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Reglament elaborat per una comissió d’estudi per garantir el bon funcionament del complex
a de Govern Local

Campanyes de la Policia Local per al 2009

Mes............................. campanya................................ data
Febrer .................................................. cinturó de seguretat ............................................... del 9 al 22

Febrer .................................................. control velocitat ...................................................... del 9 al 28

Maig ..................................................... control velocitat ...................................................... del 13 al 27

Juny ...................................................... control de motocicletes .......................................... del 4 al 18

Juliol ..................................................... control velocitat ...................................................... del 6 al 20

Setembre ............................................. control velocitat ...................................................... del 21 al 5

Octubre ............................................... transport escolar i de menors ............................... del 15 al 28

Novembre ........................................... telèfon mòbil ........................................................... del 9 al 22

Mes............................. campanya................................ data
Març .................................................... informativa control ITV ciclomotors ....................... del 9 al 31

Abril ..................................................... sancionadora control ITV ciclomotors ................... de l’1 al 30

Tot l’any ............................................... alcoholèmia

Mes............................. campanya................................ data
Març .................................................... alcohol, drogues i medicaments ............................ del 9 al 15

Abril ..................................................... alcohol, drogues i medicaments ............................ del 30 al 5

a de Govern Local
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L’Ajuntament ha rebut aquest gener la resolució de la Comissió Jurídica Assessora, entitat
consultiva de la Generalitat que és qui dóna resposta a situacions com la que es troba el
nostre Ajuntament respecte l’edifici Odèon.

Un cop aclarides les causes tècniques del sinistre del novembre de 2007, en el qual va morir
un operari de les obres, l’Ajuntament va decidir, a l’abril de l’any passat, iniciar un expedient
de resolució dels contractes d’obres i de direcció facultativa del cafè teatre Odèon.

A més a més de la resolució dels contractes es demanava a les dues empreses, responsabilitats
per danys i perjudicis ocasionats a l’Ajuntament, ja que nosaltres havíem contractat una obra
que ara no podíem seguir executant.

La resposta ens ha arribat aquest gener i se’ns confirma la responsabilitat de la constructora
Construccions Solius, sa i de la direcció facultativa SGS, Tecnos, sa. Però també s’afegeix com
a responsable a l’empresa redactora del projecte, Valeri Consultors Associats, sa, a qui se li
imputa la responsabilitat de la paralització de les obres. La quantitat total reclamada és
d’1.187.189,57 euros.

La Comissió Jurídica Assessora resol que Construccions Solius i SGS Tecnos han de satisfer un
import de 702.926,35 euros (el 50 % cadascuna) i Valeri Consultors 484.263 euros.

Com a Ajuntament volem que es resolgui aquest llarg procés al més aviat possible i puguem
reiniciar el projecte del futur cafè teatre municipal. Com a poble hem de seguir lluitant per
aconseguir dotar el centre històric amb l’equipament cultural que Canet mereix.

Sortosament, el centre s’està dotant d’altres equipaments que avancen a molt bon ritme.
Essent ja operatiu el nou Centre d’Assistència Primària, s’està treballant de valent a la plaça
Universitat. Per Sant Pere esperem que els ciutadans en pugueu gaudir.  El president de la
Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, ho ha pogut veure en la visita que ens ha fet aquest
gener. A més a més de la plaça, vam acompanyar-lo a les obres dels Garrofers i a visitar el
complex esportiu municipal.

També aquest gener hem sabut que l’Estat ens pagarà les obres d’urbanització de la riera
Gavarra. Més de 2 milions d’euros en una obra que s’ha d’acabar abans del 31 de desembre
de 2009 i que contribuirà a la millora dels eixos comercials i d’oci del poble.

Aquestes són bones notícies, i més tenint en compte la delicada situació econòmica a nivell
global. Precisament per afavorir la iniciativa empresarial, l’Ajuntament impulsa, amb 6
ajuntaments més, getting contacts, un espai de trobada entre empreses i emprenedors per
afavorir contactes i millores en els negocis presents i futurs.

Equip de GoEquip de GoEquip de GoEquip de GoEquip de Govvvvvererererer n mn mn mn mn municipalunicipalunicipalunicipalunicipal
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A finals de l’any passat, el Govern de l’Estat
espanyol anunciava una inversió de 8.000
milions d’euros per als ajuntaments. La
mesura respon a la necessitat d’activació
econòmica i creació de llocs de treball que
tenen tots els municipis i que, per si sols,
els és difícil d’assumir.
L’Ajuntament de Canet de seguida va
posar-se a treballar per donar sortida als
2.332.882 euros que, per nombre d’habi-
tants, ens corresponien. La urbanització
de la riera Gavarra és, des de fa temps, a
la llista d’inversions necessàries per a la
transformació del centre històric.
Juntament amb les rieres Sant Domènec i
Buscarons, forma part de l’eix comercial i
de l’activitat social de Canet. Urbanitzar-
la és una necessitat i per això els diners
del Fons estatal d’inversió local es
destinaran a aquest projecte.
Els requisits per poder optar a l’ajut
econòmic eren, entre d’altres:

VIURE CANET 4

Un projecte de més de dos milions d’euros

Comença l’obra d’urbanització
 de la riera Gavarra

- Projectes nous i executables
immediatament
- Els nous treballadors que es contractin
per l’obra han d’estar a l’atur
- L’obra s’ha d’acabar com a molt tard el
31 de desembre de 2009
- L’impor t del projecte no ha de ser
superior als 5 milions d’euros
- L’Estat assumirà el 100 % del cost de
l’obra

La urbanització de la riera Gavarra es
licita per un import de 2.280.413,03
euros i les obres començaran de
seguida. El tram afectat comença a la
rotonda de la ronda Sant Elm i acaba
a la plaça de la Llenya.
Es tracta d’una via amb molt de
trànsit, amb l’inconvenient afegit que
no es pot tancar del tot la circulació,
ja que hi ha el CAP i l’aparcament
públic.

És l’obra escollida per l’Ajuntament per al fons estatal
d’inversió local

Plaça de la Llenya. Rua infantil de carnaval
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Premis d’arquitectura per les altres dues rieres
La Gavarra forma part del projecte
d’urbanització de les tres rieres
canalitzades a Canet, Sant
Domènec, Buscarons i Gavarra.  La
redacció ha anat a càrrec del
despatx d’arquitectura Roselló –
Sangenís.  És precisament per les
altres dues rieres que els dos
arquitectes van guanyar, l’any
passat, un premi a la Triennal
d’Arquitectura del Maresme. El
projecte va ser premiat per la
uniformitat i la simplificació de la
urbanització, impedint el pas de
l’aigua per la superfície, però
sense perdre la identitat de la
riera. Ara, la Gavarra, mantindrà
aquest estil.

Cost urbanització: 2.280.413,03 · Finançament: Fons estatal d’inversió local (100%)
Tram afectat:  R. Sant Elm – plaça de la Llenya · Termini d’execució: 10 mesos · Inici: març 2009Xifres:

Riera Buscarons

 La riera Sant Domènec just després de la urbanització Riera Gavarra

Riera Sant Domènec
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L’Àrea d’Esports ha dut a terme treballs
d’ar ranjament de diversos espais i
elements al Pavelló esportiu. L’actuació
més destacada ha estat la restauració del
parquet de la pista interior, que ha tingut
un cost de poc més de 19.000 euros i que

ha dut a terme una empresa externa. El
parquet ha quedat com nou, s’ha polit,
afinat i s’hi ha aplicat un vernís antilliscant,
apte per a la pràctica dels esports que
s’hi fan, que són bàsquet, futbol sala i
patinatge artístic.

El parquet s’ha renovat de dalt a baix

L’Ajuntament fa millores
 al Pavelló d’esports
Prop de 700 nens i nenes hi entrenen habitualment

A més a més del parquet s’han pintat
parets, després d’arreglar-hi cops i forats,
s’han pintat baranes, reparat cistelles,
rajoles de vestidors i grades de la pista
d’hoquei, algun focus malmès i s’han tapat
forats del paviment. Tot això ha estat
possible gràcies a la contractació d’un
operari, a través dels Plans Ocupacionals
que els ajuntaments poden sol·licitar al
Departament de Treball.

Obert cada dia

El Pavelló, amb les dues pistes, interior
i exterior, és ober t cada dia.
Habitualment hi entrenen els diferents
equips dels clubs de futbol sala,
bàsquet, patinatge ar tístic i hoquei
patins. En total, prop de 400 nens i
nenes de diverses edats. A aquesta xifra
hi hem d’afegir els alumnes de primària
i de secundària del Col·legi Yglesias,
que fan al Pavelló les classes
d’educació física.

Recta final de les obres de les rondes
La interconnexió de xarxes d’aigua que s’està fent des de fa sis mesos i que
travessa les rondes de Canet, arriba ja al seu final.
És una obra de millora de l’abastament d’aigua, que uneix les dues xarxes del
Maresme (nord i sud) en una canonada que va des de Santa Susanna fins a Sant
Vicenç de Montalt, passant per Canet.  Aquest març es donarà l’obra per acabada,
en el seu tram urbà. Després de passar la canonada s’asfalten de nou les vies i
es fan millores com la rotonda davant el Tanatori, l’eliminació de passos elevats,
la modificació d’alguns trams de clavegueram o la construcció d’un pou de
registre, que és l’obertura que facilita l’accés a les xarxes de clavegueram.
Aquest març doncs, es reprendrà el trànsit habitual a les rondes Dr. Anglès i Dr.
Manresa. Restaran treballs puntuals que s’aniran fent durant les pròximes
setmanes, però que no dificultaran el pas de vehicles i persones.

Parquet de la pista interior del Pavelló

Ronda Dr. Anglès



La llar d’infants municipal va obrir les
portes al setembre passat amb algunes
novetats. La primera era el canvi de
direcció del centre.  Una nova empresa
se’n feia càrrec, ja que s’havia d’obrir nou
concurs públic per a la gestió, que va
guanyar l’empresa Suara Serveis sccl, una
cooperativa que es dedica a gestionar
serveis a les persones, no només infants,
sinó també gent gran o col· lectius
socialment desfavorits.
El període d’inscripció va ser complex, per-

7 VIURE CANET

què hi havia més demanda que oferta. A
més a més, una de les llars d’infants
privades del poble va anunciar que tancava
portes, amb el conseqüent maldecap per
a les famílies que hi portaven o hi volien
portar els seus fills.
L’escolarització de nens i nenes d’entre 0
i 3 anys no és obligatòria, per tant, la crea-
ció de llars d’infants depèn de la voluntat
privada o pública local. L’equip de govern
n’és conscient, però després de copsar la
problemàtica de moltes famílies de Canet

que quedaven sen-
se un lloc al poble
on portar els nens,
va decidir ampliar
l’oferta. L’opció més
viable era aprofitar
els mòduls prefabri-
cats instal· lats a
Vil·la Flora i que els
alumnes del Turó
del Drac deixaven
lliures perquè ja
anaven al nou cen-
tre.

Els mòduls de Vil·la Flora acullen 49 infants d’entre 1 i 3 anys

El Palauet, més de 200 menuts
 aquest curs 2008-2009
La gestió és a càrrec de l’empresa Suara Serveis sccl

27 professionals
en tenen cura

Un total de 215 nens i nenes tenen
plaça a la llar d’infants municipal;
166 a l’edifici del Palauet, a la ronda
doctor Manresa i 49 als mòduls
prefabricats de Vil·la Flora. Les
famílies han de pagar una quota
bàsica mensual de 125 euros per
nen o nena, amb descomptes en
determinats casos, com germans al
centre o famílies nombroses.

El personal del Palauet està format
per una directora, una
administrativa, 23 educadores (5
d’elles a Vil· la Flora) i dues
cuineres. Disposa doncs, de cuina
pròpia, que dóna servei tant a
l’edifici del Palauet, com als mòduls
de Vil·la Flora.
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Plaça Universitat, Els Garrofers i el complex esportiu

El president de la D

Fogué felicita Canet per la millora d’espais aconseguits

Antoni Fogué, visit
Aquest gener ha visitat Canet Antoni
Fogué, president de la Diputació de
Barcelona. Feia setmanes que ell i l’alcalde
Joaquim Mas intentaven lligar aquesta
trobada, perquè el president volia conèixer
de primera mà l’estat de diverses obres al
nostre poble. Va venir acompanyat del
diputat i alcalde de Pineda, Xavier Amor i
del gerent de la Diputació, Antoni
Montseny.
Els van rebre l’alcalde Joaquim Mas i
regidors i regidores de l’Equip de Govern.
Després de signar al llibre d’Honor de
l’Ajuntament, l’alcalde el va obsequiar
amb diversos llibres relacionats amb
Canet.

Plaça Universitat,
espai d’oci al centre
del poble

La primera aturada es va fer a les obres
de la plaça Universitat. El president va
felicitar-nos per haver aconseguit crear un
espai d’oci i trobada ciutadana de més de
5.000 metres quadrats al centre del poble.
La comitiva va passejar-se per les obres i
es va poder fer una idea de com quedarà
l’espai al juny d’aquest any 2009, que és
quan és previst que s’obri al públic.
La plaça tindrà l’accés principal a la riera
Gavarra, però també s’obrirà un pas cap
al carrer Lluís Domènech. L’espai més
ampli estarà a una sola alçada i és el que
queda a tocar del CAP. A l’altra banda, hi
haurà un escenari fix i al fons una pista
esportiva polivalent. Tots els accessos
estan adaptats. Hi haurà escales però

Ajuntament i plaça Universitat
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Diputació
a Canet

també rampes per persones amb mobilitat
reduïda, cotxets infantils, etc.

Els Garrofers, únic
centre a la nostra zona

L’Equip de Govern va voler que Antoni
Fogué visités també Els Garrofers, el
centre per a persones amb disminució que
s’ha començat a construir a la zona del
Grau. Conscient que aquest no és un servei
que hagin de prestar obligatòriament els
ajuntaments, el president va lloar Canet
per haver apostat per donar sortida a un
problema que tenen els pares de nois i
noies amb disminució quan aquests
compleixen els 18 anys, ja que no hi ha
centres a la nostra zona on puguin anar.
Tot just s’hi està fent el moviment de
terres. Tot i així, van poder gaudir de les
espectaculars vistes que tindrà l’edifici,
un cop estigui construït.
El solar dels Garrofers supera també els
5.000 metres quadrats. L’edifici n’ocuparà
poc més de 2.700 i tindrà tres plantes,
una baixa, una semisoterrani i una planta
soterrani. Els exteriors seran ajardinats.

El complex esportiu

La darrera aturada va ser al complex
esportiu municipal, al polígon industrial
Can Misser. Allà van poder passejar-se per
l’interior de la piscina i el gimnàs, entrant
a la sala de màquines cardiovasculars i de

tonificació i a les sales d’activitats
dirigides. Joaquim Mas va explicar al
president el projecte de la futura zona
esportiva, que inclourà més instal·lacions
i espais per a la pràctica de diferents disci-
plines, que ocuparà una superfície total
de 49.988 m2.

Obres dels Garrofers

Complex esportiu
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Comencem l’auditoria ambiental

Bonificacions als qui utilitzin
 la Deixalleria Municipal
Les famílies que vagin un mínim de 12
cops durant l’any 2009 a la Deixalleria,
podran obtenir un 5% de bonificació de la
taxa domiciliària de recollida de residus
de l’any 2010.
Cada cop que hi aneu heu de demanar
l’albarà d’entrada i entre l’1 i el 15 de
gener de l’any que ve, els heu de portar a
l’Ajuntament. No es comptabilitzen les
entrades dels residus que es recullen a
través del porta a porta (paper i cartró,
envasos, orgànic i rebuig). Més informació
a l’Àrea de Medi Ambient o a
www.canetdemar.cat

Neteja de les àrees
d’emergència

Des del desembre de 2008, l’empresa que
fa la recollida selectiva a Canet buida cada
dia els contenidors de les àrees
d’emergència. També s’escombra i neteja
els voltants dels contenidors i tota l’àrea.
D’això se n’ocupa l’empresa de neteja
viària. Els contenidors de vidre es recullen
cada setmana o cada 15 dies, depenent
de la temporada.
Les àrees d’emergència són els espais de
recollida de residus que l’Ajuntament posa
al servei dels ciutadans que no han pogut
dipositar les deixalles que tocaven segons
el dia, davant la por ta de casa. Les
empreses i els comerços no poden fer ús
de les àrees d’emergència, que només
estan destinades als particulars.

Excel·lents resultats
en la recollida de la
matèria orgànica

La Generalitat ens ha fet saber que només
un 2,69 % de la matèria orgànica que
hem portat a la planta de compostatge
contenia impropis, que són els elements

que no haurien d’anar en
aquesta fracció.
Aquest bon resultat és deu,
d’una banda, a la bona separació
de deixalles que fan els
ciutadans i de l’altra a les
campanyes de conscienciació
que l’Ajuntament fa periòdi-
cament.
Les xifres són prou clares: l’any
2008 hem recollit més de 1.500
tones de matèria orgànica. Això
equival quasi a 300 grams per
habitant i dia, indicador que ens permet
comparar entre municipis i que demostra
que estem molt per sobre de la majoria
de pobles, que està al voltant dels 80
grams.

Primers passos de
l’auditoria ambiental
a Canet

Ens trobem a la primera fase d’aquest
projecte, pas imprescindible per poder

elaborar més endavant el Pla Local d’Acció
Ambiental. Veureu aquests dies uns
aparells col·locats al terra de diferents
vies. Són per poder mesurar el volum de
trànsit de Canet. Les dades recollides
serviran per avaluar la situació actual i
treure’n conclusions i solucions.  L’Àrea
de Medi Ambient de la Diputació és qui
dirigeix tècnicament el projecte. Ho fa
juntament amb l’Ajuntament de Canet i
amb l’empresa La Vola, Ser veis
Ambientals.

Rètol de la Deixalleria

Aparells per mesurar el trànsit a Canet
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Getting contacts! o el que és el mateix,
fent contactes, és el nom escollit per a les
jornades de cooperació empresarial que
se celebraran entre el 24 de febrer i el 19
de març a diferents municipis de la
comarca del Maresme.
Es tracta d’un projecte innovador a la
nostra comarca i una oportunitat única
per a empreses, emprenedors, comer-

Getting contacts!

Canet impulsa un projecte
 de cooperació empresarial
Jornades empresarials entre el 24 de febrer i el 19 de març

ciants, profes-
sionals liberals i
autònoms per
promocionar els
seus productes o
serveis i ampliar
la seva xarxa de
contactes.
L’Ajuntament de
Canet de Mar, a
través de l’Àrea
de Promoció Eco-
nòmica, ha volgut
ser un dels impul-

sors d’aquesta interessant iniciativa
juntament amb els ajuntaments
d’Argentona, Montgat, Pineda, Premià
de Dalt, Sant Cebrià i Tordera.
Els empresaris que tinguin interès a
inscriure’s poden fer-ho, de manera
totalment gratuïta, directament al web
www.gettingcontacts.com, omplint un
qüestionari amb les seves dades i

indicant quin
tipus d’em-
preses o sec-
tors volen con-
tactar. Uns
dies abans de
cada jornada,
es comunica-
rà, a través del
cor reu elec-
trònic a cada
participant, la
seva agenda personalitzada d’entrevistes.
L’organització estima que cadascú durà a
terme entre 5 i 7 entrevistes amb contactes
útils a cada jornada.
El 17 de març és la data en què seEl 17 de març és la data en què seEl 17 de març és la data en què seEl 17 de març és la data en què seEl 17 de març és la data en què se
celecelecelecelecelebrbrbrbrbrarà la jorarà la jorarà la jorarà la jorarà la jor nada de coopernada de coopernada de coopernada de coopernada de cooperacióacióacióacióació
a l’Escola Unia l’Escola Unia l’Escola Unia l’Escola Unia l’Escola Univvvvvererererer sitària de sitària de sitària de sitària de sitària de TTTTTeixits deeixits deeixits deeixits deeixits de
Punt de Canet.Punt de Canet.Punt de Canet.Punt de Canet.Punt de Canet.
La resta de dates i llocs de les jornades
estan ll istades al web municipal
www.canetdemar.cat

Els regidors de Promoció Econòmica dels ajuntaments impulsors de la iniciativa

Presentació d’un Pla de desenvolupament comercial
Projecte global de desenvolupament econòmic del municipi

Sovint els petits municipis com el nostre no poden dinamitzar el seu comerç tradicional seguint les pautes proposades en els
plans convencionals de dinamització, perquè la dinamització comercial d’aquestes poblacions només és possible si queda inclosa
dins d’un programa de desenvolupament global del municipi, que tingui com a objectiu crear les sinèrgies necessàries per
reactivar l’activitat econòmica local. L’Àrea de Promoció Econòmica ha coordinat i codirigit l’elaboració d’un estudi que inclou no
tant sols l’anàlisi i el reconeixement de la situació actual del municipi i la identificació
dels possibles motors de dinamització econòmica dels que disposa, sinó també la
redacció d’un pla d’actuació a quatre anys amb les conseqüents propostes estratègiques
de desenvolupament.
El passat dia 22 de gener es va fer la presentació d’aquest projecte a l’Equip de
Govern i als tècnics municipals de les àrees implicades. Properament, coincidint amb
la primera reunió del Consell de Promoció Econòmica, es presentarà a la resta
d’agents implicats i a la ciutadania. 
Aquest estudi ha estat fet per la consultora Focalizza i cofinançat per la Diputació de
Barcelona. Presentació del Pla a l’Ajuntament
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Els regidors de Joventut dels dos Arenys,
Caldes d’Estrac i Canet, han signat un
conveni de col·laboració per treballar
plegats en suport dels joves dels nostres
pobles. La iniciativa ha pres el nom de Q-
Ral, nom que fa un joc de lletres per figurar
un corral d’animals de granja. De fet, al
cartell anunciador hi apareix un gall de
corral. Una forma divertida de tractar un
tema prou seriós, l’oci i el lleure dels nois
i les noies d’avui.
Del Q-Ral sortiran altres serveis derivats,
com ara el Q-Ral-bus, un servei de bus
nocturn, gratuït i adreçat exclusivament
als joves dels quatre pobles. Ja ha
començat a funcionar i seguirà fent-se en
actes puntuals per portar nois i noies d’un
lloc a l’altre.
L’oci és l’àmbit en què s’incideix ara, però

Un projecte mancomunat de recursos i serveis adreçats als joves

Joventut presenta el Q-Ral,
 un nou servei per a nois i noies

ja s’està treba-
llant per por-
tar el Q-Ral a
d’altres camps,
com ara la
salut. També
s’apunta la
p o s s i b i l i t a t
d’obrir-ho a
altres pobles
de la zona. Es
calcula que,
només amb els
dos Arenys,
Caldes i Canet,
ja hi ha 6.500
joves usuaris
potencials del servei.
També s’ha donat d’alta un web on hi hau-

rà actes d’agenda, notícies, opinió i
enllaços d’interès. www.q-ral.cat

3.000 euros per a la
Masoveria

La Regidoria de Joventut ha signat un
conveni de col· laboració amb la
Fundació Viure i Conviure de Caixa
Catalunya, gràcies a la mediació de la
Diputació de Barcelona, per tal de dotar
la Masoveria d’equipaments informàtics.
En total hem rebut 3.000 euros que
serviran per equipar La Masoveria de
Vil·la Flora de material informàtic i

poder oferir, en un futur immediat, serveis
als joves de Canet.

Suport a les polítiques
d’acollida i inclusió
social

L’Aula de Mares ha rebut al gener una
subvenció de 15.000 euros del Ministeri
de Treball i Immigració adreçada al
desenvolupament de programes
innovadors d’integració de persones
immigrades.
L’escola d’adults Maria Saus desenvolupa
aquest projecte socioeducatiu adreçat al
col·lectiu de mares immigrades amb fills
escolaritzats als centres d’educació
primària del municipi. Es tracta d’un
plantejament que no es queda només en
l’acollida i capacitació lingüística, sinó que
també persegueix la promoció de la
igualtat de gènere i d’oportunitats.
Al llarg de 2008, s’han  obtingut un total

de 27.375,80 euros de suport per part
de Generalitat i Diputació per als
programes integrats al Pla Municipal
de Ciutadania que coordina l’Àrea de
Participació i Ciutadania.

Model de participació
territorial

Durant aquest primer semestre de
2009 s’està desenvolupant un procés
de par ticipació associativa per
analitzar, definir i promoure els
mecanismes municipals d’interlocució
i participació als barris. Es tracta d’un
projecte gestionat per l’Àrea de
Participació i Ciutadania, íntegrament
finançat (13.000,00 euros) per la
Diputació de Barcelona i la Generalitat
de Catalunya, que pretén recolzar el
paper que durant molts anys han vingut
desenvolupant les Associacions de Veïns
del municipi.



Mostra d’Entitats, el
18 i 19 d’abril

La setena edició de la Mostra d’Entitats
es farà el cap de setmana anterior a Sant
Jordi. La Comissió Promotora de la
Mostra, encapçalada per l’Àrea de
Par ticipació i Ciutadania de l’Ajunta-
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El museu és part activa en la majoria d’esdeveniments locals

Més de 6.000 visites a la
 Casa museu el 2008

La Casa museu ha comptabilitzat l’entrada
de 6.363 persones durant el 2008.
Aquesta és una excel·lent notícia, i més si
tenim en compte que la Masia Rocosa va
estar tancada al públic, per obres, durant
més de quatre mesos.
A aquesta xifra encara s’hi hauria d’afegir,
per exemple, les consultes de turistes es-

als centres per fer tallers amb els alumnes.
Les jornades de portes obertes han om-
plert a vessar, en algunes ocasions, la
Casa, com ara durant la I Fira Mercat
Modernista, celebrada al setembre. I s’han
organitzat sortides, com les del Palau de
la Música Catalana, amb motiu del seu
centenari. Actes diversos, conferències i
activitats tan concorregudes com el
Supermercat d’Art, completen la llarga
llista d’esdeveniments de la Casa museu.

Nou exposicions
a la Sala gran

Durant el 2008 hem pogut gaudir de
nou exposicions de temàtica variada:
- Drets humans a la ciutat
- Exposició sobre civisme: Gràcies,
fem un bon equip
- Pintures amb canya i tinta xinesa
de Joan Mataró
- II Triennal d’Arquitectura del
Maresme - XI Premis Puig i Cadafalch
- Nou rutes modernistes
- VII Exposició de bonsais
- Motius marians i mariners

trangers a l’Oficina de Turisme, ubicada a
l’entrada de la Casa museu.
S’han fet 72 rutes. La més sol·licitada és
la modernista, però també es fa la ruta de
la natura, la de la indústria, la dels indians
i la dels pescadors. Hi ha hagut 26 visites
de grups escolars i els responsables del
museu s’han  traslladat  en  tres ocasions

ment, fa trobades periòdiques amb enti-
tats i associacions per tal de lligar
programació, distribució d’estands i
novetats de l’esdeveniment. Estan oberts
a totes les aportacions que es vulguin fer
per aconseguir que aquesta sigui, un cop
més, la festa de la participació local.

Més parades al mercat
del dimecres
El mercat setmanal té, des d’aquest gener,
més parades i, per tant, més extensió. Per
encabir tots els paradistes que havien
sol·licitat vendre a Canet, s’ha ampliat
l’espai. Així, trobareu parades a la riera

Pinar, al carrer Josep Móra i al passeig
de la Misericòrdia.  I també hi ha més
productes: bijuteria, sabates, talles
grans, confitures, retrats en roba,
ar ticles per animals de companyia,
gorres i cistells, herbes, caramels i
espècies, productes ecològics d’horta,
bacallà, olives i embotit ...

Ruta pel centre històric
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CANET I L’AIGUA
Un dels problemes que pateix Canet és el trencament i les avaries de les canonades d’aigua produïdes pel
mal estat de conservació en què es troben.
Tot això repercuteix en un mal servei, en l’economia dels habitants de Canet i la falta d’informació per a tots
els vilatans que no es mereixen aquest tractament.
Un temps enrere, quan es produïa un tancament del subministrament d’aigua, la Policia Municipal passava
pel poble informant del problema existent, perquè tothom prengués mesures del que podia faltar a cada
casa. Actualment no es fa aquest servei. Els canetencs truquen a la Policia Local 24h i no reben cap

informació. S’ha de trucar a Sorea i quan no és horari d’oficina, el missatge enregistrat de Sorea és com si fos un coet. No entens res.
Has de fer un mínim de tres trucades i al final pots prendre nota del núm. 902250370.
S’ha trucat a Sorea del nostre poble i a la central a Barcelona, perquè canviessin aquest missatge. No han fet res de res.
Tot segueix igual de malament.
Si és horari d’oficina, la informació és fatal, no saben quan es trigarà a donar l’aigua i el vilatà no obté cap tipus de resultat positiu.
Se’n renten les mans i ja t’espavilaràs.
A l’últim trimestre del 2008, a la zona de cal Gavarró, plaça Pau Casals, carrer Pedracastell, etc., es van produir tres talls d’aigua.
A les sis del matí no surt aigua. Trucada a la Policia. No en saben res. Trucada a Sorea. Res de res.
Al final, cap a les 8h ens hem de rentar la cara amb colònia per anar a treballar. L’aigua arriba hores més tard.
La delegació de la gestió no porta implícita la delegació de la responsabilitat. Aquesta l’ha d’assumir l’Ajuntament.
Tots aquests problemes, serveis defectuosos i falta d’informació passen moltes vegades a l’any a la nostra vila.
El que possiblement no sap el ciutadà és que cada metre cúbic d’aigua que es perd el paguem els contribuents en el rebut mensual.
Quina solució ha pres l’Ajuntament? Cap ni una.
L’Ajuntament ha de demostrar més sensibilitat en una qüestió com l’aigua, que és un recurs cada vegada més escàs, de menys qualitat, més
car i que preocupa tota la població.
Abans que l’aigua esdevingui un problema seriós, des de l’Ajuntament s’ha d’actuar amb previsió, informant la ciutadania dels plans
d’inversió i el manteniment de les infraestructures, i en el cas que no se n’hagi fet cap, fer-los.
El nostre poble té gran quantitat de mancances i des de l’Ajuntament no les volen veure.

LA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA
L’aprovació de la nova Llei  d’Educació de Catalunya que actualment està en tràmit parlamentari  representa el final
de tot un procés engegat pel P P P P Pacte Nacional d’Educacióacte Nacional d’Educacióacte Nacional d’Educacióacte Nacional d’Educacióacte Nacional d’Educació. Aquest ha estat la palanca, el motor, que amb un
ampli consens dels agents educatius ha permès l’establiment d’un full de ruta, que el text de la Llei recull en la seva
concepció i principis. I és que  la LEC  ha de ser el motor a parque  la LEC  ha de ser el motor a parque  la LEC  ha de ser el motor a parque  la LEC  ha de ser el motor a parque  la LEC  ha de ser el motor a par tir del qual el sistema educatir del qual el sistema educatir del qual el sistema educatir del qual el sistema educatir del qual el sistema educatiu detiu detiu detiu detiu de
CaCaCaCaCataluntaluntaluntaluntalunyyyyya aa aa aa aa aporporporporpor ti als seus ciutadans i ciutadanes les eines necessàries per al seuti als seus ciutadans i ciutadanes les eines necessàries per al seuti als seus ciutadans i ciutadanes les eines necessàries per al seuti als seus ciutadans i ciutadanes les eines necessàries per al seuti als seus ciutadans i ciutadanes les eines necessàries per al seu
desenvolupament i progrés, tant individual com social.desenvolupament i progrés, tant individual com social.desenvolupament i progrés, tant individual com social.desenvolupament i progrés, tant individual com social.desenvolupament i progrés, tant individual com social.
Els i les socialistes creiem en la LEC perquè ha de millorar el nostre sistema educatiu des d’una perspectiva

d’igualtat, equitat i qualitat. Per primera vegada en 25 anys, Catalunya tindrà una llei d’educació pròpia, per això volem que la Llei d’educació de
Catalunya neixi del consens polític i social i que sigui una norma duradora, que doni estabilitat al sistema educatiu

Els punts fEls punts fEls punts fEls punts fEls punts fororororor ts de la LECts de la LECts de la LECts de la LECts de la LEC
• La LEC defineix un model educatiu propi per a Catalunya, tenint en compte els criteris d’igualtat d’oportunitats en l’accés, d’equitat, de suficiència,

d’excel·lència i de gratuïtat de l’educació obligatòria.
• D’acord amb l’Estatut, la LEC estableix el Servei d’Educació de Catalunya, en el qual s’integren els centres públics i els centres privats concertats. La

llei possibilitarà que hi hagi una distribució més equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu.
• La LEC farà possibles les modificacions que l’escola necessita. Cada centre podrà fer els canvis que consideri adients per adequar-se a la diversitat

del seu alumnat i, en conseqüència, millorar-ne els resultats acadèmics i la cohesió social.
• La LEC enfortirà l’escola pública i reforçarà el prestigi dels professionals de l’educació i els motivarà mitjançant l’establiment de la carrera professional

docent.
• La LEC aposta per la coresponsabilitat municipal, en les administracions locals que ho vulguin, sota els principis de proximitat i subsidiarietat. Els

ajuntaments podran participar en la presa de decisions a l’àmbit educatiu en el seu territori.
• La LEC suposarà —això que tantes vegades hem demanat els socialistes— un fort increment de la despesa en educació. S’invertiran uns 1.500
milions d’euros en els vuit anys del seu desplegament. La LEC recull el compromís de situar la despesa educativa com a mínim en la mitjana dels països
de la Unió Europea.

Per tot el que representa la LEC,  els i les socialistes de Canet ens sentim orgullosos del lideratge que el PSC ha exercit, des de l’acció de Govern, en
l’Administració de la Generalitat, i concretament des del Departament d’Educació, en l’elaboració de la primerla primerla primerla primerla primera Llei d’Educació de Caa Llei d’Educació de Caa Llei d’Educació de Caa Llei d’Educació de Caa Llei d’Educació de Cataluntaluntaluntaluntalunyyyyya.a.a.a.a.
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CANET I LA CRISI.
POLÍTIQUES DE DINAMITZACIÓ GLOBAL
Ens trobem, a nivell global, immersos en un procés de crisi econòmica sense precedents. La
responsabilitat de les persones que ens trobem al capdavant d’institucions i empreses rellevants,
com és l’Ajuntament, hem de ser capaços d’adaptar-nos i entendre la situació que ens envolta.
Hem de copsar quines són les necessitats socials i econòmiques més importants per fer front als

problemes que se’n deriven.

La nostra responsabilitat és, sobretot, envers les persones i a elles hem de dirigir els nostres recursos. Malauradament aquests
recursos són menys dels que voldríem, perquè la situació econòmica afecta tots els àmbits.  I d’aquestes persones, hem de
centrar-nos en aquelles més desafavorides, les que han perdut la feina o les que poden patir directament les conseqüències de
la falta de recursos econòmics.

Hem de ser capaços de fer un pas endavant i buscar noves vies de gestió i finançament. Des de Benestar Social i Promoció
Econòmica, malauradament, estem vivint cada dia la crua realitat, atenent els canetencs que s’han quedat sense feina i que no
poden arribar a final de mes i per tant no poden fer front a les despeses més bàsiques per tirar endavant les seves famílies. I
nosaltres hem d’ajudar totes aquestes famílies.

Hem de ser capaços, com a gestors, de proposar polítiques de foment de la formació especialitzada, l’ocupació i la dinamització
global del nostre municipi. Hem d’estar al costat dels petits i dels grans empresaris, dels comerciants i de la resta de teixit
econòmic per què s’uneixin per superar les adversitats i encarar el futur amb optimisme.

La paraula crisi és sinònim de canvi i, per tant, bressol de noves oportunitats.

PLANTEM CARA A LA CRISI

Comencem l’any 2009 amb una crisi global. Una crisi econòmica que es començava a fer visible
a mitjans del passat any. Una situació que afecta el dia a dia de les persones. Qui pateix de forma
més acusada aquesta situació? Tothom, però en major mesura totes aquelles famílies amb
menys recursos econòmics. I Canet no n’és l’excepció. Des de l’Ajuntament de Canet tenim la
voluntat d’ajudar les perajudar les perajudar les perajudar les perajudar les persones que pasones que pasones que pasones que pasones que pateixteixteixteixteixen la crisi.en la crisi.en la crisi.en la crisi.en la crisi. Com ho estem duent a terme?

Des de l’Oficina Local d’HabitatgeOficina Local d’HabitatgeOficina Local d’HabitatgeOficina Local d’HabitatgeOficina Local d’Habitatge es gestionen tots els tràmits per solsolsolsolsol·licitar tots els ajuts al lloguerlicitar tots els ajuts al lloguerlicitar tots els ajuts al lloguerlicitar tots els ajuts al lloguerlicitar tots els ajuts al lloguer que hi ha
disponibles i d’aquesta manera estalviar temps i dinerestalviar temps i dinerestalviar temps i dinerestalviar temps i dinerestalviar temps i dinersssss a aquelles persones que sol·licitin l’ajut i no haver de desplaçar-
se a Mataró i/o Barcelona. També des de l’oficina s’ofereixen pisos de llopisos de llopisos de llopisos de llopisos de lloguer més assequibguer més assequibguer més assequibguer més assequibguer més assequibleslesleslesles per poder accedir a un
habitatge.
Amb la urbanització de la Rierurbanització de la Rierurbanització de la Rierurbanització de la Rierurbanització de la Riera Gaa Gaa Gaa Gaa Gavvvvvarararararrrrrraaaaa, l’empresa que dugui a terme l’obra haurà de contractar aturats de Canet.
D’aquesta manera es donarà  fes donarà  fes donarà  fes donarà  fes donarà  feina a pereina a pereina a pereina a pereina a persones de Canet.sones de Canet.sones de Canet.sones de Canet.sones de Canet.
Un altre mecanisme per mantenir l’ocupació és convocar a les empreses de Canet a totes les licitacions de petitesés convocar a les empreses de Canet a totes les licitacions de petitesés convocar a les empreses de Canet a totes les licitacions de petitesés convocar a les empreses de Canet a totes les licitacions de petitesés convocar a les empreses de Canet a totes les licitacions de petites
obres en el municipi.obres en el municipi.obres en el municipi.obres en el municipi.obres en el municipi. Amb aquesta acció volem que les empreses del poble puguin fer front a les dificultats en aquests
moments de crisi econòmica.
L’Ajuntament també atén a les perperperperpersones que es queden sense fsones que es queden sense fsones que es queden sense fsones que es queden sense fsones que es queden sense feinaeinaeinaeinaeina des de Promoció Econòmica a Vil·la Flora mitjançant
la borborborborborsa de trsa de trsa de trsa de trsa de treeeeeball ball ball ball ball i, si la situació ho requereix, des de Serveis Socials.
Són un petit exemple del que des de l’Ajuntament podem fer, sabem que és poca cosa perquè l’únic que podem fer és aplicar allò
que se’ns ofereix des del govern de la nació i de l’Estat colonialista al que estem sotmesos. Plantem carPlantem carPlantem carPlantem carPlantem cara a la crisi a a la crisi a a la crisi a a la crisi a a la crisi amb els
mecanismes, minsos, de què disposem.

www.esquerra.cat/canetmar
canetmar@esquerra.cat
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