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Ajuntament de Canet de Mar
Acords presos pel Ple municipal de data 29 de maig de 2008
Acords

Votació

Adjudicació contracte concessió d’obra pública d’habitatge
protegit al rial dels Oms

16 vots a favor
1 abstenció

Aprovació inicial de la creació del Consell Municipal d’Esports

16 vots a favor
1 vot en contra

Aprovació inicial de la creació del Consell Municipal de
Comediants

10 vots a favor
7 vots en contra

Aprovació inicial de la creació del Consell Municipal de
Promoció Econòmica

Unanimitat

Aprovació del conveni entre la Direcció General de Ports i
Transports, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de
Canet de Mar i l’empresa Barcelona Bus, sl, per a la millora
dels serveis de transport de viatgers per carretera a Canet de
Mar

Unanimitat

Acords presos pel Ple municipal de data 31 de juliol de 2008

(Pendent d’aprovació de l’acta)

Acords

Votació

Incoació expedient contractació estudi, concertació
i desenvolupament d’un habitatge protegit al carrer
Castellet / Romaní de Canet de Mar

9 vots a favor
7 vots en contra

Aprovació modificació preus públics de l’escola bressol
municipal «El Palauet» per al curs 2008-2009

9 vots a favor
7 vots en contra

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament
de Canet de Mar
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31
canetdemar@canetdemar.cat
www.canetdemar.cat

Ser v eis Socials
Tel. 93 795 46 79
Fax. 93 795 41 26

Ràdio Canet
Tel. 93 794 20 02
Fax 93 794 13 03

Policia Local
Tel. 93 794 00 88
Fax 93 794 07 44

Of
icina de Turisme
Oficina
Tel. 93 794 08 98

Vil·la Flora
(Centre Cívic i Cultural)
Tel. 93 795 46 25
Fax 93 794 31 98

El Palauet
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39

Escola Taller R. Mar sol
Tel/fax 93 794 01 05

Biblioteca Gual i Pujadas
Tel. 93 795 60 37
Fax 93 794 31 54

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
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L’EDITORIAL

La 1a Fira Mercat
Modernista de Canet
En plena època de recessió econòmica esdevé la necessitat de reaccionar i marcar
noves fites i iniciatives que permetin el creixement i desenvolupament de nous
models d’actuació. Som conscients que s’han d’aprofitar aquests moments per
establir criteris i mesures d’actuació que es vagin consolidant durant aquest
període, per després sortir-ne ben posicionat i amb la seguretat que hem sabut
reaccionar quan tocava.
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És doncs, un bon moment per plantejar-nos cap a on volem anar, quin model de
poble volem, des de tots els punts de vista: l’urbanístic, els serveis, la sanitat,
l’educació i també des del punt de vista del comerç, de la indústria i del turisme.
És per això que, un cop posades certes bases com la creació d’una marca de
poble, comencem a donar-li un contingut explícit creant productes com la 1a.
Fira mercat Modernista que enguany es farà a Canet els propers 12, 13 i 14 de
setembre.
Des del punt de vista de la imatge farà que Canet de Mar sigui un punt de referència
en l’àmbit del turisme familiar i cultural. Dedicarem grans esforços en la nostre
projecció de poble i buscarem productes de dinamització local que permetin
sinergies entre els diferents àmbits i sectors econòmics del municipi.
El principal objectiu d’aquesta edició de la Fira Mercat Modernista és la divulgació
del nostre patrimoni, no només als forasters sinó als mateixos canetencs, amb la
possibilitat de visitar els nostres principals monuments i entendre la seva
importància i riquesa cultural.
És un viatge per la historia de Canet, és el trasllat de la nostra vila als inicis del
segle XX, a l’època del modernisme. Així, amb els 15 tallers d’oficis, veurem com
treballaven els nostres avantpassats i coneixerem el perquè de moltes de les
nostres costums i tradicions, tot això, amanit amb visites en carrilet per tot el
poble fins i tot al Castell de Santa Florentina on podrem admirar tot el seu interior,
els principals salons i la seva cripta, un altre dels llegats a Canet de l’arquitecte
Lluís Domènech i Montaner. Els nostres restaurants oferiran menús modernistes
durant tot el cap de setmana, i pels més petits disposarem d’un gran espai lúdic
on podran gaudir dels jocs de l’època, mentre els pares frueixin d’un passeig
entre els carrers engalanats i les carpes dels més de 50 artesans, tot creuantse amb personatges vestits d’època que es passejaran per l’entorn del centre.
Aquest any posem la primera pedra d’un gran projecte, un projecte que ha d’ésser
de tots i que de ben segur tindrà un gran futur a Canet, ja que amb la col·laboració
de les diferents entitats i associacions donarem a conèixer a tothom la nostra
gran riquesa patrimonial i cultural, sense oblidar però que la principal riquesa
que tenim és sens dubte, la nostra gent.
Equip de Go
ernn Municipal
Govv er

EL TERRITORI
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Un projecte d’intervenció integral

Canet vol optar a la convocatòria
del 2009 de la Llei de Barris
La Llei de Barris és un programa de la
Generalitat de Catalunya iniciat el 2004
de supor t a aquells ajuntaments que
presentin projectes per a la millora
urbanística, social i econòmica dels barris
i siguin seleccionats.
Canet vol presentar-se a la convocatòria
del 2009. Fins ara han estat seleccionats
92 projectes amb una aportació de la
Generalitat de 500 milions d’euros. A la
convocatòria del 2007 van ser
seleccionats 24 projectes entre els quals
el d’Arenys de Mar per un impor t de
1.623.500 euros de subvenció i el de
Malgrat de Mar per un impor t de
3.902.714,75 euros.
El projecte que s’elabora des de Serveis
Tècnics ha triat el Centre Històric de la
nostra Vila. L’Ajuntament durant els
darrers anys ja ha fet diverses actuacions
al centre de la vila: riera Sant Domènec,
riera Buscarons, Nou CAP, Aparcament.
Actualment també s’està executant el
projecte de la Plaça Universitat i el 2009
s’iniciaran les obres de la Riera Gavarra.
El projecte de la Llei de Barris englobarà
dos tipus d’actuacions: equipaments i
espai públic (places i carrers) amb una
durada de 4 anys.
El projecte té una clara finalitat social i
per això totes les actuacions estan
encaminades a la millora de les condicions
de la vida quotidiana dels seus habitants.

De color vermell podeu veure la zona d’actuació proposada per acollir dins la llei de Barris

Què aporta el projecte d’intervenció
integral al Centre Històric?
Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds (pavimentació i adequació de
carrers), rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis privats,
provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu, incorporació de les tecnologies de la
informació en els edificis, foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
(eficiència energètica, estalvi en el consum d’aigua, reciclatge de residus), equitat
de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments, desenvolupament de
programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri, i
accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en el Centre Històric.

Mercat d’intercanvi i Trobada de plaques de cava
Actualment el Mercat d’intercanvi i ús compartit es fa a Canet coincidint
amb el canvi d’estació i a l’última edició se li ha afegit la 1a Trobada
d’intercanvi de plaques de cava on es van presentar les pirules amb
temàtica és Canet. Per a qui no és col·leccionista de plaques de cava, les
pirules són plaques que no porten ampolla.
A finals del mes de setembre tornarem a tenir el Mercat d’intercanvi, el
Mercat de segona mà i col·leccionisme i la 2a Trobada d’intercanvi de
Plaques de cava.
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Un any després de la seva obertura

Projectes i realitats de l’Oficina
d’Habitatge i Accessibilitat
Ja fa quasi bé un any que hem endegat
l’Oficina Local d’Habitatge. Després d’un
procés dur i complicat (aconseguir signar
convenis amb la Generalitat, Joventut,
Diputació... per poder dotar de pressupost
l’Oficina), ja podem dir que som operatius
de cara a l’usuari.
De totes les tasques que ens vàrem
proposar aconseguir durant la present
legislatura, estem capacitats per dir que
hem aconseguit bons resultats. Ubicats
provisionalment als Serveis Tècnics de
l’Ajuntament, assessorem en temes
d’habitatge en general, tant a particulars
com a tot el sector de la construcció.
Tramitem cèdules d’habitabilitat, que
abans venien de Barcelona amb tot el cost
econòmic i demora en el temps que
suposava.
Hem creat la Borsa de Lloguer Social, amb
la qual cosa hem aconseguit posar al mercat pisos que estaven tancats i que ara
tenen una funció social per un sector de la
societat, perquè ara pot accedir-hi. Amb
aquesta iniciativa donem servei a dues
bandes, als propietaris que tenien recança
de llogar el seu pis i a persones que no
hauran de destinar més del 40% del seu
sou per pagar el lloguer.

Tècnica de l’Oficina d’Habitatge, Blanca Arbell

Regidor de l’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat, Rafel Dulsat

Durant la primera convocatòria d’Ajuts al
Lloguer i a la Renda Bàsica d’Emancipació,
hem tramitat 54 expedients.
Estem preparant-nos per informar dels
ajuts a la rehabilitació d’edificis, i tramitarlos tant punt obrin la convocatòria.
La construcció del pisos dotacionals ja és
una realitat. Es duran a terme el proper
any. Seran pisos de lloguer tant per a joves
com per a gent gran.
Des de l’Oficina no deixem d’innovar i
estem cercant noves estratègies (convenis
amb entitats
bancàries,
creació de cooperatives de
pisos, assumir
hipoteques
amb subvencions...) per
poder augmentar el parc d’habitatges tancats, i poder-los
treure al mercat per a
col·lectius amb

risc d’exclusió social.
En matèria d’accessibilitat, allò que fa que
els nostres vilatans puguin gaudir d’una
mobilitat més còmoda pel poble, hem
modificat l’Ordenança municipal d’usos
urbanístics per fer complir el codi
d’accessibilitat a totes les activitats que
hi ha en el nostre municipi.
Tenim programada una campanya de
sensibilització pels comerciants (hem
d’aconseguir que tothom pugui entrar en
els comerços, els bars,... ens hem
d’encaminar cap a la supressió de tota
mena barreres i sobretot de les
arquitectòniques).
Per dur a terme aquesta millora pels
comerciants i els ciutadans, subvencionarem part del cost que suposi adaptar
l’establiment, sempre i quan el comerciant
s’adhereixi a la campanya d’un «Comerç
per Tots».
Fem jornades informatives pels nostres
tècnics i personal de carrer, perquè siguin
més sensibles a l’hora de fer projectes i
d’actuar. I també cerquem tot tipus de subvencions per aconseguir fer que els edificis
municipals siguin totalment accessibles.
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S’assoleix una vella reivindicació

El nou servei de bus interurbà
uneix Canet i l’Hospital de Calella
L’equip de govern ha fet realitat una vella
reivindicació del poble de Canet. En
aquest cas, ha estat la posada en marxa
d’una línia d’autobusos que uneix Canet
de Mar amb l’Hospital Sant Jaume de
Calella.
La línia va entrar en funcionament el
passat 16 de juny i té 10 parades al llarg
del seu recorregut. Té la seva sortida a la
piscina municipal i fa el trajecte cap a
l’Hospital passant per Vil·la Flora,
l’estació de tren i la residència Guillem
Mas. D’aquesta manera, sense ser una
línia d’autobusos urbana pot fer servei a
les persones que necessitin traslladar-se
a aquests punts del poble.
Donarà servei a més de 27.800 viatgers
l’any i recorrerà els municipis de Canet de
Mar, Sant Pol de Mar i Calella.
Per por tar a terme aquest projecte,
l’Ajuntament va signar un conveni amb la

Direcció General de Ports i Transports,
L’Autoritat del Transport Metropolità i
l’empresa Barcelona Bus SL. Les despeses

de la línia, que arriben als 61.900 euros,
estaran finançades al 50% per
l’Ajuntament i la Generalitat.

La plaça Universitat, aviat una realitat
La plaça Universitat està ubicada al cor
del poble i comptarà amb jocs infantils,
una pista espor tiva amb vestidors
annexos, un petit escenari amb platea
a l’aire lliure, lavabos i una guingueta
amb servei de bar.
El projecte s’ha dissenyat amb unes
pèrgoles que faran ombra i donaran color
a la plaça. Aquesta és una proposta
inspirada en la llum i els colors del
Modernisme, un dels nostres signes
d’identitat.
L’espai connectarà la riera Gavarra i el
nou Centre d’Atenció Primària (CAP)
amb el carrer Lluís Domènech i
Montaner, mitjançant una rampa i unes
escales; i haurà, per tant, un accés sense
barreres arquitectòniques.
Aquest espai, propietat de l’Escola de
Teixits de la Diputació de Barcelona, ha

estat cedit a Canet de forma gratuïta i ha
permès que l’Ajuntament hagi pogut
elaborar un pla de millora per a la població,

amb la instal·lació d’un aparcament
soterrat, l’edifici del CAP i ara la
urbanització de tot aquest espai.
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De la plaça Busquets a les Rondes

Obres d’interconnexió
d’abastament d’aigua
Les obres han de
permetre millorar el
subministrament
d’aigua de la zona del
Maresme Nord, formada per municipis que
han patit problemes
puntuals de subministrament a causa del
mal estat de les canonades i la unió dels
abastaments d’aigua
del Maresme Nord que
prové de la PotabilitPlaça Busquets
zadora de Palafolls,
amb l’abastament d’aigua del Maresme Sud, provinent de la xarxa del Ter-Llobregat,
mitjançant una canonada des de Santa Susanna fins a Sant Vicenç de Montalt, passant
per Canet de Mar.
Les obres s’estan fent en diferents trams i aniran des de la via Cannetum, passant per la
plaça Busquets, la ronda Sant Jordi fins a arribar al passeig de la Misericòrdia.

Trasllat de part
dels Serveis Tècnics
Amb l’ajut econòmic que l’Ajuntament va rebre de Governació i Administracions públiques
de la Generalitat, s’han estat rehabilitant les dependències municipals destinades als
Serveis Tècnics. En aquests moments ha finalitzat la primera fase de les reformes i els
tècnics dels Serveis Tècnics municipals s’han traslladat a la primera planta de l’edifici.
L’atenció ciutadana relacionada
amb Serveis Tècnics seguirà
produint-se a les mateixes
dependències, és a dir a la planta
baixa de l’edifici de Ser veis
Tècnics amb entrada pel carrer
Ample, fins que no s’acabin les
reformes i s’obri un accés pel
carrer de la Font per donar
resposta exclusiva a les consultes
relacionades amb l’Oficina
d’obres i Serveis, l’Oficina de
Disciplina Urbanística i l’Oficina
d’Habitatge i Accessibilitat.
Espai per als tècnics del SSTT

TERRITORI

Treballs de neteja
del fons marí

Un dels municipis de la costa del
Maresme que cada any organitza una
jornada per netejar el fons marí és
Canet de Mar. L’associació
encarregada de portar-la a terme
és VAMMA, Voluntariat de l’Alt
Maresme de Medi Ambient.
Cada any es llença al mar directa o
indirectament molta brossa que no
es degrada i que per tant s’acumula i
danya la vida marina. Les tasques de
neteja serveixen com a mínim per a
dues coses, per una banda es treuen
part de les restes que aboquem al
mar i per altra es pretén conscienciar
del perill que suposa aquests
abocaments per a les espècies que
viuen al mar.

Trasllat de l’àrea
d’emergència
L’àrea d’emergència de la ronda
Ferrer de Canet situada davant de la
nova escola es va traslladar al carrer
Jaume Romagosa Duran del polígon.
La ubicació de la nova escola era
incompatible amb l’existència d’una
àrea d’emergència.
La Brigada Municipal ha estat
l’encarregada de la construcció
d’aquesta àrea. Aquesta vegada s’ha
col·locat fora de la calçada, en un
solar públic envoltada per una tanca
de fusta per tal d’evitar actes incívics
i abocaments de runes o altres
residus.
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Promoguts per l’Àrea de Promoció Econòmica

Nous cursos de
formació ocupacional
Els cursos de formació professional ocupacional que oferta
l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Canet de Mar
estan adreçats a treballadors/es
en situació d’atur, són programes
teòrico-pràctics que tenen per
finalitat millorar la capacitació
professional i/o la capacitat
d´inserció laboral mitjançant
l’assoliment de nous coneixements i el perfeccionament de les
competències professionals dels
treballadors/es.
Els cursos estan subvencionats
pel Ser vei d’Ocupació de
Catalunya, del Departament de
Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya i el Fons
Social Europeu.
Els destinataris d’aquests cursos
són persones en situació d’atur,
majors d’edat, inscrites a l´OTG
com a demandants d’ocupació.
A l’octubre d’aquest any començaran dos
cursos de temàtiques ben diferents. Hi
haurà un d’auxiliar d’infermeria en
geriatria de 404 hores i un altre d’anglès
per atenció al públic de 234 hores.
Per inscriure’s als cursos cal portar: foto-

còpia del DNI i fotocòpia del full d’atur
Per a més informació adreceu-vos al
Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora, riera
Gavarra, s/n Telèfon: 93 795 46 25. C/e:
mar tinezpa@canetdemar.cat. Horari
d’atenció al públic de 10.00 a 14.00 h.

Activitats de joventut
Aquests últims mesos l’Àrea de
Joventut ha proposat un seguit de
concursos.
El més veterà és el concurs de
Fotografia El Puntdi, amb 13
convocatòries. Aquest concurs està
relacionat amb la Festa Major i el
jurat el composen fotògrafs
canetencs.
Els premis d’aquest any han recaigut
en:
Primer premi per Ha plogut
d’Angelina Andreu
Segon premi per Canet de festa de
Xavier Salbanyà
Tercer premi per L’escala de l’estanc
de Marina Díez
El concurs de grafits és un dels que
té més convocatòria entre els joves,
aquest any el guanyador ha estat en
Pau. El segon l’Adrian i el tercer
l’Andrés
Com a propostes de nova creació
l’àrea engega un cicle de Cinema per
a joves, CineJove, que portarà una
pel·lícula cada dos mesos. La primera
programada és per al setembre i porta
el títol de L’última legió i organitzarà
un curs per aprendre a fer de cangur,
el curs està adreçat als adolescents
que vulguin dedicar-se a la cura dels
petits.
Per a més informació sobre les
activitats que promociona l’Àrea de
Joventut entreu al bloc Canet jove.

Un estiu ple d’activitats a la platja
A l’estiu, la platja no només està plena de banyistes que
els agrada el sol i l’aigua. A Canet durant tota la temporada
estiuenca es poden fer diferents activitats esportives.
S’han fet torneigs de petanca, de tennis platja, de volei
platja, d’handbol platja, el trofeu Neptú (travessa nedant),
la cursa popular Vila de Canet, una cursa de BTT nocturna
i un 3x3 d’hoquei.
El passeig Marítim i la sorra de la platja han estat els
llocs on s’han desenvolupat la majoria d’aquestes
activitats.
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Un cap de setmana ple d’activitats

Fira Mercat Modernista: l’època
dels nostres besavis al carrer
○

○

○

○

Amb personatges tan reals com nosaltres
mateixos reviurem petitíssimes històries
quotidianes que ens transpor taran a
l’època dels nostres avantpassats.
Volem que tothom entengui els nostres
orígens més propers que ens han fet com
som.

○

Serveis per al visitant:
- Cantines
- Zona de Picnic
- Zones d’aparcament
- Ludoteca i activitats infantils

○

Podreu trobar:
- Mercat d’artesans (60 parades)
- Tallers d’oficis.
- Ambientació al carrer
- Rutes guiades modernistes pel
centre històric
- Rutes en carrilet per visitar el
- Castell de Santa Florentina
- Espectacles d’animació al carrer
- Menús modernistes
- Presentació de l’Auca d’en
Domènech i Montaner
- Plantada de gegants
- Fira de dibuix i pintura
- Activitats per a joves
...I moltes coses més

A la Fira podrem trobar
tres maneres
diferents de fer
una ruta per la
història i l’arquitectura modernista.
La més senzilla
és la que pot fer
el
visitant
acompanyat de
les indicacions
d’un quadríptic
que trobarà a
la Casa museu,
a les depenItinerari proposat per fer a peu durant la Fira Mercat Modernista
dències municipals i als diferents comerços de Canet, on
podrà veure les fotografies dels
edificis més emblemàtics amb
una petita explicació de les
seves característiques i un
plànol amb la seva ubicació.
La segona opció és una passejada pel centre històric amb
guia que donarà una explicació
detallada dels edificis de
l’època. A la riera Sant Domènec i el carrer Ample es
concentren molts edificis de
principis del segle XX. A la
passejada es ressaltaran els
elements arquitectònics més
interessants i les històries i
situacions que es van viure a
Canet durant aquells anys.
La tercera opció es bassa en
un recorregut amb carrilet que
portarà al visitant fins al Castell
de Santa Florentina, allà es
tindrà l’opor tunitat de visitar el seu molts dels edificis emblemàtics de l’època.
interior. De camí el carrilet donarà una Durant el trajecte es podrà sentir un
volta per passar pel Santuari i el enregistrament amb les explicacions que
restaurant de la Misericòrdia i per Vil·la faran entendre als visitants quines són les
Flora, d’aquesta manera es podran veure característiques que defineixen els edificis.
○

El segon cap de setmana de setembre,
dissabte 13 i diumenge 14 de setembre,
a Canet de Mar ens vestim de Modernisme.
Farem la 1a Fira Mercat Modernista de
Canet de Mar.
L’època modernista va ser per a Canet de
Mar un dels moments més interessants
de la seva història amb personatges tan
importants com Domènech i Montaner o
Marià Serra.
Resseguint el patrimoni arquitectònic, la
gastronomia, els oficis artesans... ens
podem fer una idea de com es vivia i quins
eren els interessos dels nostres
avantpassats.
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Novetats de la Policia Local

Campanya de control
d’excés de soroll
Coincidint amb la recent
adquisició d’un equip de
sonometria cedit per la
Diputació de Barcelona
a les Policies Locals de
Canet de Mar, Sant Pol i
Sant Cebrià, aquest estiu
s’ha fet una campanya de
control de l’excés de
soroll de motocicletes i
ciclomotors. També s’ha
aprofitat per comprovar
les documentacions i les
condicions tècniques
d’aquests vehicles.

Agents de Policia amb el nou uniforme i la nova moto

És una nova iniciativa de l’Àrea de
Promoció Econòmica dirigida a
persones que tenen dificultat per
accedir a les noves tecnologies de la
informació. La sessió formativa,
pràctica i gratuïta va ser vir per
promoure la inserció laboral, ja que
donava a conèixer l’ús de les diferents
borses de treball, font fonamental per
a la recerca de feina a través d’Internet.

Campanya:
Xipa’l i censa’l

Nou vehicle policial
i nous uniformes
A principis de l’estiu es va presentar un
nou vehicle de la Policia Local, en aquest
cas es va escollir una moto escúter, ja
que es considera més versàtil per a les
sortides pel poble.
El mateix dia de la presentació del vehicle,
els agents van estrenar un nou uniforme

Taller
d’alfabetització
digital

per a la temporada d’estiu. Fins ara els
agents portaven tant a l’hivern com a
l’estiu els mateixos uniformes, amb la qual
cosa els serveis al carrer eren molt
incòmodes. Els uniformes d’estiu estan fets
de materials més apropiats per aquesta
època de l’any.

L’Ajuntament de Canet de Mar, el
Consell comarcal del Maresme i els
serveis veterinaris del municipi van
endegar una campanya d’identificació
i cens dels animals de companyia. Per
un preu molt reduït es podia
regularitzar la situació de les
mascotes canetenques.
Els animals de companyia sempre han
de portar una placa identificativa on
consti el nom i el telèfon del propietari.

Les joves promeses
d’atletisme
A Canet de Mar tenim tres joves atletes
que aquest any olímpic han fet una
molt bona temporada. Han participat
en diferents campionats i han obtingut
molt bons resultats, tenen menys de
18 anys, però han demostrat que
poden arribar molt lluny.
Ibrahim Ezzaydouni s’ha proclamat
campió de Catalunya en la modalitat
de 3000 metres i sotscampió
d’Espanya en la modalitat de 5000
metres llisos. Carla Moreno ha assolit
també el primer lloc en modalitat
Cadet femenina i en la categoria Cadet
masculí l’Ibrahim Azzouz ha
aconseguit ser el campió de Catalunya
d’Atletisme a la modalitat de 3000
metres llisos.
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Entrega de premis a la Nit de l’Esport

La Festa de l’Esport,
trobada dels esportives
La Nit de l’Esport, inclosa dintre dels
actes de la Festa de l’Esport, va
donar els premis a l’esport 2008.
Com a representació de l’Ajuntament van assistir-hi l’alcalde
Joaquim Mas i el regidor d’esports
Antoni Isarn.
Aquest any han estat guardonats:
- Premi al millor esportista masculí:
Joan Pedrero (pilot de motos)
- Premi a la millor espor tista
femenina: Carla Moreno (atleta)
- Premi al millor equip masculí: Sènior A Futbol sala
- Premi al millor equip femení: Mini bàsquet femení
- Premi al millor esportista amb projecció exterior: Ibrahim Ezzaydouni (atleta)
- Premi a la millor promoció de l’esport de base: Escola de Futbol
- Premi a tota una trajectòria esportiva: Ricard Fernández (atleta)
Es van donar també tres premis especials a Manel Vadillo (hoquei), Ricard Ribas
(director de la Federació de Futbol sala) i Xavier Lorza (pilot de rallis)
A la tarda d’aquest dia de festa es van fer un seguit d’activitats esportives per a
infants promogudes per les associacions canetenques. Com a novetat es van fer jocs
d’esports rurals, com el llançament de farcell o els relleus de lleteres.

Propera obertura
del Complex Esportiu
El proper dia 20 de setembre l’empresa H2O Sports Canet, encarregada de les
instal·lacions del complex esportiu, farà una jornada de portes obertes per a què
tothom pugui veure aquest nou equipament. No serà fins a principi del mes d’octubre
que obrirà les seves portes a totes les persones interessades a fer esport o qualsevol
altre activitat que ofereixi el
complex.
El complex esportiu està situat
a la riera d’en Miser dintre del
polígon industrial de Canet de
Mar i constarà de: dues piscines,
sala de fitness, sales d’activitats
dirigides, sala de spinning,
jacuzzi, zona d’aigües termals,
àrea de salut, solàrium, cafeteriarestaurant i local social.

EL POBLE

Subvencions amb
un plantejament
integral
Els diversos programes inclosos al Pla
Municipal de Ciutadania han rebut el
suport de la Diputació de Barcelona i
de la Secretaria per a la Immigració de
la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament de Canet de Mar va
presentar a les convocatòries de
subvencions de les dues institucions un
plantejament integral dels diversos
projectes, que les diferents Àrees
municipals gestionen per al
desenvolupament dels drets i els deures
de ciutadania, incidint tant en la seva
funció integradora, inclusiva i
socialitzadora com en la seva dimensió
activa i cívica.
Els programes d’acollida de l’Escola
d’Adults, els cursos de Normalització
Lingüística, així com, el servei de suport
a la recerca de treball de Promoció
Econòmica i els programes de civisme,
drets humans i ciutadania s’han vist
beneficiats amb un supor t total de
26.825 euros.
Així mateix, el programa de drets
humans que es desenvoluparà entre els
mesos de novembre i desembre
comptarà amb l’exposició Els Drets
Humans a la Ciutat que la Diputació
facilitarà a l’Àrea de Par ticipació i
Ciutadania.

Col·lectiva de
Sant Pere
Aquest any 2008 s’han presentat
trenta-set obres. Vuit per la categoria
infantil i vint-i-nou per la categoria
d’adults. El primer premi de la categoria
infantil i juvenil ha estat per l’obra La
plaça de jugar de Joan Joaquim Bagà.
El primer premi de la categoria d’adult
ha estat per l’obra Canet en Meravelles
d’Ananda Massa, el segon premi Buscant
els blaus de Maria Torrent i també es
van atorgar tres mencions especials a
Xavier Bagà, Neus Martorell i Natividad
Serra.

EL POBLE
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Un programa integrador

Voluntaris per la llengua
continua amb molt d’èxit
Voluntaris per la llengua és
un programa que va
començar fa tres anys i que
s’ha consolidat com un dels
que més bé funciona com a
inte-grador de les persones nouvingudes.
Enguany s’han format a
Canet de Mar més d’una
desena de parelles.
Aquestes parelles estan
formades per una persona
que sap parlar en català i
una altra que encara no té
la suficient seguretat per
parlar-hi. A través d’una conversa informal l’aprenent va agafant confiança i vocabulari
per poder mantenir una conversa amb català.
Aquesta experiència resulta molt profitosa tant pels nouvinguts com pels voluntaris. En
molts casos aquesta relació lingüística dóna lloc a una relació d’amistat que es perllonga
en el temps.

L’Arxiu compra plaques
de vidre amb fotografies
Aquest abril, l’Ajuntament ha
comprat plaques de vidre de
fotografies del nostre poble.
Aquestes imatges, en suport
de vidre, van estar fetes entre
els anys 1905 i 1910 per
Joaquim Castells. Tenen
temàtiques molt diferents i
són fotografies estereoscòpiques. Hi ha 5 vidres de
1907 sobre la coronació de
la Verge, 6 vidres de 1905 i
1907 del Castell de Santa
Florentina, 3 vidres de vistes
del poble de 1907 i 4 vidres
de 1910 de puntaires i escenes familiars.
Amb aquesta adquisició, que es troba a l’abast de tothom, s’enriqueix el fons fotogràfic
de l’Arxiu Municipal de Canet de Mar.

El quadre més
gran del món
La façana de l’església parroquial va
estar durant uns dies d’agost tapada
amb el quadre més gran del món.
Aquesta ha estat una iniciativa del
Cercle Artístic Canetenc per recaptar
fons per destinar-los a la investigació
contra el càncer.
La tela tenia més de 200m2 i la van
pintar els artistes canetencs Miquel
Copons, Ramon Faucon, Xavi
Fernández, Gemma Mar tí i José
Antonio Maynat.
Una vegada exposada la tela, al cap
d’uns dies, es va trossejar i cada un
dels fragments es van vendre amb fins
benèfics.

Resultats del Premi
i la Beca Bonal
La Comissió encarregada d’analitzar
els projectes d’investigació presentats en aquesta convocatòria per
a la Beca Bonal va considerar, després
d’una àmplia deliberació, que cap dels
treballs no assolia la qualitat suficient
per merèixer la Beca d’aquesta 4a
edició. Per aquesta causa es declara
deserta la Beca d’enguany.
Per altra banda, la Comissió
encarregada de seleccionar el treball
guanyador de la 5a Edició Premi
Raimon Bonal va ressaltar la qualitat
dels treballs presentats. El Premi va
ser atorgat al treball Un poble, unes
places, uns personatges de Clara
Planet per la seva aportació històrica.
Es va concedir un accèssit a la
proposta de Ramon Pacheco i Omar
Estrada titulada La qualitat de vida a
Canet de Mar.
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Les noves instal·lacions
del CEIP Turó del Drac
Aquest curs 2008-2009, que començarà
el 15 de setembre, tindrem a Canet de
Mar el nou CEIP Turó del drac amb les
línies d’infantil i primària obertes.
Hi haurà 6 grups d’infantil (2 P3, 2 P4 i 2
P5) i 6 grups de primària, un per a cada
curs. En total, l’escola tindrà uns 300
alumnes, la gran majoria de primària
provenen del CEIP Mare de Déu de la
Misericòrdia.
El Turó del drac està situat en la zona alta
del Pla de les Fonts, per aquesta raó té
unes vistes immillorables del poble de
Canet.
Durant el curs 2007-2008 l’escola va
funcionar només amb els grups d’infantil
en uns mòduls habilitats als jardins de
Vil·la Flora.
L’edifici de l’escola té forma d’L, en una
part hi ha les aules i en l’altra els serveis.
Les instal·lacions que tindrà l’escola són:
gimnàs amb escenari, dues pistes
poliesportives, zones de jocs separades
per a primària i per a infantil, hor t,

Pati del CEIP Turó del Drac

biblioteca, aula de psicomotricitat, aula
d’informàtica, aula de música i
audiovisuals, aula de plàstica, aula de
suport, menjador, cuina...

La inauguració oficial es va fer el 5 de
setembre amb la visita del conseller
d’Educació de la Generalitat, Ernest
Maragall.

Ampliació de les places del Palauet
L’Ajuntament ha pres la decisió
d’aprovar una ampliació de les places
de la llar d’infants municipal a causa
del tancament d’una llar d’infants
privada a Canet de Mar. Gairebé una
seixantena de famílies es van quedar
sense places per aquest curs 20082009.
D’aquesta manera la llar d’infants el
Palauet oferta per aquest curs 200809 quatre grups més. El grup dels més
petits, de 0 a 1 any, podran utilitzar les
instal·lacions de la llar municipal, i els
altres tres grups passaran el curs en
uns mòduls habilitats als jardins de
Vil·la Flora.
Per poder donar solució a totes
aquestes famílies, ha calgut fer una
ampliació de contracte amb l’empresa

Escaler que actualment gestiona el servei l’obligació legal, l’Ajuntament de Canet
de llar d’infants. Això representa un cost ha fet un gran esforç per donar una
de més de 288.000 euros.
solució a la majoria de les famílies
La quota que aporten les famílies cobreix afectades. Durant la primera setmana
un terç del cost total de la plaça que ocupa de setembre es fa la matrícula a l’Àrea
l’infant, amb la qual cosa els altres dos d’Educació de Vil·la Flora.
terços són satisfets per
l’Ajuntament i el Departament
d’Educació de la Generalitat. A
l’etapa 0-3 anys els pares i
mares poden escollir l’opció de
portar els seus fills a una llar
d’infants, però cap cas és un
ensenyament obligatori. Per
aquesta raó les places
públiques que ofereixen els
ajuntaments no solen abastar
a tota la població amb aquesta
franja edat. Tot i no tenir Mòduls de Vil·la Flora
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UN GOVERN DE TRES PARTITS
O TRES PARTITS QUE GOVERNEN
El Grup Municipal de Convergència i Unió segueix amb molta atenció els esdeveniments interns
del tripartit que ens governa. D’una banda, la certesa de que el Alcalde Sr. Joaquim Mas te cada
vegada menys responsabilitats de les que de veritat li pertoquen, donat que fins i tot a cedit la
seva signatura amb àrees tan importants com la d’urbanisme, cultura, benestar social etc. en
mans dels regidors de torn. Es a dir que els dos primers tinents d’alcalde poden signar documents sense assabentar al alcalde.
Això nomes es producte d’un pacte de govern sota pressió, precipitació i sense respectar els programes electorals de cada
partit, ni la voluntat dels ciutadans.
Ens preocupa i molt que a Canet no es faci un Pla General d’Urbanisme tot i que dos dels tres partits que ens governa, així ho
deien en els seus programes.
Els Plans Generals es fan per ordenar el territori i controlen el creixement així com els serveis que es necessiten entre d’altres
coses, es en definitiva, la llei per la que es regula la comunitat
comunitat, aquests Plans els redacta i els projecta gent molt
tècnica i molt preparada. Amb absència de tot això, es funciona per el que s’anomena Normes Subsidiàries, que no son mes
que pedaços sobre el entrellat urbanístic existent. Aquesta manera de treballar pot portar a favoritismes, es ha dir corrupteles.
Si això li afegim que la signatura del regidor d’urbanisme val el mateix que la del Alcalde, anem llestos. Sort en tenim en aquest
cas que la construcció esta en crisi.
Tenim serioses dubtes de la corresponsabilitat i entesa entre aquets tres partits que ens governen i els fets així ho demostren.
Canet cada vegada esta mes endeutat, el poble no funciona i els impostos augmentaràn el proper any, tal com va anunciar
l’alcalde i aprovar l’Equip de Govern en l’últim Ple Municipal amb l’oposició de C.iU., convertint Canet en el poble amb els
impostos més alts del Maresme.

INICI DE CURS

PSC

Un cop hagin passat les vacances, els regidors i regidores socialistes reprendran la
tasca política amb energies renovades. Ens esperen inauguracions que han estat
molt esperades per tothom: per una banda, la segona escola pública Turó del Drac
i la piscina municipal , la qual ja té un gran nombre de socis/es, superant les
expectatives; per altra banda, estan adequant-se les instal·lacions a Vil·la Flora per
tal de donar cabuda a la gran majoria de nens i nenes que no varen aconseguir plaça a la llar d’infants
municipal, després del tancament d’una llar d’infants privada del poble.
Quan surti aquest Viure Canet, també estaran acabats els passos subterranis que donen accés a la platja. A
més, fa ja unes setmanes que es van posar en funcionament els ascensors de l’Avinguda Maresme, que
permeten el pas per sota de la nacional II, facilitant, d’aquesta manera, l’accés al centre del poble.
I encara més, estem a punt de gaudir de la I Fira-Mercat Modernista. Estem convençuts que aquest projecte
marcarà l’inici d’una nova etapa amb la finalitat de donar a conèixer el nostre llegar modernista i potenciar
el comerç com a punt clau de la nostra economia.
És per això que els i les socialistes estem molt satisfets de la nostra feina compartida amb la resta de forces
polítiques del govern, que és a la vegada la nostra fita: vetllar pels interessos i el benestar dels nostres
ciutadans. Un nou curs comença...Estem preparats!
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ESTIU I FESTES
Canet té el privilegi d’encetar l’ estiu de festa, la Festa Major de Sant Pere. Aquest
any amb nova Regidora i nova Comissió de Festes, també hem comptat amb
totes aquelles Entitats que han volgut col·laborar per tal de fer una Festa més
diversa i més participativa, a totes elles moltes gràcies.
sa aquest era el propòsit, les festes
divver
ersa
Pensem que l’ objectiu s’ ha complert: popular
popular,, par ticipa
ticipatititivv a i di
populars fan sortir la gent al carrer i ben cert és que feia goig veure la gentada que omplia els carrers en
cada acte que es celebrava . Estem satisfets i per això us donem les gràcies canetencs, canetenques i
forasters de l’ acollida popular que han tingut tots i cadascun dels actes que s’ han organitzat.
Però si amb la Festa Major obrim l’ estiu amb la Festa Major Petita « la Mare de Déu» el tanquem. Tal com diu
és la Festa Petita però no per això menys important, és una festa especial on s’ hi conjuguen els actes
religiosos amb els populars i polítics de l’ Onze de Setembre. Enguany i coincidint amb el final de la Festa
omoció Econòmica i Turisme s’ ha organitzat la «1a Fir
Major Petita, des de la regidoria de Pr
Promoció
Firaa
Moder
nista». Per uns dies el nostre poble evocarà els costums i la manera de viure dels nostres avantpassats,
Modernista».
vestint com ells, assaborint els que menjaven, aprofundint en la nostra arquitectura i fent una passejada per
indrets, com el castell de Santa Florentina, que molts canetencs mai han tingut l’ oportunitat de visitar.
Des d’ UMdC continuarem treballant i millorant perquè les nostres festes siguin les que el poble es mereix,
les millor s!.

PROJECTES EN EXECUCIÓ
Fa set anys que formem part del Govern de Canet. Durant sis anys hem posat
fonaments sòlids a la política cultural de Canet. Ara és l’hora dels equipaments. Per
això, en aquesta legislatura és la nostra prioritat. Ja som a punt de millorar la
Biblioteca i el Museu, referent del Modernisme.
Tenim empenta i il·lusió, i per això hem encaixat el cop de l’Odèon i endaguem projectes nous i engrescadors
com el de Casa Comediants.
I fa un any que som a Urbanisme creant un equip sòlid de suport a tot l’Ajuntament. Gràcies a la nova
organització, s’ha creat l’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat , i Serveis Tècnics ha fet un seguiment acurat dels
nous equipaments, com per exemple, el Turó del Drac o la Piscina.
També hem dissenyat i impulsat el nou pulmó del poble, la Plaça Universitat.
A més, estem treballant en el model de poble que la majoria dels canetencs volem, i per això hem establert
criteris clars de planificació urbanística.

AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR

