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a gespa artificial del camp de futbol és un dels tretze projectes que
l’Ajuntament ha dut a terme aquest 2010 amb els diners del Fons Estatal
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local. El delegat del Govern central, Joan
Rangel ha vingut aquest desembre a Canet per inaugurar amb nosaltres

les noves instal·lacions.

Renovació de les instal·lacions
del camp de futbol municipal

L

Torna la
normalitat a
la biblioteca

La masoveria

Plans
ocupacionals

Tres mesos i mig
d’obres de millora de
la xarxa elèctrica

Arreglem l’equipament
per a la dinamització
juvenil

Més de 30 treballadors
surten de l’atur durant
sis mesos
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Acords de Ple

25/11/10

Aprovació inicial del

pressupost municipal per a

l’exercici de 2011

Resolució d’al·legacions i

aprovació definitiva del Mapa

d’instal·lacions i equipaments

esportius de Canet de Mar

(MIEM)

30/11/10

Aprovació provisional de

les ordenances fiscals 2011

Aprovació del conveni de

col·laboració amb el Depar-

tament de Política Territorial i

Obres Públiques, l’Autoritat del

Transport Metropolità i l’em-

presa Barcelona Bus SL per a

la millora dels serveis de

transport de viatgers per

carretera entre Canet de Mar i

Calella

Aprovació de la xifra oficial

d’habitants a data 1 de gener

de 2010 (13.955 habitants)

29/07/10

Aprovació de les dues

festes locals per al 2011

(dimecres 29 de juny i dijous 8

de setembre)

Aprovació del conveni de

col·laboració amb el Servei

Meteorològic de Catalunya per

a la instal·lació de l’estació

meteorològica

Sumari

Ajuntament de Canet de Mar

Edifici Central:
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31

Serveis Tècnics:
Tel. 93 794 39 42

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

Serveis Socials
d’atenció primària
Tel. 93 795 46 79
Fax. 93 795 41 26

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

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

Oficina de Turisme
Tel. 93 794 08 98

Casa museu
Lluís Domènech
i Montaner
Tel. 93 795 46 15
Fax 93 794 30 90

Escola Bressol
municipal El Palauet
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39

Plaça Mercat
Canet de Mar
Tel. 93 794 02 92

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

Casa d’Oficis
Tel./Fax 93 794 01 05

Hospital residència
Guillem Mas
Tel. 93 794 03 93
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14 i 15 del butlletí municipal

cabem l’any 2010 i som a punt d’iniciar el 2011,
un any que es preveu complex en termes
econòmics i socials. Els responsables
municipals hem de fer-hi la nostra aportació i

això vol dir apostar per les polítiques socials i centrar
esforços i energies a enfortir la cohesió local. Al darrer
ple, el del mes de novembre, hem aprovat el pressupost
municipal per a l’any 2011. No ha estat, com tampoc ho
va ser el de l’any passat, un procés d’elaboració fàcil. Hi
ha pocs recursos econòmics i a més a més estem
sotmesos a un pla de sanejament que cal respectar.
Però l’Equip de govern ha aconseguir quadrar les xifres
i presentar, no el pressupost que es voldria, però sí el
més coherent amb la realitat actual.
Per aprovar el pressupost ha calgut el vot de qualitat de
l’alcalde, situació que es produeix quan hi ha el mateix
nombre de vots en contra que a favor. El fet que el
regidor no adscrit s’abstingués i votés en contra
l’oposició al Govern, és a dir, CiU i ERC, va motivar un
empat que només podia desencallar el vot de qualitat
que té l’alcalde de la corporació. Treballar amb un
pressupost prorrogat provoca una situació negativa i
poc operativa (agreujada en aquest cas per la situació
econòmica delicada), ja que l’any 2011 hi ha eleccions
municipals i es formarà un nou Govern que no podrà
desenvolupar projectes, si se segueix amb un
pressupost de l’any anterior. És positiu doncs, que
tinguem pressupostades les despeses i la previsió dels
ingressos per al 2011.
Tanquem el 2010 amb la feina feta. Tots els projectes
que hem pogut dur a terme gràcies a la inversió estatal
del conegut popularment com a Pla Zapatero, estan
enllestits. Aquesta tardor hem anat completant-los un a un: millora energètica del passeig Marítim i de diversos
carrers del poble, col·locació de la gespa artificial al camp de futbol, renovació i modernització informàtica,
millores a Ràdio Canet, obres a La Masoveria i la Biblioteca, adequació de nova seu per als Serveis Socials i
elements de promoció local, com són la senyalització del patrimoni i una taula multimèdia. Una tretzena de
projectes amb un total de despesa d’1.446.585 euros finançats, íntegrament, pel Govern de l’Estat espanyol.
Aquesta important inversió ens ha permès enllestir molts projectes que no haguéssim pogut tirar endavant
només amb els recursos propis. Al primer Fons Estatal els diners que ens corresponien es van invertir en la
urbanització de la riera Gavarra. Era una obra tant necessària com important i costosa. En aquesta ocasió s’ha
optat per enllestir projectes de diferents àmbits, també molt necessaris però amb un menor cost que la riera.
I si tanquem obres al 2010, el 2011 en comencem unes altres. En aquest cas es tracta del projecte de museïtzació
de la Casa museu Domènech i Montaner, un projecte cofinançat per la Unió Europea, la Generalitat, la Diputació
de Barcelona i l’Ajuntament de Canet. La Casa museu va tancar al públic el dia 8 de desembre i és previst que
torni a treballar amb normalitat al març de l’any que ve.
Aprofitem aquest número del Viure Canet per desitjar-vos a tots una excel·lent entrada a l’any que comença.

Equip de Govern municipal

Ajuntament
de Canet de Mar

Editorial
A



Viure Canet    desembre  20104

Han començat les
obres de l’estació

mb el FEOSL, el Fons estatal per a
l’ocupació i la sostenibilitat local, hem
pogut renovar completament l’enllu-
menat del

passeig Marítim.
També ha estat
possible millorar
energèticament els
carrers següents:
riera Pinar, avingu-
da Marià Serra,
carrers Canigó, St.
Cristòfol, Verge del
Pilar, Rosselló, Sta.
Bàrbara, València,
Ravalet, St. Pau i
trams dels carrers
Pas d’en Marges,
Mas Feliu, Miseri-

còrdia i Mn. Ferran Roig.
A tots dos projectes s’han aplicat mesures d’estalvi energètic amb llums de vapor de
sodi d’alta pressió i reducció de la potència, amb làmpades de millor rendiment però
igual nivell lumínic. Ja no hi ha punts foscos, perquè funcionen tots els llums alhora. El
que s’ha instal·lat és un doble nivell de potència, un sistema de regulació que fa que
la il·luminació sigui elevada mentre hi ha trànsit de persones i vehicles a la via pública
i es redueixi notablement a la matinada, quan el trànsit disminueix.
Són actuacions que s’emmarquen dins les que fa l’Ajuntament per lluitar contra el
canvi climàtic. Com també ho són la renovació de la instal·lació elèctrica de la Biblioteca
i de La Masoveria i la campanya de sensibilització per minimitzar el consum d’energia
al sector domèstic i petites activitats econòmiques a Canet.

239.000 euros per
millorar l’enllumenat públic

A

Són dos
projectes
finançants

íntegrament pel
Govern central

Enllumenat
carrers:

119.209 euros

Enllumenat
passeig
Marítim:

119.941 euros

’’

Primers treballs de la remodelació de l’estació de
RENFE. Desembre 2010

La Policia va enxampar al novembre, uns lladres que
havien entrar a robar coure al mòdul de lampisteria de
Vil·la Flora. Era el tercer episodi de delinqüència en
una setmana en aquest mateix equipament.
Prèviament al robatori, s’havien forçat portes, trencat
vidres i elements diversos del centre cívic.

Vandalisme a
Vil·la Flora

Fanals nous i vells al passeig Marítim. Setembre 2010
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E

Inauguració de la gespa
del camp de futbol

l dia 6 de desembre s’han inaugurat oficialment les
noves instal·lacions del camp de futbol municipal. S’ha
fet el mateix dia que el club presentava els equips
d’aquesta temporada i hem comptat amb la presència

del delegat del Govern, l’Excm. Sr. Joan Rangel. L’alcalde
Joaquim Mas i el regidor d’Esports, Antoni Isarn, encapçalaven
la delegació municipal que ha rebut el delegat.
Les obres han durat quatre mesos i han consistit no només a
col·locar la gespa artificial, sinó també a renovar l’enllumenat,
fer un nou tancament i accés per al recinte, construir un camp
d’entrenament de futbol cinc al
costat del camp gran i nous
elements com banquetes, porte-
ries, marcador electrònic i tancat
perimetral dels camps. L’estrena
ha coincidit també amb una nova
concessió del servei de bar.
L’Ajuntament insisteix a recordar
els usuaris que no es pot circular
amb vehicle pel rial de Can
Goday, únic accés habilitat al
recinte. Els cotxes han d’aparcar
a la part baixa del rial o a l’entorn
del Santuari, ja que per seguretat
dels vianants, l’accés autoritzat és
només a peu. També s’han instal·lat rètols que adverteixen de

la prohibició de fumar, llençar les closques dels fruits secs al terra, circular amb bicicleta o entrar amb gossos.

La gespa i les
millores al camp

han estat finançats
pel Govern de

l’Estat espanyol i
han tingut un cost
de 594.000 euros

’’

les obres

Omplint el camp de cautxú Vista des del camp d’entrenament Col·locació de la gespa

Primers treballs. Juliol 2010 Les obres. Agost 2010 L’obra acabada. Novembre 2010
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l Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat
Local (FEOSL), també ens ha permès aquest 2010
fer obres a l’emisso-
ra local de ràdio. Han

tingut un cost de 31.000 euros
que ha finançat íntegrament el
Govern espanyol. La millora
més important ha estat la nova
construcció de l’estudi de gra-
vació, del control tècnic central
i del locutori. S’ha fet amb
materials adequats per a
insonoritzar l’espai, cosa que
no passava amb la construcció
que hi havia fins ara. S’ha

aprofitat per ampliar alguna de les sales, com ara l’estudi de gravació. També s’ha
creat un circuit d’evacuació en cas d’emergència.
A més a més de les noves construccions, s’ha instal·lat equipament informàtic de
xarxa, bàsic per poder oferir un servei de ràdio en directe a través d’internet i
també el sevei de ràdio a la carta, per poder recuperar programes ja emesos. Tot
això s’inclourà en un nou web que s’està enllestint aquestes setmanes. També és un projecte FEOSL i ha tingut
un cost de 8.999 euros.

La ràdio municipal
renova les instal·lacions

Aquestes millores
permeten que la

imatge de
l’emissora i la

qualitat de so i
d’emissió siguin les

òptimes per una
emissora de ràdio

’’
E

res dependències de l’Ajuntament estan
d’obres aquestes dates. L’edifici del carrer
Ample, Vil·la Flora i
La Masoveria. Al

primer encara no han
començat els treballs, tot i
que ja s’ha fet la neteja dels
espais. Vil·la Flora i La
Masoveria pateixen de ple
els efectes de la instal·lació
de les plataformes ele-
vadores que faran possible
l’accés a les dependències
a les persones que tenen
mobilitat reduïda.
És una obra finançada en un 66 % per l’IMSERSO –
ONCE i la resta s’ha aconseguit a través d’una

subvenció de la Conselleria de Governació i Administracions Públiques.
A La Masoveria ha coincidit amb les obres del FEOSL, que arrangen la balconada de l’equipament.
Vil·la Flora, per la seva banda, en pateix els efectes més importants, ja que l’elevador s’ha situat al punt central
de les connexions informàtiques de l’edifici. La setmana de Reis, l’equipament no disposarà ni de telèfon, ni
d’internet, ja que és quan es farà el traspàs de xarxa. L’elevador tindrà parada a la primera i a la segona planta de
l’edifici. A la seu central de l’Ajuntament, al carrer Ample, la plataforma es començarà a construir aquest principi
d’any i permetrà accedir els usuaris des de la planta baixa fins a la planta de l’Alcaldia i la Sala de plens. Quedarà
sense connexió la planta tècnica superior, que és on s’ubiquen les àrees d’Arxiu, Comunicació, Secretaria i
Recursos Humans, que seguiran tenint accés només amb escales.

Millorem l’accessibilitat a les
dependències municipals

Els elevadors
tenen un cost

global de
166.063 euros

’’
T

Forat de la plataforma elevadora de Vil·la Flora
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quest desembre, la Biblio-
teca P. Gual i Pujadas ha
tornat a la normalitat des-
prés de poc més de tres

mesos d’obres de renovació de la
instal·lació elèctrica.
Han estat uns treballs laboriosos,
ja que s’ha refet tota la instal·lació i
per facilitar la feina, ha calgut
empaquetar i desempaquetar els
més de cinquanta mil volums del

La Biblioteca reprèn
l’activitat després de les obres

fons de la Biblioteca, entre material
imprès i material audiovisual.
El dissabte 18 s’ha fet una jornada
de portes obertes, que ha comptat
amb la visita de molts usuaris que
ja esperaven il·lusionats que tot
tornés a la normalitat. La Biblioteca
és un dels equipaments municipals
que més trànsit de persones
genera diàriament i més aquests
mesos d’inici de curs.

A
Les portes obertes han

comptat amb un
espectacle d’animació i

amb activitats per a
petits i grans

’’

La sala gran al novembre

Vista general
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L’Ajuntament tanca l’àrea
d’emergència del polígon

quest desembre s’ha tancat definitiva-
ment l’àrea d’emergència ubicada al po-
lígon industrial Can Misser. El motiu és el
mal ús que se n’estava fent. Es tracta

d’uns espais pensats per abocar-hi les deixalles
en moments puntuals però la realitat ha estat que
s’ha fet servir sense mesura, s’hi ha llençat tot
tipus de residus i a més a més els darrers mesos
ha augmentat el nombre de persones que hi ana-
ven a buscar ferralla i altres deixalles. A causa de
la seva ubicació, amb fàcil accés amb vehicle,
s’ha fet servir també per algunes empreses que
hi abocaven grans quantitats de residus, quan les
àrees són d’ús exclusiu dels particulars. Per tot
això s’ha pres la decisió de tancar-la. Ara queden
dues àrees, la de la zona de l’aparcament de
l’antiga caserna i la pròxima a l’antic Hotel Carlos.

l Servei de creació d’empreses de l’Àrea de Promoció Econòmica
està duent a terme càpsules formatives dirigides al sector de la
petita i mitjana empresa. Al novembre se n’han fet sobre els
Aspectes claus en la gestió de les PIME, amb l’objectiu de donar

a conèixer i entendre els conceptes més importants que intervenen en la
creació i la consolidació d’un projecte empresarial, amb especial èmfasi
en l’àrea econòmica i financera.
I aquest desembre s’han dut a terme dues sessions centrades en el
Màrqueting digital. L’objectiu, en aquest cas, era donar a conèixer les eines
i les tècniques bàsiques d’aquesta branca del màrqueting i aconseguir així
un alt rendiment amb una inversió mínima per a l’empresa. Els continguts
han girat a l’entorn del món web, la publicitat on line o els blocs i les xarxes
socials.
Aquest gener es farà una sessió informativa a Vil·la Flora, també adreçada
als empresaris: Coneix el mercat i troba la teva oportunitat professional al
Maresme. L’organitzen Promoció Econòmica i el Consell Comarcal.

A

Formació específica
per als emprenedors

Tallers d’eficiència
laboral per als joves
Aquest curs s’ha reprès el projec-
te singular Passarel·les, que
s’adreça a estudiants de secun-
dària de l’Institut Lluís Domènech.
Són 12 nois i noies que passaran
part de les hores lectives en em-
preses de Canet. La finalitat és
que coneguin la realitat que es
trobaran quan s’incorporin al món
laboral un cop acabin els estudis.
Al capdavant de la iniciativa hi ha,
a més a més de l’Institut, les àrees
d’Educació i de Promoció Econò-
mica. Entre les actuacions que
contempla el projecte, hi ha tallers
formatius que s’emmarquen dins
el Pla de Treball que l’Ajuntament
ha establert com a entitat col·la-
boradora de la Xarxa INICIA de la
Generalitat. A l’octubre se’n van
fer dos, amb l’objectiu de fer que
els joves prenguin consciència
de la importància que té l’adqui-
sició de bons comportaments per
aconseguir l’èxit laboral.

E
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a Masoveria, l’equipament que s’ha
destinat els darrers anys per a la
dinamització juvenil, ha estat d’obres
aquesta tardor. S’hi han fet dues

actuacions diferents. D’una banda la renovació de
la instal·lació elèctrica i la reparació de la
balconada principal. Es tracta d’una actuació
inclosa al FEOSL 2010 que té un cost de 104.875
euros i que finança íntegrament el Govern de
l’Estat espanyol.
Les obres estan pràcticament acabades, només
resten petits detalls per poder obrir amb normalitat.
L’altra obra que s’hi fa és la ins-tal·lació d’una de

les tres plata-
formes elevado-
res que es
col·loquen a di-
ferents depen-
dències munici-
pals.
La plataforma
elevadora de La
Masoveria té un
cost de 67.962
euros i permetrà
accedir de la
planta baixa a la
planta primera de
l ’ e q u i p a m e n t .
Serà d’ús exclu-
siu per a perso-
nes amb mobili-
tat reduïda.

Mentre no s’acaben les obres, sobretot les que
afecten l’interior de les sales de La Masoveria, la
dinamitzadora juvenil que està treballant aquests
mesos per l’Àrea de Joventut, centra la seva tasca a les activitats exteriors, com ara l’obertura, de nou, de la
pista d’skate.

Obres a La Masoveria:
instal·lació elèctrica i balconada

L

La pista d’skate i el
pati de l’Institut s’ha

tornat a obrir al
jovent els darrers

camps de setmana.
Una dinamitzadora
juvenil ha vetllat pel
bon ús de l’espai

’’

Campanya  El gos és teu,
el poble és de tots

Àrea de Sanitat reprèn la campanya de conscienciació dels
propietaris d’animals de companyia perquè col·laborin en
el manteniment de la neteja de carrers i espais públics,
impedint que hi quedin els excrements dels animals.

La campanya comença al desembre i constarà, com les anteriors,
d’una primera fase informativa i sensibilitzadora que anirà
seguida d’una altra de sancionadora. Per fer-ho possible es
compta amb una agent cívica, contractada durant sis mesos
gràcies als plans ocupacionals del Departament de Treball
de la Generalitat, que recorre la via pública fent campanya
de carrer.

La dinamització juvenil se centra ara en la pista d’skate

Les obres refan completament la balconada de l’equipament

L’



Viure Canet    desembre  201010

ls plans ocupacionals són contractes laborals subvencionats pel Departament de Treball de la
Generalitat que s’ofereixen als ajuntaments perquè contractin persones desocupades durant sis mesos.
L’Ajuntament de Canet de Mar fa anys que s’acull a aquests plans, però els darrers mesos, sobretot a
causa de la crisi económica i la pèrdua de llocs de treball, han augmentat els ajuts i per tant, la possibilitat

d’encetar més projectes i contractar més persones.
Aquest final de 2010, s’han sol·licitat plans ocupacionals per a 14 projectes municipals:

· Millora instal·lació eléctrica de les pistes de botxes
· Nejeta, manteniment i conservació de boscos i zones periurbanes
· Desenvolupament del Pla municipal de civisme
· Agents cívics per a les vies publiques, parcs i jardins
· Digitalització de l’inventari municipal de béns i drets
· Dinamització del punt de consulta informàtica de Vil·la Flora
· Projectes d’obres per a l’eliminació de barreres arquitectòniques
· Dinamització de La Masoveria
· Projecte de suport a l’atenció a la dependència
· Atenció directa a domicili (PAAD)
· Arranjament d’equipaments i espais públics en el ram de paleta
· Arranjament d’equipaments i espais públics en el ram de jardinería
· Arranjament i manteniment d’equipaments de joventut
· Projecte d’e-administració i desenvolupament de continguts web

Al 2011 seguiran alguns d’aquests projectes, tot i que la contractació
haurà de ser amb persones diferents i s’encetaran noves iniciatives
com:

· Dinamització de la pista poliesportiva de la plaça Universitat
· Informació ambiental per al reciclatge de residus
· Digitalització de fons documentals de l’Arxiu municipal
· Projecte Patis Oberts
· Arranjament de zones esportives
· Adequació de la nova xarxa informàtica de l’Ajuntament
· Reforç a la prevenció de l’exclusió social dels Serveis Socials

En total s’han contractat 33 persones i el 2011 se’n contractaran 26
més. La durada dels contractes és de 6 mesos i es treballa un 70 % de
la jornada. La resta es dedica a formació. Es desenvolupen projectes
municipals però el cost per l’Ajuntament és 0, ja que la convocatoria del
2010 està finançada íntegrament per la Generalitat. La tasca duta a terme

per aquestes persones és de gran importancia per la població, ja que es desenvolupen actuacions extraordinàries
pensades pel benefici col·lectiu.

Dues incorporacions per als Itineraris personals d’inserció
Aquest desembre l’Ajuntament també contracta un tècnic per al projecte Itineraris personals d’inserció (IPI) i ho
fem a través d’una subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya. És un projecte que inclou accions
d’informació, orientació, entrenament i acompanyament durant el procés de recerca de feina, amb aquelles
persones que estan a l’atur i registrades a les Oficines de Treball del SOC. El tècnic d’IPI estarà adscrit a l’Àrea
de Promoció Econòmica. El projecte té una durada de 2 anys, per la qual cosa, totes les accions de suport es
podran realitzar fins a finals de l’any 2012.

L’Ajuntament dóna feina a més de 30
persones amb els plans ocupacionals

E
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ACESA col·labora econòmicament
La companyia ACESA manté la
col·laboració amb l’Ajuntament de Canet.
Fins ara han participat en els tres projectes
de la col·lecció Estudis de patrimoni,
coeditats per l’Ajuntament, el Centre
d’Estudis Canetencs i Edicions Els 2 Pins.
Aquest desembre han signat un conveni
amb l’Ajuntament mitjançant el qual es
comprometen a fer una aportació
econòmica perquè es faci el catàleg La

Casa museu Ll. Domènech i Montaner i les seves col·leccions d’art. És un
projecte fet per historiadors de l’art que compta amb la col·laboració
d’especialistes de renom com Rossend Casanova, Teresa Sala i Mª Isabel
Martín. Inclou una història de la Casa museu i la col·lecció d’art formada
per ceràmica, guixos, forja, vitralls, documents i fotografies amb vidre.

Dies abans del tancament s’ha presentat el mòdul de la mirada tàctil

La Casa museu tanca per obres
ot just acabades les obres de la Biblioteca,
un altre dels equipaments culturals del
municipi inicia un període d’obres que
obligaran a tancar al públic durant uns mesos.

Es tracta del projecte museogràfic que canviarà
completament l’es-tructura museística de la Casa
Museu Lluís Domènech i Montaner. Des del 8 de
desembre només es poden concertar visites guiades
per l’exterior. A l’interior només està operativa
l’entrada, que ara és per la porta lateral de la riera
Buscarons, amb la recepció de la Casa museu i
l’Oficina de Turisme, que obre el dissabte.
Just abans de tancar, vam poder inaugurar el mòdul
de la mirada tàctil, un muntatge multisensorial que
acosta el Modernisme en general i la figura de Lluís
Domènech en particular, a les persones cegues o amb dificultats visuals. Al mòdul hi ha un bust de Domènech,
un esbós del plànol de la bocana de l’escenari del Palau de la Música i també la còpia en guix de la bocana dreta
de l’escenari, que és de l’escultor Pablo Gargallo. Hi ha mostres de ceràmica i botons florals de la Casa Roura.
Tot es pot tocar i és completa amb textos explicatius en braille.

El tancament s’ha aprofitat també per fer un
inventari complet, exhaustiu i professional
del fons de la Casa museu per saber amb
exactitud què tenim, com ho tenim i sobretot,
com s’ha de conservar. És una actuació que
s’ha fet amb el suport de la Diputació de
Barcelona. L’inventari l’han dut a terme una
documentalista i un historiador de l’art d’una
empresa especialitzada en conservació i
catalogació de béns i patrimoni. Fins ara es

comptava amb una relació detallada dels diferents elements i ara s’ha
normalitzat d’acord amb els estàndards museogràfics vigents, fent una
clara diferència entre el que és la col·lecció del museu i el que són els
elements expositius i els elements d’arxiu.

L’Arxiu neteja les
plaques de vidre
de la col·lecció
del museu

T

Inventari del fons de la Casa museu

Aquest final d’any s’ha dut a
terme una neteja de 77 plaques
de vidre, és a dir negatius
d’imatges, algunes d’elles amb
més d’un segle d’història i que
pertanyen al fons de la Casa
museu Domènech i Montaner. Es
trobaven molt deteriorades i ha
calgut dur-hi a terme una neteja
professional que ha seguit un
procediment molt elaborat
d’acord amb els estàndards de
conservació de material
fotogràfic. La neteja ha estat a
càrrec de l’Arxiu municipal,
gràcies a la contractació d’una
tècnica professional contractada
per la Diputació.
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Cinema a l’IES i robòtica
a l’Escola Misericòrdia

ntre les moltes activitats que fan els estudiants
de Canet, aquesta tardor ens ha arribat infor-mació
de dues iniciatives que han fet, d’una banda els
estudiants de l’Institut Lluís Domènech i de l’al-

tra, els alumnes de l’Esco-la Misericòrdia.
A l’Institut s’ha començat amb el programa Minuts Lumière,
que forma part del projecte Cinema en curs i que es fa a
diverses escoles de Catalunya. Amb els Minuts Lumière
els alumnes fan rodatges a diferents punts del poble. Els
acompanyen un professor i un profes-sional del cinema.
En el cas de Canet es tracta del realitzador Pep Garrido.
Cada pla té un minut de durada i els estudiants aprenen a
familiaritzar-se amb els materials bàsics, com són la
càmera, el trípode o l’equip de so i també s’inicien amb
els hàbits de treball de la creació cinematogràfica.
A l’Escola Misericòrdia s’ha dut a terme un taller de
robòtica. Aquesta activitat s’emmarca dins la Festa de la
Ciència que fa aquest centre durant el curs escolar amb
l’objectiu d’apropar la ciència i la tècnica als alumnes de
primària (des de tercer fins a sisè) i fer-ho des del vessant
lúdic i educatiu al mateix temps. Els alumnes han après a
treballar en equip, a cercar noves solucions quan el
resultats no són els esperats i finalment, han après també
que sense les persones les tecnologies no poden
funcionar.
Més fotos a: http://xtec.cat/ceipmisericordia-canet i http:/
/xtec.cat/cinemaencurs

E

Xerrades adreçades a pares i mares
ntre les moltes xerrades que organitzen
tant les entitats com directament
l’Ajuntament, aquests mesos n’hi ha
hagut d’especialment dedicades a

pares, mares i familiars de nens i nenes. L’Escola
Bressol Municipal, El Palauet, ha reprès el cicle
de xerrades que fa habitualment i n’ha fet una al
novembre sobre l’alimentació i la salut de l’infant
de 0 a 3 anys. Per aquest gener en preparen una
de més activa, ja que serà una classe pràctica
sobre massatge infantil. Es farà el 25 de gener
i és obert a tots els pares i mares,
independentment que portin o no els fills a
l’escola bressol.
L’Àrea d’Educació, en aquest cas juntament amb
l’AMPA de l’IES Lluís Domènech, n’ha organitzat
dues aquesta tardor. La primera es va fer a
l’octubre i se centrava a donar orientacions a
les famílies i a la comunitat educativa sobre les diferents orientacions sexuals i l’enfocament necessari per
educar sense pressuposar l’heterosexualitat.
I el 23 de novembre, una quinzena de familiars d’adolescents, van participar a la xerrada – taller: Com eduquem
la llibertat? Es van treballar habilitats comunicatives per saber gestionar amb encert les emocions en les
relacions pares – fills i afavorir el creixement individual dels joves. Al llarg del 2011 se’n programaran més.

E

Alumnes de l’institut

Alumnes del CEIP Misericòrdia
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Els Garrofers preparen l’obertura

Línia de bus amb
l’aeroport de Girona

L’empresa Barcelona Bus fa, des
del novembre, tres aturades al dia
a l’estació de RENFE de Canet
per recollir viatgers i portar-los
fins a l’aeroport de Girona.
Aquesta línia s’ha obert per cobrir
una franja circulatòria amb molt
mala combinació de transport
públic. Com que s’atura a
l’estació d’autobusos de Girona,
aquesta línia es converteix en una
opció més pels estudiants de
Canet que van cada dia a les
facultats de Girona.

l centre residencial Els Garrofers està enllestint el
procés d’adquisició de l’equipament i el mobiliari de
totes les dependències que ocuparan els residents.
Ja hi ha entrat més del 50% del material. L’obertura

s’ha endarrerit sobretot per qüestions burocràtiques.
Actualment el procés està molt avançat i es preveu que, en
un mes aproximadament, es pugui obrir o, si més no, concretar
la data d’obertura. La incorporació d’usuaris es farà de forma
progressiva, per facilitar la seva adaptació.
La Fundació està rebent el suport de particulars i associacio-
ns, tant locals com de fora de Canet. Per això, demanen que
es faci públic el seu agraïment a totes les persones que
col·laboren d’una manera o altra amb el centre, bé sigui a
través de donacions, bé assistint als actes que es progra-
men o també organitzant activitats diverses i destinant els
diners recollits a la Fundació.
Això és el que han fet entitats com els Amics del Ball o el grup
de ball El cor country de l’Alt Maresme, que han preparat ac-
tivitats en les quals s’ha donat l’import econòmic recollit al
centre residencial. També ho van fer els músics Xavier Do-
tras, Marc Sambola i Raimon Torio, ja que van oferir un con-
cert en benefici de la Fundació. Amb els diners recollits, la
Fundació està comprant material com ara llits elevadors arti-
culats que es destinaran a persones amb paràlisi cerebral.
Fa pocs dies rebien també la visita de membres d’una asso-
ciació de discapacitats, que van fer un donatiu de 1.000 euros
per als Garrofers.
A tots ells, gràcies!

Tal i com es va
acordar al conveni
signat entre l’Ajun-
tament i el Síndic
de Greuges el 25
de novembre de
l’any passat,
aquesta institució
catalana presenta
un informe anual
amb les queixes
que ha rebut del
nostre municipi. I
aquest novembre
de 2010, els regi-
dors del consistori

han rebut la visita d’un representant del Síndic amb l’informe d’aquest
primer any. A Canet hi ha hagut 67 demandes d’actuació, 42 de les quals
han estat consultes i 25, queixes. El canal més utilitzat per adreçar-se al
Síndic ha estat el correu electrònic. El conveni de col·laboració permet
que el Síndic supervisi l’activitat municipal des d’una visió singular del
municipi, i fer realitat així la voluntat d’oferir una major garantia de drets en
l’àmbit local.

El Síndic presenta el
primer informe a Canet

E

Els Garrofers amb l’Associació Amics del Ball

Concert benèfic
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FEM BALANÇ
MIRANT
EL FUTUR

Tanquem un any difícil i entrem en un de nou, el 2011, que
sembla que tampoc serà fàcil. Però arribem il·lusionats i
amb ganes de fer front als reptes amb idees engrescadores
i energies renovades.
Les eleccions autonòmiques han portat un canvi al govern
del país. Esperem que els guanyadors mantinguin les
polítiques de col·laboració amb els ajuntaments dels últims
anys i que no retornin a les velles desconfiances amb el
governs locals que van marcar els anteriors governs de
CiU. L’actuació conjunta de la Generalitat i els ens locals ha
estat la base de les inversions que hem pogut desenvolupar
els darrers anys i que tant han canviat el nostre paisatge
urbà.
Els resultats per al socialisme català, però, han estat dece-
bedors en aquestes eleccions. Passat el desencís inicial,
ens sentim satisfets, orgullosos, per la gestió del govern
del president Montilla, que estem convençuts que ha
suposat un salt en inversions i millores per al país que serà
difícil d’igualar. El PSC és un partit amb experiència en der-
rotes electorals i sabem que els moments de crisi són tam-
bé els de les iniciatives més creatives i engrescadores.
Som-hi, doncs, que tenim davant fites importants.
A la primavera tindrem elec-cions locals, tocarà escollir
representants a l’Ajuntament. La renovació dins les files del
PSC de Canet serà important i l’integraran persones
capaces, amb esperit de dedicació i d’esforç, amb empenta
i sobretot amb il·lusió. És cert que són moments de dificultat,
però la nostra il·lusió no és altra que treballar per Canet,
fent-nos ressò de les necessitats del poble, de les
inquietuds i també dels seus desitjos. Així, doncs, la nostra
prioritat serà escoltar la ciutadania, treballant junts per a
assolir el model de poble que volem.
I ja hem començat a treballar: informant-nos sobre com
millorar la gestió de l’Ajuntament per aprofitar al màxim els
recursos, minsos, de què disposem; estudiant i projectant
vies de desenvolupament econòmic i comercial que facin
viables els nostres projectes de ciutat; dibuixant el Canet
en què pensem que agradaria viure als nostres veïns i veïnes
per anar fent passes encertades a mida que els nostres
pressupostos ens ho permetin.
Els i les socialistes de Canet apostem per un Canet creatiu,
innovador, un Canet de qualitat i que mira cap al futur, però
sense oblidar d’on ve.
Voleu participar en aquest projecte? Teniu idees per aportar,
propostes per fer, suggeriments?
Per fer un Canet per a tothom ens calen les aportacions de
quants més millor.
Ara ens podeu trobar a la nova seu socialista de Canet, al
carrer Bofill i Matas núm. 3, cada tarda i també els divendres
i els dissabtes al matí.
Perquè totes les idees sumen, comptem amb tothom.

BONES FESTES I UN MILLOR 2011!!!

Ara ens podeu trobar a la nova seu socialista de Canet, al
carrer Bofill i Matas núm. 3, cada tarda i també els divendres
i els dissabtes al matí.
Perquè totes les idees sumen, comptem amb tothom.

BONES FESTES I UN MILLOR 2011!!!

S´acaba l´any i és hora de fer balanç d´un
exercici molt difícil pel país i per Canet.
Ara fa pràcticament un mes, el país ha optat,
d´una forma clara, pel canvi de govern.
Canvi provocat per molts i diversos factors:
una crisi econòmica de primer ordre que ha
portat a l´atur a gairebé un 20% de catalans,
una fórmula de govern que s´ha demostrat
ineficaç i una molt millorable gestió dels
recursos públics.
És el canvi de la il.lusió, de l´esperança per
redreçar el país i tornar-li el prestigi perdut
durant aquests últims set anys. Gràcies als
2.669 canetencs que també ho hem fet
possible.
A Canet, el balanç d´aquest any que acaba
no és gens esperançador.
Un deute de més de 10 milions d´euros, un
poble cada dia més brut, un con-flicte entre
l´equip de govern i el cap de policia no aclarit
ni resolt i una greu crisi de govern que ha
provocat el tren-cament definitiu del tripartit i,
en conseqüència, un govern dèbil i en franca
minoria.
Però s´ha de mirar endavant, ser positius i oferir
una alternativa i un projecte coherent,
responsable i per sobre de tot realista,
ajustant-lo a les circumstàncies i necessitats
econòmiques i socials actuals. L´ajuda a les
persones serà clau.
Caldrà una gestió eficaç i transparent, tenint
en compte la difícil situació financera de
l´Ajuntament.
El poble ho vol i nosaltres també.
No voldríem acabar sense expressar-vos, des
del grup municipal de CiU, el nostre desig que
passeu unes festes de Nadal plenes de joia,
amor i germanor amb les persones que més
estimeu.

Grup Municipal de CiU Canet de Mar

2011: ANY
DE GRANS
REPTES
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FEM POLÍTICA
DE PROXIMITAT

I ara què farà el govern municipal del PSC i Unió
respecte a la construcció del segon institut,
necessari perquè l’actual es troba massificat
d’alumnes? Els estudiants i els mestres es
mereixen altre cop aprendre i ensenyar en
barracons? Quina és la planificació dels
equipaments municipals que té l’actual govern
municipal? Pedaços provisionals, de ben segur.
Preguntes que ens fem ara mateix des d’Esquerra
Republicana de Catalunya. Quan ERC érem al
govern teníem les respostes i la planificació a
seguir perquè el poble de Canet pogués disposar
dels millors espais per començar a fer la zona
esportiva on toca i cedir els terrenys per al segon
institut. Així ho vam aprovar el 2008 quan
nosaltres érem al govern i marcàvem l’orientació
política.

És un error estratègic majúscul que Canet, avui
mateix, no sàpiga quins terrenys cedirà per
construir el segon institut. Aquest error farà que
com a molt aviat es comenci a posar la primera
pedra del segon institut d’aquí 4 anys, si no es
comença a planificar ara mateix. Mentre passin
els dies, les setmanes, els mesos i els anys sense
decidir què faran, el jovent de Canet haurà
d’estudiar en mòduls prefabricats, coneguts per
barracons. És un govern sense rumb.

Aquesta és només una mostra de la falta de visió
i deixadesa de l’actual equip de govern amb la
complicitat de part de l’oposició, en aquest cas
de CiU. La màxima de PSC i Unió és qui dia passa
al govern any empeny, i els fets ho demostren.
Per ERC l’educació sí és una prioritat al nostre
poble. Ha de ser un dels pilars de la nostra
societat, i com a força política hem de donar totes
les facilitats perquè es pugui desenvolupar sense
entrebancs. Ens oferim per buscar solucions al
problema que s’ha generat, no som dels que
s’amaguen en situacions adverses, nosaltres hi
serem per construir un futur per Canet.

Aprofitem per desitjar-vos Bones Festes i un Feliç
Any Nou 2011.

canetmar@esquerra.org
www.esquerra.cat/canetmar
www.facebook.com/esquerracanetdemar

A sis mesos del final de la legislatura no és encara
el moment de perdren’s en valoracions de mèrits
i cal continuar treballant de valent per acabar les
coses començades. Estem animats i amb ganes
de continuar amb projectes que sens dubte faran
possible moltes millores en la situació actual de
Canet.
No cal dir que la situació que ens ha caigut a
sobre no fa si no esperonar-nos a continuar com
les formigues, treballant moltes vegades a
l’ombra per tirar endavant compromisos que
vàrem assumir ara farà quatre anys. No som una
formació política professional, però aquest és un
dels nostres valors, i volem continuar sent així.
No tenim lligams ni cadenes que ens facin dir o
decidir pensant en interessos partidistes. Som tal
i com raja, però alhora entenem perfectament
de qui pots i de qui no pots refiar-te. Podem dir
les coses que pensem, podem no estar d’acord i
ens seiem i ho arreglem, tot parlant que és com
es fan les coses, amb educació. N’estem farts,
però, de persones que es diuen polítics que no
admeten les discrepàncies i que es pensen que
són el melic del món amb les seves classes
magistrals, que tarden tres setmanes a convocar
reunions i en cinc minuts estan a punt per sortir
a les fotos, que només són responsables de les
coses bones, que de les que no surten bé se’n
desmarquen a una velocitat encomiable, que es
creuen amb la veritat absoluta i que la única cosa
que els mou és el poder polític. Nosaltres som
gent del poble i que mira pel poble, amb
evidentment els nostres errors però també les
virtuts que fan que puguem dir que en la situació
actual s’han de prendre decisions i actuar, no
perdre’ns en projectes de cara a la galeria que
sonen molt bé i que no aporten beneficis.
Tenim a Canet més de 2000 aturats i els Serveis
Socials són testimonis que el tan anomenat
Tercer Món, el comencem a veure molt més a
prop. cada dia hi ha més canetencs amb
problemes per arribar a final de mes, però les
nostres prioritats passen per projectar-nos a deu
anys vista. Ja seria hora que més d’un obrís els
ulls i s’adonés que la política municipal és la
trinxera, on has de reaccionar i donar respostes
i solucions.
Volem, així mateix, transmetre a tothom els
nostres millors desitjos per aquestes Festes de
Nadal i desitjar-vos un millor any vinent.

I ARA QUÈ
FARAN?
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AJUNTAMENT
DE CANET DE MAR


