manifestat
satisfacció per la resolució de la jutgessa però han
lamentat profundament el cost personal i sobretot
l’institucional que produeixen actuacions com
aquesta.

Milers de persones surten al carrer per Sant Jordi i la
Mostra d’Entitats
Més de tres mil persones van aplegar-se el cap de
setmana del 24 i el 25 de abril al centre històric
de Canet per veure i participar de les activitats
organitzades per les més de cinquanta entitats i
associacions locals presents a la Mostra.
L’èxit d’aquesta segona edició és de tots i totes.
El periodista de TV3 Toni Cruanyes i l’Associació
Cultural Plataforma Odèon, com a entitat, han
estat escollits per votació popular els canetencs
2003. Aquesta va ser una iniciativa dels mitjans
de comunicació local Àmbit, Ràdio Canet i Vilaweb
Canet a petició del Consell Municipal de Cultura.
Des del 2001, Canet celebra un Sant Jordi
participatiu i al carrer. L’Escola de Música hi mostra
la tasca pedagògica que duu a terme. Aquest 2003,
dues novetats. ADAK va organitzar una lectura
participativa de fragments de Tirant lo Blanc.
Posteriorment, L’Escola Universitària de Canet va
sorprendre els 300 assistents amb una atrevida
passarel·la dels treballs de disseny fets i executats
pels alumnes.
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LA POLICIAL LOCAL:
Un equip humà implicat en el teixit social
“Un notable alt”, aquesta és la nota que el cap
de la Policia Local de Canet, Pere Nolla, posa als
seus agents: “Potser el que els manca és
experiència perquè, en conjunt, és una plantilla
molt jove. Però ho supleixen amb voluntat i
dedicació”. Nolla explica que són conscients de la
pressió que exerceixen sobre els vehicles mal
estacionats, però creuen que cal fer-la perquè hi
ha una diferència abismal entre els drets dels
vehicles i els drets dels vianants. De fet, la Policia
Local desenvolupa tasques en cinc grans àrees
que, a causa de la necessitat de discreció i
confidencialitat, passen desapercebudes per a la
majoria de ciutadans. Conèixer-les dóna idea de
la complexitat de la seva feina:
1- Organització interna (denúncies, objectes
perduts, jutjats, formació, trànsit, etc.)
2- Circulació (control de circulació, accidents
i propostes de millora)
3- Seguretat i protecció (delinqüència,
diligències judicials, protecció de personalitats)
4- Prevenció (Protecció Civil, educació vial,
menors, immigració i maltractaments)
5- Policia administrativa (treball transversal
amb altres departaments de l’Ajuntament com
són: obres, serveis tècnics, medi ambient o sanitat).
Aquest 2004, diversos policies locals han
obtingut mencions especials per haver participat
en la resolució d’un cas de tràfic de drogues,
conjuntament amb els mossos. Això ha comportat
que els agents invertissin, voluntàriament, moltes
hores del seu temps lliure, fet que demostra,
segons la regidora de Seguretat Ciutadana, Ibis
Puig, que “se senten plenament compromesos i
integrats en el teixit social del poble”.
Actualment, la Policia Local té obertes diverses
campanyes: educació vial a les escoles, ocupació
de la via pública, control de sorolls de vehicles de
motor, control i retirada de vehicles abandonats
i control dels gossos i del comportament cívic
dels seus amos. Aquesta última campanya és la
que està costant més d’acomplir a causa de la
poca col·laboració de molts propietaris de gossos.
Ibis Puig lamenta les multes perquè, segons diu,
“ signifiquen el fracàs del diàleg”.

CURS D’EDUCACIÓ VIAL.-

Hi han

participat els nens i les nenes de totes les
escoles de Canet. A banda de conèixer les
normes de circulació, l’experiència ha servit
als estudiants per establir una relació de
confiança i proximitat amb la Policia Local.

L’OFICINA D’ATENCIÓ
AL CIUTADÀ
Responent a la demanda ciutadana
s’ha obert l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà que ja ha aconseguit reduir
el volum de feina a la comissaria i
agilitzar els tràmits i les consultes.
L’oficina es troba a l’entrada de
l’Ajuntament i està oberta al públic
de dilluns a divendres de nou del
matí a dues de la tarda.
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TREBALL i QUALITAT de VIDA ( 2 )
Aquest és, tal com ja vàrem dir, el nostre
slògan electoral, i ho és per dues raons:
1) Perquè era, i és, el que Canet
necessita i,
2) Perquè realment el PIC hi creu.
Del treball vàrem parlar-ne en el segon
butlletí, avui ens cal parlar de la
QUALITAT DE VIDA, sota tres paràmetres:
Passat, Present i futur.
PASSAT:
DEIXALLERIA: projecte vital per una vila
com la nostra avui en dia, i que l’equip
del PIC a l’Ajuntament, mitjançant el
seu regidor, Sr. Manel Solà, va rescatar
de l’oblit (dormia en un calaix, tant les
subvencions, a punt de perdre’s com el
projecte) i es va portar a terme.
La deixalleria pot ser objecte de millores,
de transformacions etc., però per
qualsevol cosa que s’hi vulgui fer, primer
hi ha de ser.
PRESENT:
DEPURADORA: que esperem que molt
aviat s’inauguri, i que va ser un projecte
que va moure’s gràcies a la tossuderia
personal de l’aleshores alcalde Sr.
Francesc Garcia, tirant endavant un
projecte compartit amb Arenys de Mar
i Arenys de Munt que portava 23 anys
parat.
FUTUR :
RECOLLIDA SELECTIVA: és el que manca
d’aquesta trilogia, i que estava previst
que avui en dia ja funcionés (si el PIC
hagués continuat a l’Ajuntament ,tal
com la majoria de la població vol).
Es tracta d’un projecte en el qual ens
hem d’involucrar tots els vilatans, però
que el primer pas, és clar, l’ha de donar
l’Ajuntament, i en aquest aspecte (com
en tants d’altres) no fa res.
Evidentment, la qualitat de vida es
compon de molts altres paràmetres,
però el full que per llei ens toca dintre
del butlletí municipal és limitat i per
això en parlarem una altra vegada.
En resum, des del PIC hem posat la
primera pedra, però cal continuar
la tasca.
Som-hi, tots. en sortirem beneficiats.

TÉ SENTIT, ENCARA AVUI, PARLAR
DE DRETES I ESQUERRES?
Dretes i esquerres s’han distingit sempre per
la defensa de diferents polítiques
econòmiques, socials o culturals. Però també
fins avui en dia s’han diferenciat pels valors
i les formes que els han sostingut políticament
–i els exemples recents d’Aznar i Zapatero
són paradigmàtics en aquest sentit. La defensa
dels històrics valors humanistes de la
tolerància, el diàleg, la pau, la cooperació o
la solidaritat ha estat, no exclusiva, però sí
que en bona mesura patrimoni de l’esquerra
–o millor dit, de l’esquerra democràtica. Han
estat fonamentalment els corrents
progressistes els que han fet progressar la
humanitat a base d’intentar anar ancorant en
la societat els susdits valors. I, en el fons, ha
estat l’assumpció d’aquests valors per part de
la majoria de la societat, la que ha possibilitat
la lenta construcció d’estats laics, que
asseguressin el major nombre de llibertats,
on la cultura i l’ensenyament arribessin al
màxim nombre de persones, i on l’estat del
benestar procurés apaivagar les diferències
socials.
Avui dia, en què han sorgit nous i importants
reptes davant les noves problemàtiques que
es deriven sobretot de la globalització
econòmica, que fàcilment per una banda
escampen ideologies reaccionàries com el
racisme o la xenofòbia i que, per l’altra, poden
acabar definitivament amb l’equilibri ecològic
de la Terra, fa més falta que mai reivindicar
i practicar els valors esmentats al principi. I
en aquest sentit els partits de progrés tenen
uns nous compromisos que s’afegeixen als
històrics sobre les llibertats polítiques o la
justícia social. Creiem que els nous
compromisos estan molt ben resumits en els
tres eixos principals del Fòrum de les Cultures:
el de la defensa de la interculturalitat, el
desenvolupament sostenible i el de la pau.
Són tres eixos o tres lemes que probablement
acabaran erigint-se com els tres lemes bàsics
dels partits de progrés del segle XXI i que, en
el fons, pretenen integrar també els tres lemes
progressistes del segle XIX: el de la llibertat,
la igualtat i la fraternitat. En el diferent grau
de valentia en la defensa d’aquests lemes i
els valors humanistes que els sostenen és on
rau, i raurà en el futur, la diferenciació entre
opcions polítiques de progrés i opcions
polítiques conservadores.

L´ACCIÓ JUDICIAL
Fa pocs dies, un desgraciat accident
va acabar amb la vida d´un ciutadà de
Canet. Una persona irresponsable, al
volant d´un vehicle, va atropellar un
vilatà del nostre poble.
La família, desolada per la pèrdua
irreparable d´un ésser estimat, veu, a
més a més amb impotència, com un
jutge o jutgessa (aplicant la llei vigent)
posa al carrer, en poques hores, a la
persona que, de manera imprudent,
ha comès el delicte.
CiU de Canet i les persones que ara la
representem volem en primer lloc,
donar el més sentit condol a la família
i els amics de la persona atropellada.
En segon lloc, alhora que manifestem
la nostra adhesió inqüestionable a la
justícia, deixar clar que calen
mecanismes legals vàlids per permetre
a la judicatura retenir i jutjar de manera
més ràpida i punyent aquests tipus de
delictes tan inexplicables que generen
certa alarma social.
De no aconseguir llurs mecanismes,
correrem el perill de convertir la nostra
societat en un model més insolidari,
individualista i on actituds com la del
conductor irresponsable cada cop
siguin més habituals.
Des d´aquest altaveu demanem una
institució judicial forta i dotada de tots
els mecanismes legals vàlids per exercir
amb fermesa l´acció d´una justícia on
tots i totes ens veiem representats.
Perquè famílies trencades per
desafortunats accidents com aquests
puguin veure restituïda la seva dignitat
com a persones que formen una
societat plural, alhora que actes
clarament punibles com aquest siguin
sancionats amb tota solidesa.
Ningú no ens tornarà al nostre vilatà,
però des de CiU de Canet creiem que
calia donar alè i una mica d’escalfor a
una família del poble trencada per la
irresponsabilitat.
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NOSALTRES TAMBÉ TENIM
PARAULA
El món polític sempre s'ha vist llunyà,
fora de la realitat dels joves. Com si
això de la política no anés amb
nosaltres. Sempre hem pensat que els
polítics s'ho fan i desfan sense tenir
en compte l'opinió de tots nosaltres,
els joves. Segur que és del tot cert.
Però des d'aquestes línies volem animar
a tots els joves que s'impliquin en la
política perquè hi tenim molt a dir.
Independentment de la formació a la
qual ens sentim més identificats.
Participar en política és participar en
tots els àmbits. No només en festes
se'ns té contents. La precarietat laboral,
l'habitatge, el respecte al medi natural,
l'ensenyament públic, català i de
qualitat, són entre d'altres temes el
que ens afecta com a ciutadans. I per
això tots nosaltres, els joves, som
importants dins la política. Som la veu
a tots aquests problemes que ens toca
de prop.
Així doncs, les Joventuts d'Esquerra
Republicana de Catalunya (JERC) us
donem la benvinguda a tothom que es
vulgui afegir al nostre compromís
polític. Som l'organització política del
jovent de l'esquerra independentista.
Apostem pel socialisme com a únic
sistema polític, econòmic i de valors,
que davant l'actual model capitalista,
pot garantir la justícia social i la
solidaritat. Un socialisme, que lluny de
models estatalistes espanyols o
francesos, ha de recuperar els autèntics
valors de l'esquerra d'honestedat,
compromís i catalanitat.
Les JERC no depenem de ningú, tenim
llibertat per decidir els nostres
objectius. És cert que compartim
ideologia amb Esquerra, però som del
tot autònoms, perquè com a jovent
tenim sensibilitats diferents, tot i que
tenim un objectiu comú que és un
Canet millor per a totes les canetenques
i canetencs, i una

PARLEM DE CULTURA
Cal plantejar un nou marc de polítiques
culturals que sigui reflex de la realitat
plurinacional, pluricultural i plurilingüística de
l’Estat espanyol, basat en el respecte i
l’autonomia de la cultura i de les arts, i uns
serveis públics de qualitat com a garantia del
dret constitucional de l’accés a la cultura per
a tothom. Ja són massa anys de polítiques que
suposen l’exclusió de segments molt importants
de la població a accedir a la cultura i de la
subordinació de la política cultural a interessos
exclusius de propaganda política. Són massa
polítiques regressives respecte a la història (
conflicte sobre la unitat de la llengua catalana,
nomenclatura de catalogació bibliogràfica,
subvencions a les fundacions “Francisco Franco”
i “División Azul”, documentació incautada
durant la Guerra Civil... ) i de retallades de les
competències. La cultura ha de tenir un paper
central en la nova etapa, n’estic convençut. No
es pot fer polítiques d’aprofundiment
democràtic, d’educació, d’inclusió social,
d’acolliment de la immigració, de
desenvolupament sostenible... sense cultura.
Aquesta centralitat fa necessari relligar la
política educativa i la cultural, articular les
mesures de suport a la creació, l’accent en la
recerca i els nous llenguatges, el valor social
de la cultura i la participació ciutadana. Per fer
front a aquests reptes cal demanar als governs
tant estatal com al de la Generalitat, entre
d’altres, els compromisos següents:
• Posicionament clar del govern a Europa i al
món de la plurinacionalitat, pluriculturalitat i
plurilingüisme de l’Estat espanyol.
• “Institut Cervantes” : relacionat amb el primer
punt referent a aquesta visibilitat de l’estat
pluricultural i plurilingüistic.
• Papers de Salamanca : retorn de la
documentació incautada pel franquisme i
restitució dels documents als seus legítims
propietaris.
• Desar totes les escultures i altres elements
i monuments d’exaltació de la dictadura
franquista que encara perduren catalogats com
a Béns Patrimonials Espanyols.
• Apostar pel turisme cultural, des de la vessant
del coneixement del nostre patrimoni, defugint
de les polítiques del mer consumisme i la
degradació patrimonial.
Sens dubte, hi ha molts més reptes per assolir
per part dels ciutadans i les ciutadanes envers
la cultura. Malgrat tot, desitjo que aquests
mínims compromisos siguin realitat al més
aviat possible.

P.I.C. - C/. Ample, 22
Canet de Mar

Agrupació PSC
de Canet de Mar
Pl.Domènech Roura, 2 bx
canetdemar@xarxapsc.net
Tel: 93 794 03 40

Convergència i Unió Canet de Mar.
www.ibispuig.org
canetdemar@convergencia.net

President: Narcís Cortada
C/ Mossèn Comerma, 2
canetmar@esquerra.org
canetdemar@jerc.net
www.esquerra.org/canetmar
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Francesc Martin Casares
francescmartincasares@yahoo.es
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ON TROBAR-NOS

Benestar Social
Plaça Macià, 1
Tel. 93 795 46 79
Fax 93 795 41 26
A/e: ebaspcanet@ccmaresme.es

Ajuntament de Canet de Mar
C/Ample, 11
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31

Vil.la Flora (Centre Cívic i Cultural)
Riera Gavarra, s/n
Tel. 93 795 46 25
Fax. 93 794 31 98

A L’AJUNTAMENT:
Alcaldia
A/e: masrja@canet.diba.es

A VIL·LA FLORA:
Cultura
A/e: vallsmm@canet.diba.es

Arxiu Municipal
A/e: serranosy@canet.diba.es

Ensenyament
A/e: tamayoms@canet.diba.es

Comunicació
A/e: canetmar@canet.diba.es

Esports
A/e: aj040.esports@canet.diba.es

Hisenda:
A/e: barberabj@canet.diba.es

Joventut (Puntdi)
A/e: pij.canet@diba.es

Medi Ambient
A/e: carrionmmi@canet.diba.es

Escola Taller Els Aromers
Tel./Fax: 93 794 01 05
A/e: aj040.escolataller@canet.diba.es

Casa museu Domènech i Montaner
Xamfrà rieres Gavarra i Buscarons
Tel. 93 795 46 15
Fax: 93 794 3090
A/e: canetmuseu@canet.diba.es

Biblioteca P. Gual i Pujadas
Riera Sant Domènec, 1 A
Tel. 93 795 60 37
Fax. 93 794 31 54
A/e: b.canet.pgp@diba.es

Ràdio Canet (107.6 fm)
C/ De la Font, 8, 1r
Tel. 93 794 20 02
Fax. 93 794 13 03
A/e: radiocanet@ozu.es
Web: www.comemissores.com/rcanet

Obres i Via Pública
A/e: dulsator@canet.diba.es
Sanitat
A/e: brunca@canet.diba.es
Urbanisme
A/e: puigvib@canet.diba.es
Fax: 93 794 39 44
Turisme
A/e: canetmar@canet.diba.es

Promoció Econòmica i Comerç
C/Abell, 2 (Edifici Alsina Roig)
Tel. 93 795 48 10
Fax: 93 795 42 17
A/e: puiggdlr@canet.diba.es
Policia Local
Drassanes del Pla, 30
Tel. 93 794 00 88
Fax: 93 794 07 44
A/e: pl.canet@diba.es

Llar d’infants municipal
El Palauet
Ronda del Dr. Manresa, 21
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39

Vols rebre els avisos i els comunicats que emet l’Ajuntament? T’oferim la possibilitat
de llegir-ho a través del correu electrònic. Dóna’ns la teva adreça i et farem arribar
puntualment les informacions municipals.
Envia’ns un correu a canetmar@canet.diba.es !!!

Ajuntament de

Canet de Mar

