
13, 14 i 15 de setembre, 
Fira Mercat Modernista   
Arrenca la 6a edició del millor aparador promocional del municipi  
Aquest cap de setmana celebrem l’esdeveniment promocional més important de la nostra vila. La Fira Mercat 
Modernista atreu cada any milers de visitants atrets per la cultura, el turisme, el comerç, la història i el 
patrimoni de Canet de Mar. Un seguit de novetats, com la presentació de la cervesa artesana de Canet o  
una nova ruta fotogràfica, s’intercalen amb les activitats que cada any congreguen més gent: sopar i festa 
inaugural, rutes, tallers, cercaviles i parades artesanes. Aquest any tindrem nous espais, com la recreació del 
restaurant Els 4 gats, a la nova plaça de la Papallona. 

Remodelació de la 
plaça 11 de Setembre 
Aquest agost va començar la remodelació de 
la part ajardinada de la plaça 11 de Setembre. 
Les obres als parterres, les han dut a terme l’empresa 
Natura i Art Jardiners i els jardiners de l’Ajuntament.

Els treballs han consistit en l’aixecament de la primera 
capa de terra dels parterres, s’ha tret la gespa i les 
tanques arbustives i s’han canviat  per terra nova, 
una malla antiherbes, triturat de fusta i vegetació 
arbustiva adaptada al medi.
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I també:

Comença el curs al 
segon institut de Canet
Tot és a punt perquè comenci el curs escolar. Per 
primera vegada ho farà el SES Canet, la Secció 
d’Institut de Canet, que és el terme amb què es 
designa, de moment, el segon institut públic al 
municipi. Un total de 63 alumnes ompliran les dues 
línies de 1r d’ESO que han estat assignades al centre. 
Des del juny, en què es va signar l’acta de replanteig, 
s’ha estat treballant per condicionar l’espai específic 
del nou equipament i també l’entorn. L’Ajuntament 
s’ha fet càrrec de les millores externes de seguretat, 
com les tanques, la senyalització i la il·luminació. 
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Acords de Ple
El Ple és el màxim òrgan de govern i administració municipal. Està 

format per tots els regidors i les regidores del consistori, que a Canet de 

Mar són 17, i és presidit per l’alcalde. Aquests són els principals acords 

que s’han pres a les darreres sessions plenàries d’aquest Ajuntament.

Ple extraordinari 
1/07/13
Suspensió potestativa de llicències ambientals 
municipals, d’activitats i de llicències d’obres 
i d’edificació per activitats en locals de pública 
concurrència, regulades en el decret 217/2002, de 
l’1 d’agost, i l’ordre pre/335/2003, de 14 de juliol.

A la vista dels informes tècnic i jurídic, de conformitat 
amb la proposta de la Regidoria delegada 
d’Urbanisme, s’acorda per unanimitat dels disset 
membres presents dels disset regidors que integren 
el nombre de dret del Ple municipal: 

Acordar la suspensió potestativa de llicències 
ambientals municipals, d’activitats i de llicències 
d’obres i d’edificació per activitats en locals de pública 
concurrència, regulades en el Decret 217/2002, de l’1 
d’agost, i l’Ordre PRE/335/2003, de 14 de juliol, per 
la qual s’aprova l’ordenança municipal tipus sobre 
els locals de pública concurrència on s’exerceix 
la prostitució, en l’àmbit que consta delimitat en 
la documentació gràfica, amb aquest acord i que 
correspon al Sector U-7 “Industrial”.

Disposar que el present acord de suspensió 
potestativa de llicències porta causa de l’estudi que 
es duu a terme, dins dels treballs de redacció del 
POUM, d’aquelles activitats que, en el Sector U-7 
“Industrial”, puguin resultar incompatibles amb les 
activitats ja implantades i els equipaments que s’hi 
estan consolidant. 

Establir que aquesta suspensió s’extingirà en tot 
cas per les causes previstes a l’article 103.4 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006, 
de 18 de juliol).

Ple ordinari de 
25/07/2013
Donar compte del Decret de l’Alcaldia 804/2013, 
de 12 de juliol, de canvi de delegació de l’Àrea de 
Festes Populars.
Aquesta Àrea, l’assumirà, a partir d’ara, la primera 
tinenta d’alcalde, Cati Forcano Isern, que ja és la 
responsable de les àrees de Benestar Social i de 
Joventut. 

Donar compte de l’informe sobre l’acompliment 
dels terminis de pagament de les obligacions 
de l’Ajuntament de Canet de Mar i l’Organisme 
Autònom Ràdio Canet pagades entre l’1 d’abril i el 
30 de juny de 2013 i de la Fundació els Garrofers 
pagades entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de març 
de 2013.

Donar compte dels comptes Fundació Els 
Garrofers exercici 2012.

Desestimació recurs reposició interposat per 
Sorea, SA contra la inadmissió a tràmit de la 
sol·licitud d’informe favorable per autoritzar noves 
tarifes del servei municipal de subministrament 
d’aigua potable.

Aprovació modificació de crèdit 27/2013

Declaració de desert contracte gestió del servei 
públic d’escola bressol municipal. S’acorda per 10 
vots a favor i 7 abstencions.
D’aquest punt en fem un aclariment a la pàgina 
número 18 d’aquest mateix butlletí. 

Aprovació nombre habitants de Canet de Mar. 
A data 1 de gener de 2013, Canet de Mar tenia 
censats un total de 14.129 habitants.
S’aprova per unanimitat.

Aprovació ampliació pròrroga conveni de 
col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya de la Generalitat relatiu a l’Oficina 
Local d’Habitatge. 
S’aprova per 13 vots a favor i 4 abstencions. 

Aprovació tarifes Escola Bressol. 
S’aprova per unanimitat.

Moció presentada pels grups municipals de CiU, 
UMdC i ERC d’adhesió al pacte nacional pel dret 
a decidir. 
S’acorda per 13 vots a favor i 4 vots en contra.

Moció presentada pels grups municipals de 
CiU, UMdC, ERC i PSC de suport al manifest No 
acceptem la Llei Wert. 
S’aprova per 13 vots a favor i 2 abstencions per 
absència momentània de la sala d’un regidor i per 
abandó de la sessió d’un regidor.

Moció presentada pels grups municipals de 
CiU, UMdC, ERC i PSC a favor del manteniment 
dels serveis socials de proximitat en mans dels 
municipis (i els consells comarcals). 
S’aprova per unanimitat dels 16 regidors presents a 
la sala.

Moció presentada pel grup municipal del PSC 
sobre la situació actual dels joves a Catalunya. 
S’aprova per unanimitat.
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EXPOSICIONS
SALA CULTURAL RAMON DE CAPMANY, 
plaça Americanos s/n
- Recordant els ballets russos. Material 
gràfic del fons MAE. Del 6 al 22 de setembre. 
Àrea de Cultura, col:labora: MAE, Centre de 
Documentació i Museu de les Arts Escèniques, 
Institut del Teatre i Diputació de Barcelona
- 18è Concurs popular de fotografia Festa 
Major Petita. Del 23 al 29 de setembre. 
Organitza: Àrea de Cultura

BIBLIOTECA P. GUAL I PUJADAS, riera Sant 
Domènec
- Maternitats. Fins al 13 de setembre 

CASA MUSEU LLUÍS DOMÈNECH I 
MONTANER, Xamfrà rieres Gavarra i Buscarons
- Empremtes. Del 12 de setembre de 2013 
al 21 d’abril del 2014. Inauguració el 12 de 
setembre  a les 20.00 h

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 
I DE LLEURE
- Inscripcions als cursos de 
l’Escolad’Adults Maria Saus. Català, 
informàtica, ortografia castellana, fins al 20 
de setembre. Curs de preparació de la prova 
d’accés a Cicles formatius de grau mig i 
grau superior, preinscripcions del 2 al 13 de 
setembre. Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora

- Inscripcions als cursos i tallers de la 
UGG - Universitat de la Gent Gran. Anglès 
bàsic (inclou taller d’anglès per a viatjar), 
història de la música, intel·ligència emocional, 
internet i noves tecnologies, català escrit, taller 
d’història de Canet (segle X-XIX), itineraris per 
l’art català (2). Prematriculació fins al 12 de 
setembre al Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora 
(UNED), telèfon: 93 795 46 25, horari: de 10.00 
h a 14.00 h i de 17.00 h a 19.00 h a partir del 2 
de setembre

- Cursos a Espaicaixa. Informàció: Enric, 
telèfon: 93 795 64 56. Espaicaixa

- Cursos i tallers organitzats per 
l’Associació de dones Sàlvia. Informació i 
inscripcions: plaça Manén s/n, 
dimarts de 18.00 a 20.00 hores i dijous de 
10.00 h a 12.00 h.  Associació de dones Sàlvia



3
setembre 2013 Butlletí d’Informació Municipal

Telèfons d’interès: 

Editorial

Ajuntament - Edifici central
Telèfon: 937943940 / Fax: 937941231

Vil·la Flora i Masoveria
Telèfon: 937954625 / Fax: 937943198

Serveis Socials
Telèfon: 937954679 / Fax: 937954126

Policia Local
Telèfon: 937940088 / Fax: 937940744

Biblioteca P. Gual i Pujadas
Telèfon: 937956037 / Fax: 937943154

Oficina de Turisme 
Telèfon: 93 794 08 98

Casa Museu Domènech i Montaner
Telèfon: 937954615 / Fax: 937943090

Escola Bressol El Palauet
Telèfon: 93 794 37 70

Plaça Mercat - Telèfon: 93 794 02 92

Ràdio Canet 
Telèfon: 937942002 - Fax: 937941303

Hospital Residència Guillem Mas
Telèfon: 93 794 03 93

Centre residencial Els Garrofers
Telèfon: 93 795 63 08
 
Pavelló d’esports - Telèfon: 93 794 09 62
 
Piscina municipal 
Telèfon: 93 794 39 66

Bústia Oberta a 
l’Ajuntament: 
canetdemar@canetdemar.cat

Seguim fent feina
Passat un estiu sense pràcticament pluja a Canet, 
comencem un nou curs municipal on afrontem reptes 
per acabar, altres per començar, però on la prioritat, 
com sempre, és el ciutadà.

Aquest és un govern que amb els lògics encerts i 
errors treballa per les persones, lluny, molt lluny del 
distanciament actual de la política amb la societat.
Acabem l’estiu amb una bona temporada de platja 
on el servei de salvament i l’estat de la platja ha estat 
molt satisfactori.

Començarem la tardor amb l’absoluta seguretat que 
el bon servei d’escola bressol continuarà sent un 
actiu important del municipi i assentarem les bases 
perquè en els propers anys el servei no pateixi més 
incerteses. Volem agrair l’esforç i la professionalitat 
de les treballadores del Palauet. Per altra banda, el 
segon IES ja és una realitat i continuarem treballant 
per buscar la seva ubicació definitiva en el marc del 
Pla General. 

Aquest setembre aprovarem l’avanç del Pla General, 
un dels objectius principals d’aquest mandat 

municipal que permetrà ordenar urbanísticament el 
territori i començarem un Pla Estratègic per definir 
cap a on volem anar com a municipi.

Els serveis a les persones han estat i continuaran 
sent prioritaris. Continuarem ajudant des de Serveis 
Socials a tots aquells que tinguin necessitats 
alimentàries, de subministres o els calguin ajudes 
puntuals. 

Des de Seguretat Ciutadana, s’ha començat a 
implementar la policia de proximitat per fer molt més 
propera la policia local al ciutadà i donar un molt 
millor servei. Les àrees de Medi Ambient i Obres 
i Serveis veuran incrementats els seus recursos 
perquè la neteja i els arranjaments al carrer que tants 
maldecaps ens porten a tots puguin millorar. S’ha 
remodelat la plaça Onze de Setembre. En breu, la 
plaça Colomer serà remodelada i deixarem de tenir 
aquella zona degradada. 

Vam inaugurar, a l’estiu, la plaça de la Papallona, 
amb la qual hem obert un nou espai públic al poble.
Continuarem treballant de forma conjunta perquè el 

conflicte amb Sorea se solucioni de forma satisfactòria 
per als ciutadans i es demanaran les responsabilitats 
que calguin.

Aquest setembre celebrarem la sisena Fira Mercat 
Modernista, plena d’actes i esdeveniments. Fira ja 
consolidada com a referent cultural i econòmic de la 
comarca.

Com a govern, lluitem amb la mateixa il•lusió que 
teníem quan vam començar el juny de 2011 i em 
comprometo a no baixar la guàrdia en cap cas. 
I continuem treballant dia a dia, per tirar endavant 
projectes que tenim sobre de la taula. Sóc conscient 
que resten moltes coses per fer. Vull insistir que 
l’Ajuntament som tots, ciutadans, associacions 
oposició i govern, i tots tenim l’obligació i el deure de 
fer un poble molt millor.

Us desitjo una molt bona Fira Modernista i una 
bona tardor!

Jesús Marín i Hernàndez,
Alcalde i regidor d’Educació.
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Recull de fotografies dels actes de l’estiu 
Com fem habitualment, hem recollit imatges d’alguns dels molts esdeveniments que s’organitzen a la nostra 

vila. Aquest estiu hem tingut molta activitat, com sempre, encapçalades per la Festa Major de Sant Pere i 

Sant Pau
Aquest espai, el fem entre tots. Si teniu imatges 
d’activitats fetes al nostre poble i voleu que formin 
part del fons fotogràfic de l’Arxiu municipal, podeu 
fer-les arribar a l’Ajuntament, a través de l’Àrea de 
Comunicació. 
Per tal de poder-les reproduir en suport paper, com 

és el butlletí d’informació municipal Viure Canet, o 
ser material per a futures exposicions que reflecteixin  
la riquesa associativa local, cal que siguin imatges 
en alta resolució. 
Podeu fer-nos-les arribar a través de l’adreça 
electrònica canetdemar@canetdemar.cat

Aquí només en fem una petita tria. Si voleu veure 
més imatges, entreu al web municipal i al portal 
multimèdia on també hi ha els vídeos que hem 
enregistrat des de Comunicació . 

Festa Major de Sant Pere i Sant Pau 
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Mercat d’intercanvi d’estiu

Inauguració plaça de la Papallona

Jornada del tomàquet

Exposició Eugeni Forcano i visita del conseller de Cultura, Ferran Mascarell
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Obertura d’un Servei 
d’intermediació hipotecària  
A la seu dels Serveis Socials de l’Ajuntament
L’Ajuntament, davant la problemàtica creixent per a 
moltes famílies per fer front al pagament dels préstecs 
hipotecaris, ofereix un servei d’intermediació, que 
informa i assessora les famílies amb dificultats per 
atendre els pagaments de les hipoteques i que per 
tant, es troben en risc de perdre el seu habitatge 
principal.
L’objectiu d’aquest servei, que presta una advocada i 
mediadora a la seu dels Serveis Socials, és evitar els 
desnonaments provocats per la falta de pagament 
del préstec hipotecari. En poden ser usuaris els 
propietaris d’un habitatge que sigui habitatge 
principal i que tenen dificultats per atendre les quotes 
del préstec.  El Servei s’estén també als lloguers, 
ja que també es donarà informació, assessorament 
i mediació entre les famílies llogateres i els seus 
propietaris si hi ha algun problema per satisfer la 
quantitat econòmica del lloguer. A aquest darrer, hi 
poden accedir tant els llogaters com els propietaris 
dels immobles.

Com funciona el Servei d’intermediació 
hipotecària?
Cal demanar cita prèvia, per tal de mantenir una 
primera entrevista i rebre informació general. Es 
valorarà la millor manera d’abordar la situació. El 
servei s’ofereix com a mediador entre la família i 
l’entitat financera o entre el propietari d’un habitatge i 

el llogater. La intervenció del mediador serà imparcial, 
atenent a la voluntarietat de les persones que hi han 
d’assistir i garantint sempre la confidencialitat del 
contingut que exposin les parts.
Ens trobem davant una problemàtica que cada cop 
afecta més famílies, i que trobaran en aquest Servei 
d’intermediació una guia per afrontar aquest fet 
amb més seguretat i orientació. De moment, aquest 
servei s’oferirà fins a final d’any. Si l’experiència és 
profitosa, és previst prorrogar-lo de cara a l’any que 
ve.
L’atenció es fa els dilluns de 10.00 h a 14.00 h. Per 
demanar cita podeu anar directament als Serveis 
Socials (carrer Narcís Monturiol, 3), trucar al telèfon 
93 795 46 79 o bé enviar un missatge a través de 
l’adreça electrònica pobletbl@canetdemar.cat

La sol·licitud de beques de menjador escolar es 
fa aquest any al setembre

Suport psicològic 
infantil  
Els Serveis Socials de l’Ajuntament han iniciat la 
col·laboració amb el programa Pro-infància de suport 
psicològic personalitzat. Era un servei que ja es feia 
en una altra població i ara també s’ha cregut molt 
convenient poder oferir aquí. S’oferirà durant tot el 
que resta de l’any 2013 a través de la Fundació AGI, 
que ja fa amb nosaltres la tasca de reforç escolar.
La finalitat d’aquest programa de suport psicològic 
és promoure capacitats i competències emocionals 
i sociocognitives de nens, nenes i adolescents. Els 
destinataris són infants i les seves famílies que es 
troben en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió 
social.
La Fundació AGI atén els infants que han estat derivats 
a través dels Serveis Socials de l’Ajuntament, prèvia 
valoració i d’acord amb les famílies dels menors. 
El servei té un nombre limitat d’usuaris i sessions. 
Aquesta fundació té gairebé 20 anys d’història, tots 
ells treballant en l’atenció de les persones i en el 
desenvolupament de la infància i la família.

La sol·licitud de beques per al menjador escolar, es 
du a terme habitualment a finals de maig i durant el 
mes de juny. Aquest any, però, la convocatòria s’obre 
al setembre. 
Des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament ja es 
va fer un avís a les famílies amb menors escolaritzats 
abans d’acabar el curs al mes de juny. 
El període de sol·licitud per aquest curs 2013 - 2014 
és des del 12 de setembre i fins al 16 d’octubre de 
2013 i per optar-hi s’hauran de complir un seguit de 
requisits. 
Podeu fer efectiva la sol·licitud de cita prèvia des del 
2 de setembre, trucant a Vil·la Flora.

QUÈ SÓN LES BEQUES DE MENJADOR?

Es tracta d’uns ajuts que ens arriben a través del 
Consell Comarcal del Maresme. L’objecte de la 
convocatòria és ajudar a l’escolarització dels nens 
i les nenes en edat escolar de les famílies de la 
comarca del Maresme, que estiguin escolaritzats a la 
comarca en els cursos d’educació infantil de segon 
cicle, primària i/o secundària obligatòria, que tinguin 
dificultats socials, econòmiques i/o geogràfiques 
d’accés al centre escolar, als quals no els correspon 
la gratuïtat del servei de menjador, per tal que puguin 
gaudir d’un ajut que els permeti utilitzar aquest servei, 

durant el curs 2013-2014. També es fa extensiva als 
alumnes que estan empadronats a una comarca 
que no sigui el Maresme, però que estan cursant els 
estudis d’educació infantil de segon cicle, primària i/o 
secundària obligatòria al Maresme.

Trobareu més informació al web del Consell 
Comarcal del Maresme i al document elaborat per 
l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament, que és accessible 
des del web municipal. 

Imatge d’arxiu. Menjador escola Misericòrdia 2006

Cloenda de les 
sessions del programa 
de reforç educatiu
Aquest juliol s’ha celebrat la festa de cloenda de les 
sessions de reforç escolar que es duen a terme des 
del novembre passat i que estan coordinades per la 
Fundació AGI amb la col·laboració i el suport dels 
Serveis Socials de l’Ajuntament. Els 10 menors que 
hi han participat, han vingut acompanyats de pares i 
familiars per compartir amb la regidora Cati Forcano, 
amb personal tècnic dels Serveis Socials i sobretot, 
amb la tutora que ha estat al capdavant del grup i de 
les sessions, una estona de valoració de l’experiència 
que, en tots els casos, ha estat molt positiva.
Durant aquests mesos s’ha acompanyat els nens 
i les nenes, que estudien primària o secundària, 
en l’aprenentatge de les matèries que els són més 
feixugues, a la vegada que se’ls ha orientat i donat 
suport, en tot el procés de seguiment escolar. Són 
menors de Canet que tenen risc d’exclusió i fracàs 
escolar i amb aquesta mesura se’ls donen eines per 
combatre-ho. La derivació es fa des dels Serveis 
Socials, prèvia valoració amb les famílies i amb els 
centres educatius de Canet. En tots els casos hi ha 
una clara predisposició i voluntat de les famílies i 
també dels nois i les noies.
Des de l’Ajuntament es vol mantenir aquesta actuació 
de reforç de cara als propers cursos. 
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Els membres de la Fundació Els Garrofers han signat, 
finalment, al Palau de Mar de Barcelona, seu del 
Departament de Benestar Social i Família, el concert 
que garanteix el centre residencial com a equipament  
d’atenció a les persones amb discapacitat psíquica i 
sensorial. 
Amb aquesta signatura es culmina un procés que ha 
implicat un esforç gegantí per part de les famílies, els 
responsables del centre i de la Fundació, el consistori 
canetenc i també per part de la Generalitat.
Fins ara, el centre ha estat funcionant a partir de 
subvencions que s’han anat prorrogant amb el temps. 
Tots esperàvem que se signés el concert econòmic 
perquè així es garantia la relació continuada entre 
l’equipament i la Generalitat. 
De fet, ja es va avançar que es treballava en aquesta 
línia quan la Generalitat va garantir les aportacions 
econòmiques pendents ara fa més d’un any.  Amb 
el concert, finalment es garanteix definitivament la 
viabilitat del centre Els Garrofers.
Els Garrofers va obrir l’abril de 2011 i des d’aleshores 

s’ha treballat per aconseguir el que s’ha signat aquest 
final de juny. 
Una excel·lent notícia que l’alcalde Jesús Marín, 
president de la Fundació Els Garrofers, ha volgut 
agrair públicament per l’esforç incansable de 
persones com la Rosa Rovira, l’Ana Segura, la Cati 
Forcano i la Carmela Fortuny.

Preparem nou curs de 
l’Escola d’Adults 
164 alumnes van acabar amb èxit el curs 2012 - 2013
Aquest juny ha acabat un nou curs de l’Escola d’Adults 
Maria Saus. En un acte a l’envelat de Vil·la Flora, 
una setantena d’aquests alumnes van participar a 
la festa de cloenda dedicada especialment a tots 
ells. L’alcalde, Jesús Marín no es va voler perdre 
aquest acte i va lliurar personalment els diplomes 
i els certificats als alumnes. També es va donar un 
obsequi als voluntaris que han donat el seu suport 
en algunes classes durant aquest curs 2012 - 2013. 
Alguns d’aquests voluntaris pertanyen a l’associació 
de Creu Roja. La festa va concloure amb una foto de 

grup, un berenar i ball amb disco mòbil fins al vespre. 
Un cop acabades les vacances i fet el tancament del 
curs, l’equip docent ho té tot a punt per a l’inici del 
nou curs. 
El curs 2012 - 2013, l’Escola d’Adults ha tingut 164 
alumnes, repartits entre els cursos d’alfabetització, 
alfabetització a nouvinguts, neolectors, taller 
d’ortografia castellana, taller d’entrenament de la 
memòria, taller de lletres, català bàsic (nivell 1, 2 i 
3), aula clic (nivell 1 i 2) i curs de preparació per les 
proves d’accés a cicles formatius de grau mig.

Tot a punt per a l’inici 
de curs al segon 
institut 

El curs 2013 - 2014 comença a Canet amb l’entrada 
en funcionament del segon institut públic del mu-
nicipi. Dues línies de 1r d’ESO, amb un total de 67 
alumnes, ompliran els mòduls que serviran d’aules 
provisionals durant el temps que l’equipament estigui 
ubicat a la zona del polígon industrial Can Misser. 
La posada en marxa del SES de Canet ha significat 
la col·laboració i l’esforç de diferents administracions: 
Generalitat de Catalunya i Serveis Territorials 
d’Ensenyament al Maresme i Vallès Oriental, que 
han dotat l’equipament i el personal del centre, i 
l’Ajuntament de Canet que ha facilitat el solar i s’ha 
ocupat de les diferents millores que calia dur a terme. 
Durant l’estiu s’ha estat arranjant l’espai perquè 
l’activitat docent es desenvolupi amb total normalitat. 
A banda de la instal·lació dels tres mòduls, que 
donaran cabuda a les aules i els diferents serveis 
del centre, també s’han dut a terme diverses 
instal•lacions i millores complementàries, com ara 
la conducció dels serveis bàsics d’aigua, llum, 
electricitat i telecomunicacions; millores en els 
accessos al nou centre (nova senyalització viària, 
millora de la il·luminació  del tram del túnel sota 
l’autopista, protecció per als vianants en el mateix 
tram, entre d’altres), i altres millores en el mateix solar 
de l’institut com ara els tancaments, l’anivellament 
del terreny i l’equipament amb mobiliari urbà. 
El centre comptarà amb una plantilla de sis professors 
que afronten el repte d’iniciar un nou projecte 
educatiu a la nostra vila. Una plantilla engrescada i 
il•lusionada que ha rebut, a més a més, l’impuls i el 
suport dels alumnes i les seves famílies.  En aquest 
sentit ja s’ha constituït l’Associació de Mares i Pares, 
que s’ha organitzat en diferents comissions de treball. 
Paral·lelament, futurs alumnes amb mares i pares 
han netejat el recinte aulari, han col·locat el mobiliari 
i fins i tot han instal·lat un sistema de megafonia. Al 
nou centre, la música serà un element integrat en el 
dia a dia dels alumnes. 
El conjunt d’accions tenen un import pressupostat de 
gairebé 30.000 euros, que assumeix l’Ajuntament i al 
qual s’ha d’afegir el cost en hores dels operaris de la 
Brigada que hi han treballat. Aquí no es té en compte 
el cost del tancament del centre, que comparteixen 
l’Ajuntament i la Generalitat.

Els Garrofers signen el concert amb la 
Generalitat 
Es garanteix el futur del centre residencial 

celebració del 1r aniversari
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La Oficina de Turisme ha rebut gairebé 300 visites 
durant el mes de juliol de 2013, un nombre de 
persones similar a l’any passat. El seguiment es fa, 
com l’any passat, amb un programa de Gestió de 
Visitants del Departament d’Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya, que permet estudiar amb 
major detall el turisme a la vila, a partir dels visitants 
que s’acosten a l’Oficina de Turisme a demanar 
informació.
Així, dels visitants rebuts aquest mes de juliol, el 
23,6% viatja sol, el 27,3% ho fa en parella, el 29,0% 
ho fa en família i el 16,6% ho fa en grup. El 74% són 
gent entre 35 i 65 anys; un 50% pernocta al municipi.
Sobre la procedència dels turistes, cal destacar els 
d’origen de l’Estat que suposen el 49,09% (8 punts 
més que en el mateix període de l’any passat). En 
segon lloc, hi ha els francesos que han suposat 
un 25.5% (-1). El turisme alemany es manté més 
o menys com l’any passat a l’entorn del 7%. Altres 
nacionalitats a destacar que també han visitat Canet 
de Mar són Rússia (5%), Països Baixos, Suïssa, 
Suècia, Dinamarca i Polònia, a banda de llocs de 
procedència més allunyats com són Argentina o 
Austràlia. 
Analitzant el turisme interior, el 81,5% (+4) és turisme 
català. La resta es reparteix entre els provinents de 
la Comunitat de Madrid (11,1%), Euskadi i Astúries.

De les visites de catalans, el 26% són de Barcelona 
ciutat i el 37% són ciutadans de Canet, que pregunten 
per les activitats que es fan a la vila, principalment 
sobre els concerts al Castell de Santa Florentina i la 
Fira Mercat Modernista.
Sobre les consultes, un 68,4% (+6) fan referència 
al turisme cultural que ofereix el municipi, com 
la Casa museu Lluís Domènech i Montanter, la 
ruta Modernista, la ruta dels Indians o el patrimoni 
religiós. Un 25,7% (+7) consulta temes de natura i 
espais naturals, com el senderisme i les platges. La 
resta s’interessen per la gastronomia i la salut.
Finalment, cal destacar que quan arriben a l’Oficina 
de Turisme de Canet, la majoria de visitants 
demanen informació sobre Barcelona, tot i que una 
part important ja hi ha estat i busquen altres llocs 
per visitar. A la comarca, destaquem l’interès que 
desperten Arenys de Mar, Mataró, Caldes d’Estrac 
o Sant Pol de Mar, ja que la majoria defugen de les 
localitats molt turístiques o residencials. Fora de la 
comarca, Girona i Figueres són les destinacions més 
sol·licitades, a banda d’algunes localitats de la Costa 
Brava. Els parcs naturals del Montnegre i el Corredor, 
el Montseny i la Garrotxa també desperten interès, 
tot i que el paratge natural que més qüestions genera 
és Montserrat.

Els turistes que ens visiten 
són sobretot els catalans

Ens visita la senadora 
Montserrat Candini

Aquest agost hem rebut la visita de la senadora 
i alcaldessa de Calella, Montserrat Candini. Ha 
vingut convidada pels canetencs Josep Rovira i 
Josep Isern, exalcalde i exregidor de l’Ajuntament 
respectivament, ja que aquests estaven interessats 
a mostrar-li diverses iniciatives turístiques i de 
promoció local. La senadora ha estat rebuda 
primer a l’Ajuntament, per l’alcalde Jesús Marín. 
Posteriorment, han visitat  l’antiga Escola de Teixits 
de Punt, avui Centre de Recerca i Transferència de 
Tecnologia Tèxtil (CRTTT), per veure els projectes en 
marxa i s’ha debatut sobre les opcions de recuperar la 
formació específica en aquest espai, avui centrat en 
la investigació. La visita ha acabat amb una trobada 
al Santuari de la Misericòrdia. El turisme religiós 
genera un gran nombre de visites i es volia mostrar 
a Montserrat Candini tot el potencial de l’entorn de la 
Misericòrdia i valorar-ne les possibilitats turístiques.

Habitatges d’ús turístic
L’Ajuntament, a través de l’Àrea de Turisme, adscrita 
a Promoció Econòmica, dóna informació sobre una 
nova opció de promoció turística a nivell particular.  
Es tracta de l’habitatge d’ús turístic, una opció 
d’allotjament que està augmentant actualment a la 
nostra zona. La Generalitat va fer l’any passat una 
campanya per regularitzar, categoritzar i promocionar 
aquesta opció, tant pel que fa als apartaments 
turístics, com als habitatges d’ús turístic.
A l’apartat de tràmits i gestions del web municipal, 
dins l’espai dedicat a la casa, hi ha tota la informació 
que us cal saber si teniu intenció d’utilitzar aquesta 
modalitat de turisme. Heu de saber que l’habitatge 
d’ús turístic està regulat per la Generalitat i s’han de 
complir uns requisits concrets per poder-ne oferir. 
Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic 
aquells que són cedits pel seu propietari, directament 
o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi 
de contraprestació econòmica, per a una estada de 
temporada, en condicions d’immediata disponibilitat i 
amb les característiques que estableix per Decret la 
Generalitat. S’han de cedir sencers i no se’n permet 
la cessió per estances.
Cal fer-ne una comunicació prèvia a través del 
Registre general de l’Ajuntament.
Els habitatges d’ús turístic s’estan convertint en una 
part important del sector a Catalunya. Per aquest 
motiu se’ls va incloure a la modificació de Llei 9/2011 
de promoció de l’activitat econòmica i van formar part 
d’una campanya de la Generalitat. 

Una nova iniciativa porta turistes a la Casa 
museu Domènech i Montaner
El Consorci de Turisme del Maresme, del qual forma 
part l’Ajuntament, ha donat suport tècnic en la prova 
pilot de l’excursió Discover and enjoy the Maresme 
Region que es comercialitza entre diferents hotels als 
turistes. Se’ls ofereix diferents opcions d’oci i cultura 
a les poblacions del Maresme. Entre els espais 
oferts hi ha la Casa museu Domènech i Montaner. 
Les sortides són divendres i/o dissabte al matí i hi ha 

difrents punts de recollida entre les poblacions més 
turístiques de la costa. El preu de la sortida és de 28 
euros per adult i 15 euros per nens.
Una forma més de donar a conèixer el patrimoni local 
entre els turistes i visitants estrangers que venen a 
Catalunya, com ho són els press trip o viatges de 
premsa, que ens han fet aparèixer en diverses 
ocasions en revistes estrangeres. 



Programa

Dijous 12 de 
setembre
20.00h  
Inauguració Exposició 
Empremtes
Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner - Sala Jardí
Organitza: Àrea de Cultura

Divendres 13 de 
setembre
18.00h - 21.00h  
Fira Mercat Modernista. Ciutats 
Modernistes. Mercat d’artesans 
a la riera Sant Domènec, el carrer 
Ample, el carrer Castanyer, la riera 
Buscarons i la riera Gavarra.
Espai ciutats modernistes 
a la plaça Universitat

19.00h 
Festa d’inauguració de la 6a 
Fira Mercat Modernista de Canet 
de Mar a càrrec del grup XAROP 
DE CANYA. Es convida a tots els 
ciutadans vestits d’època a assistir a 
l’acte al Saló de Plens de l’Ajuntament 
(C/ Ample, 11)
Recollida d’autoritats i vilatans i 
cercavila fi ns a la plaça Universitat

Recreació històrica Mossos 
d’Esquadra
Una parella de mossos d’esquadra a 
peu, uniformada com a principis del 
segle XX, acompanyaran autoritats 
i vilatans a l’espectacle inaugural i 
passejaran per la fi ra. Vestits amb 
barret de copa, jaqueta de gala, 
espardenyes i fusell recrearan el 
servei que feia el cos a la nostra vila i 
a la comarca.
Pels carrers de la fi ra
Col·labora: Grup del Servei Històric 
del Cos de Mossos d’Esquadra

19.45h - 20.30h  
Espectacle inaugural
A càrrec del grup XAROP DE CANYA
Plaça Universitat
(en cas de pluja es farà a l’envelat de 
Vil·la Flora)
Retransmès en directe per Ràdio 
Canet 107.6 FM

Tot seguit 

Sopar popular modernista
a la pista esportiva de la Plaça 
Universitat (en cas de pluja es farà a 
l’envelat de Vil·la Flora)
Ofert pels restaurants associats 
“Canet a l’Olla”: 6Q Restaurant, 
A Media Luz Restaurant, El 
Parador de Canet, La Queixalada, 
Hibiscus, Massamare Sandvitxeria i  
pastissers de Canet.
- Sopa de farigola
- Canelons de l’avia
- Pit d’indiot a l’Antillana
- Pageset amb bacallà i olives negres
- Pilotes caramel·litzades a la taronja
-i cafè gentilesa de Cafès 
TUPINAMBA
Preu del menú: 12€
Per endolcir el paladar: Postres 
modernistes 
Preu del tiquet: 2 €
Durant el sopar i el ball, s’oferirà vi, 
aigua i refrescos a preus populars al 
Bar modernista
Venda anticipada de tiquets per al 
sopar i les postres, del 1 al 13 de 
setembre a l’Ofi cina de Turisme, 
de 10.00h a 14.00h i a tots els 
restaurants i les pastisseries 
participants. Participaràs en un sorteig 
de sis premis oferts pels restaurants i 
per Cafès Tupinamba.

22.30h  
Ball Vuitcentista
a càrrec del grup XAROP DE CANYA
Plaça Universitat (en cas de pluja es 
farà a l’envelat de Vil·la Flora)
Balls de parella i danses col·lectives 
ens transportaran a l’ambient de les 
ballades de principis del segle XX.
 

Dissabte 14 i 
Diumenge 15
Mercat d’artesans 
a la riera Sant Domènec, el carrer 
Ample, el carrer Castanyer, la riera 
Buscarons i la riera Gavarra
Horari: d’11.00h a 14.30h i de 17.00h 
a 21.00h

Tallers d’oficis 
a la plaça Macià i el carrer de la Font
Organitza ARTENAC
Horari: d’11.00h a 14.30h i de 17.00h 
a 21.00h

Fira de Dibuix i Pintura 
a la Plaça Macià  

Organitza ARTENAC
Horari: d’11.00h a 14.30h i de 17.00h 
a 21.00h

 
Espai ciutats modernistes
Plaça Universitat
Promoció de les ciutats modernistes 
de Catalunya, amb la presència de les 
ciutats d’Arenys de Mar, Argentona, 
Cardedeu, La Garriga i Mataró. 
També hi participen la Diputació de 
Barcelona, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i el Museu del Gas 
de la Fundació Gas Natural Fenosa, 
que ens ofereixen informació cultural i 
turística i tallers per a petits i grans.
Horari: d’11.00h a 14.00h i de 17.00h 
a 21.00h

 
Comerç al carrer
A la riera Buscarons i els voltants de 
la Plaça Mercat
Comerciants i venedors vestits 
d’època ens oferiran els seus 
productes
Horari: d’11.00h a 14.00h i de 17.00h 
a 21.00h
Organitza: UBC - Unió de Botiguers i 
Comerciants de Canet de Mar

 
Fira de la Cervesa Artesana de 
Canet de Mar
Plaça Mercat – Riera Buscarons, 101
Presentació de la cervesa artesana 
Cannetum, tast i degustació de 
diferents cerveses i conferències 
d’elaboració. Exposició de pintura 
cervesera a càrrec de Pedro Gómez 
Taboada (il·lustrador i dissenyador 
gràfi c).
Horari: dissabte de 18.30h a 01.00h i 
diumenge de 10.00h a 20.00h
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: 
Masmalta.com 

 
Jocs de sempre gegants
Espai Jocs Infantils -  Plaça de 
l’Església
Bitlles catalanes, escacs gegants i 
tres en ratlla
Organitza: Soroll.som. Col·labora: 
Àrea d’Esports

 
Menús i plats modernistes 
A diferents restaurants i bars del 
municipi

 
Trenet del comerç
Punt de sortida i arribada: davant la 

Plaça Mercat – riera Buscarons
Passeja en trenet per diferents indrets 
del nostre poble gaudint de diversos 
punts d’interès com el Passeig, el 
Santuari i el Parc de la Misericòrdia, 
el cementiri municipal, Vil·la Flora, 
les Fonts i les rieres del centre de la 
població, passant per Villa Soledad, la 
Casa museu Ll. Domènech, l’Ateneu 
Canetenc i la Plaça Mercat.
Altres parades: esplanada Santuari 
de la Misericòrdia, pistes d’atletisme 
– cementiri municipal i davant Vil·la 
Flora – Via Cannetum.
Preu per viatge: 1€
Durada: 35 minuts aprox.
Horari: de 10.00h a 13.30h i de 
16.30h a 19.00h
Organitza: UBC-Unió de Botiguers i 
Comerciants de Canet de Mar
Venda de tiquets: a les mateixes 
parades del recorregut.

Exposicions
EMPREMTES
Casa Museu Lluis Domènech i 
Montaner - Xamfrà rieres Gavarra i 
Buscarons. Exposició on destaquen 
com a fets singulars, la revisitació 
i la reconstrucció mental de can 
Rocosa, com a laboratori d’idees 
domenequianes i la relació de 
Domènech amb el medi natural 
canetenc, les Flors domenequianes. 
Arran de l’exposició, es publica un 
catàleg que presenta, per primera 
vegada al món, materials inèdits.
Comissaris: Enric Granell, Antoni 
Ramon i Teresa-M. Sala. Coordinació: 
Lluís Domènech i Girbau i Casa 
museu
Durada: del 12 de setembre de 2013 
al 21 d’abril de 2014
Horari: 10.00h a 14.00h i de 16.00h a 
20.00h (durant la Fira Modernista)
Organitza: Àrea de Cultura – 
Ajuntament de Canet de Mar. Casa 
museu Ll. Domènech i Montaner
Inauguració: 12 de setembre a les 
19.00h
Sala Jardí de la Casa museu Ll. 
Domènech i Montaner

 
Exposició Recordant els Ballets 
Russos
Sala Municipal d’Exposicions - Plaça 
dels Americanos, s/n
A partir d’una petita exposició feta 
amb materials gràfi cs dels fons del 
MAE, es vol fer memòria del que 



van ser i han significat els Ballets 
Russos de Diaghilev, qui van ser els 
protagonistes d’aquesta gesta, les 
aportacions significatives a nivell 
coreogràfic i estètic, com també 
l’empremta deixada arreu d’Europa i 
al nostre país.
Durada: del 6 al 19 de setembre
Horari: de dimarts a divendres de 
18.00h a 21.00h 
dissabte i diumenge de 11.00h a 
14.00h i de 17.00 a 20.00h
Col·labora: MAE. Centre de 
Documentació i Museu de les Arts 
Escèniques. Institut del Teatre. 
Diputació de Barcelona
Organitza: Àrea de Cultura - 
Ajuntament de Canet de Mar. 

Rutes i visites 
guiades
Ruta Modernista al centre 
històric
Visita guiada pel centre històric 
de Canet que inclou visita a la 
Casa Roura, el Saló de Plens de 
l’Ajuntament de Canet de Mar i la 
Casa Juli Font (El Petit Palauet).
Dates:  dissabte 14 de setembre i 
diumenge 15 de setembre
Horari: matí 12.00h i tarda 18.00h.
Punt d’inici de la ruta: Punt 
d’Informació de la Fira - Plaça de la 
Llenya
Durada: 60 minuts
Preus: 5 € adults / 3 € nens de 6 a 14 
anys, estudiants i jubilats

 
Ruta dels Indians
Visita guiada resseguint el patrimoni 
arquitectònic impulsat gràcies a la 
fortuna dels americanos. La visita 
inclou la residència de l’americano 
Josep Alsina Roig, el cementiri 
municipal i a Vil·la Flora, ens rebran 
els senyors Busquets. Escenificació 
teatral Un dia d’estiu a Vil·la Flora 
“L’homenatge” i degustació d’un 
refresc de l’època per acabar la ruta.
Dates: dissabte 14 de setembre i 
diumenge 15 de setembre
Horari: matí 11.00h i tarda 17.00h
Punt d’inici de la ruta: Punt 
d’Informació de la Fira - Plaça de la 
Llenya
Durada: 2h 30min.
Preus: 5 € adults / 3 € nens de 6 a 14 
anys, estudiants i jubilats
L’escenificació a Vil·la Flora va a 
càrrec del grup d’actors canetencs, 
dirigits per Pep Isern.

 
Ruta Modernista del carrilet al 
Castell de Santa Florentina
Ruta modernista en carrilet i visita 
guiada al Castell de Santa Florentina, 
antiga casa forta. Al segle XV, va 
passar a ser propietat de la família 
Montaner. Lluís Domènech i Montaner 
va rebre l’encàrrec de reformar el 
castell entre els anys 1899 i 1912. 
Inclou la visita a la cripta.
Places limitades
Dates: dissabte 14 de setembre i 
diumenge 15 de setembre.
Horari: matí 10.00h, 11.00h, 12.00h, 
13.00h i 14.00h
tarda 16.00h, 17.00h i 18.00h
Punt de sortida carrilet: riera 
Gavarra (alçada C/ Barcelona)
Punt d’arribada: riera Gavarra.
Durada: 90 minuts
Preus: 10 € adults, 6 € nens fins a 14 
anys, estudiants i jubilats. Els menors 
sense ocupació de plaça, gratuït.

 

Passejada fotogràfica pels 
petits detalls i els colors de 
Canet
Us proposem una passejada 
fotogràfica per anar descobrint aquells 
petits detalls, colors, reflexos i ombres 
que configuren la veritable essència 
del Modernisme, alhora que donarà 
les pautes necessàries per treure 
el màxim rendiment a les nostres 
fotografies. Descobrirem vitralls, 
gàrgoles, elements florals, dracs... de 
la mà de la fotògrafa Marga Cruz.
Horari: dissabte 14 de setembre a les 
18.00h. 
Diumenge 15 de setembre a les 
12.00h
Punt d’inici: davant l’Ajuntament de 
Canet, C/ Ample, 11
Grups màxim de 15 persones
Durada: 1h 30min.
Preu: 5€

Venda de tiquets i reserves 
anticipades de les rutes i passejada 
fotogràfica a:
Oficina de Turisme - Casa museu 
Lluís Domènech i Montaner, xamfrà 
rieres Gavarra i Buscarons. Tel. 93 
794 08 98. – turisme@canetdemar.cat
De l’1 al 13 de setembre, de 9.00h a 
14.00h
Es mantindrà la reserva anticipada, 
com a màxim, fins a una hora abans 
de l’inici de la ruta, moment en què 
es posaran a la venda si no han estat 
retirades. Caldrà fer el pagament i 
recollir el tiquet a l’estand del Punt 
d’Informació de la Fira – Plaça de la 
Llenya
La venda de tiquets durant els dies 
de la Fira Modernista (13 tarda, 14 i 
15 de setembre) es farà a l’estand del 
Punt d’Informació de la Fira – Pl. de la 
Llenya.

 
Visita a la Casa museu Ll. 
Domènech i Montaner
Recorregut per dos espais de gran 
interès patrimonial, Can Rocosa i la 
Casa Domènech que ens mostren 
la trajectòria polièdrica de Lluís 
Domènech i Montaner (1849-1923), 
el pare de l’arquitectura modernista 
catalana.
Dates: divendres 13, dissabte 14 i 
diumenge 15 de setembre.
Horari: matí de 10.00h a 14.00h
 tarda de 16.00h a 20.00h 
(durant la Fira Modernista)
Preu entrada: 3€ adults, 2€ jubilats 
i gratuït pels menors de 12 anys 
acompanyats.
(presentant el tiquet del carrilet 2 € 
adults, 1,5 € jubilats)

 
Visita als panteons modernistes 
del cementiri municipal
Panteó Busquets (1906-1909); panteó 
Domènech i Montaner (1910); panteó 
Font Montaner...
Carrer Sant Marc
Horari: de 10.00h a 20.00h

Espais ambientats
Passejades en tartana 
Parada: Plaça Colomer 
Petits i grans poden gaudir d’una 
passejada d’època en una típica 
tartana de l’època.

El Cosidor
carrer Ample
Expertes cosidores ens 
confeccionaran bosses de pa i 
davantals fets amb roba de farcell

Organitza: Residència Guillem Mas

Els 4 Gats
Plaça de la Papallona – riera 
Buscarons
Recreació dels famós restaurant Els 4 
Gats de Barcelona inaugurat el 1897, 
regentat per Pere Romeu i ubicat a 
la Casa Martí, edifici projectat per 
l’arquitecte Puig i Cadafalch. Durant 
els sis anys que es va mantenir 
actiu, fins al 1903, es va convertir 
en un dels llocs de referència del 
modernisme català. Il·lustres visitants 
com Casas, Rusiñol, Nonell i Picasso 
entre molts altres, participaven de 
les tertúlies en les quals “s’arreglava 
el món” i gaudien d’espectacles 
d’ombres xineses i de marionetes.
Emporta’t un record de la Fira! 
Fotografies fetes amb una càmera 
antiga del 1890 pel fotògraf minuter 
Javier Torra.
Horari: d’11.00h a 14.00h i de 16.00h 
a 20.00h

Escenari Cafè Teatre
Plaça Universitat
Recreant un cafè teatre modernista 
gaudirem durant tot el cap de 
setmana de diferents actuacions 
(dansa, titelles, comèdia musical...).

Espai La Moderna
Carrer Ample, 25
Demostració de confecció de barrets i 
exposició d’objectes als aparadors de 
l’antic establiment La Moderna
Organitza: Amics i amigues de La 
Moderna

Espai lúdic infantil – Tallers 
modernistes 
Plaça de l’Església
Activitats i jocs tradicionals per a 
infants i joves. Jocs de sempre 
gegants: bitlles catalanes, escacs 
gegant i tres en ratlla
Horari: d’11.00h a 13.00h i de 17.00h 
a 19.30h
Edats: de 3 a 12 anys 
aproximadament. Els més petits 
caldrà que vagin acompanyats
Organitza: Soroll.som. Col·labora: 
Àrea d’Esports

L’Orient i el Modernisme
Carrer de la Font
Comerciants que porten articles de 
l’Índia i la Xina fent la ruta de la seda. 
La bellesa natural d’aquestes terres 
llunyanes inspiren els vitralls, els 
mosaics i altres arts decoratives del 
període modernista.
Organitza: GEA XXI

Motos clàssiques 1900-1950
Riera Sant Domènec
Espai d’exposició de motos dels anys 
1900 al 1950
Organitza: Motos Clàssiques Canet 
de Mar

Passejades en poni
A la plaça de l’Església
Per a nens i nenes
Recorregut: carrer Església, riera 
Buscarons, carrer Eusebi Golart, 
plaça Colomer

Taverna de Cal Marsenc 
-Especialitat botifarra esparracada-
Plaça de l’Església
Refrescos i aperitius durant tot el cap 
de setmana

I en especial, hi trobareu l’autèntica 
botifarra esparracada, feta de carn 
magra, ceba i bolets. Gaudiu durant 
la Fira d’aquesta vianda que ens farà 
delectar el paladar.
Horari: a partir de les 10.00h
Organitza: Soroll.som

Taverna de la Fira
carrer de la Font
Fes el vermut i un bon aperitiu en 
qualsevol moment durant la Fira
Organitza: Unió de Botiguers i 
Comerciants de Canet de Mar

Vehicle d’època 
Riera Sant Domènec
Exposició d’una locomotora d’època 
per fotografiar-se 
Col·labora: Jordi Puigvert

Dissabte 14 de 
setembre

11.00h  
Cercavila Inaugural Per ordre de 
l’alcalde es fa saber!
El pregoner, músics i muses, 
acompanyats de la figura d’en 
Domènech inauguren tots els 
racons de la fira al so de tonades 
modernistes
A càrrec del grup XAROP DE CANYA
Itinerari: plaça Universitat, plaça 
de la Llenya, riera Sant Domènec, 
carrerAmple, carrer Castanyer, 
plaça Macià, carrer de la Font i riera 
Buscarons

11.00h 
Espai lúdic infantil – Tallers 
modernistes i jocs gegants
Plaça de l’Església
Tallers modernistes: aprendrem i ens 
divertirem fent vitralls amb papers 
de colors. Els més petits pintaran el 
nostre arquitecte més il·lustre, en Ll. 
Domènech i Montaner. Activitats i jocs 
tradicionals per a infants i joves.
Jocs de sempre gegants: bitlles 
catalanes, escacs i 3 en ratlla 
Horari: de 11.00h a 13.00h i de 
17.00h a 19.30h
Edats: de 3 a 12 anys 
aproximadament. Els més petits 
caldrà que vagin acompanyats
Organitza: Soroll.som

11.30h 
L’hora del conte
Contes del modernisme a càrrec 
del grup L’Auleta: “Del Patufet al 
senyor de Puerto Rico”  amb música 
d’Eduard Toldrà.
Escenari Cafè Teatre. Plaça 
Universitat
Organitza: Biblioteca P. Gual i 
Pujadas

12.30h 
Foto de família modernista
Al carrer Ample, 11 – davant la façana 
de l’Ajuntament i Saló de Plens de 
l’Ajuntament
Concentració de tots els ciutadans i 
ciutadanes vestits d’època per fer-nos 
una foto de família.
Col·labora: Alfons Viñas

Cercavila infantil Trenquem 
l’Olla Fajol 
En Domènech convida l’Home del 
Sac i la papallona Fajol a fer una 
passejada per diferents carrers de 
la vila i aquests ofereixen als més 
petits un reguitzell de jocs populars: 



trencada de l’olla, estirar la corda, 
carrera de sacs, etc.
A càrrec del grup XAROP DE CANYA
Itinerari: plaça Universitat, riera 
Gavarra, plaça de la Llenya, riera 
Buscarons fins a la Plaça Mercat 
tornant cap al carrer de la Font i 
la plaça Macià, seguint pel carrer 
Castanyer, carrer Ample, riera 
Sant Domènec i acabant a la plaça 
Universitat.

Escenificació teatral Un 
dia d’estiu a Vil·la Flora 
“L’homenatge”
Obert a tothom. Jardins de Vil·la Flora
A la finca de Vil·la Flora, tothom 
està d’enrenou, es prepara la visita 
d’autoritats i vilatans per l’acte 
d’homenatge a l’arquitecte Eduard 
Ferrés. No hi podeu faltar!
A càrrec d’un grup d’actors canetencs, 
dirigits per Pep Isern

12.45h  
Espectacle de dansa La 
Ballarina i el Rodamón
A la riera Sant Domènec. 
Sisè Sentit Pilates i Dansa presenta 
una peça de dansa on una ballarina 
es dirigeix a la 
ciutat de tots els èxits. En el decurs 
del viatge, coneix un rodamón amb 
qui comparteix el seu somni d’èxit. 
Conversen de la vida i de les seves 
esperances tot esperant la sortida del 
tren de mercaderies que els portarà a 
la plasmació dels seus somnis.
Producció: www.sisesentit.com. 
Coreografia i interpretació: Maxime 
Iannarelli i Gemma Galera. Música: 
diversos. Vestuari: Rosa Crehuet. 
Perruqueria: Marta Prats.

13.15h 
Teatre: Les feministes
Espai Els 4 Gats – Plaça de la 
Papallona. Escenificació teatral de 
20 minuts de durada que reflecteix 
moment de l’època.

17.00h  
Cercavila animació El retorn 
dels 4 Gats
Destacats representants del 
Modernisme barceloní visiten la Fira 
i passegen pel mercat acompanyats 
per l’amfitrió Sr. Ll. Domènech i 
Montaner.
A càrrec del grup XAROP DE CANYA
Itinerari: plaça Universitat, riera 
Gavarra, plaça de la Llenya, riera 
Buscarons fins a la Plaça Mercat 
tornant cap al carrer de la Font i 
la plaça Macià, seguint pel carrer 
Castanyer, el carrer Ample, la riera 
Sant Domènec i acabant a la plaça 
Universitat.

17.30h  
La dansa de la primavera
Pl. Universitat – Escenari Cafè Teatre
Organitza: Escola de Dansa Natàlia 
Prior

18.00h - 18.50h  
Espectacle de Titelles 
Pl. Universitat – Escenari Cafè Teatre
LA PAPARRA presenta L’APLIC en La 
flauta màgica de W.A. Mozart
Un espectacle de titelles per a nens i 
nenes de 0 a 6 anys amb música en 
directe.
L’òpera ens farà viatjar fins a un 
bosc imaginari ple de fades i éssers 
màgics. El Príncep Tamino anirà a 
rescatar a la princesa Pamina ajudat 

per un ocellaire, en Papageno. Es 
trobarà amb personatges com la 
Reina de la Nit o el bruixot Sarastro. 
Finalment, tot acabarà de la manera 
més feliç possible.

18.00h - 20.00h  
Teatralitzacions Espai Ciutats 
Modernistes 
Un grup d’actors i actrius realitzaran 
una sèrie de petites obres culturals 
sobre les activitats que es fan a la 
Casa de les Aïgues de Montcada i 
Reixac.
Organitza: Diputació de Barcelona

18.30h  
Escenificació teatral Un 
dia d’estiu a Vil·la Flora 
“L’homenatge”
Obert a tothom. Jardins de Vil·la Flora
A la finca de Vil·la Flora, tothom 
està d’enrenou, es prepara la visita 
d’autoritats i vilatans per l’acte 
d’homenatge a l’arquitecte Eduard 
Ferrés. No hi podeu faltar!
a càrrec grup d’actors canetencs, 
dirigits per Pep Isern

Obertura portes de la Fira de la 
Cervesa Artesana de Canet de 
Mar
A la Plaça Mercat – Riera Buscarons
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: 
Masmalta.com 

19.00h  
Presentació del Centre 
d’Estudis Lluís Domènech 
i Montaner i la revista 
Domenechiana. Revista bianual 
dedicada a l’estudi de la figura 
i obra de Lluís Domènech i 
Montaner.
Sala de Plens de l’Ajuntament.
Organitza: Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner, Centre 
d’Estudis Canetencs i Edicions els 2 
Pins.

Espectacle d’animació Immersió
Al capvespre, cercavila marinera 
inspirada en la figura d’en Narcís 
Monturiol i un dels seus invents més 
sonats i reconeguts... l’Ictineu! o nau-
peix, com ell mateix l’anomenava.
A càrrec del grup XAROP DE CANYA
Itinerari: plaça Universitat, riera 
Gavarra, plaça de la Llenya, riera 
Buscarons fins a la Plaça Mercat. De 
tornada seguiran pel carrer de la Font, 
la plaça Macià, el carrer Castanyer, el 
carrer Ample, la riera Sant Domènec, 
acabant a la plaça Universitat.

Foto de família modernista
A la Plaça Mercat – Riera Buscarons
Concentració de tots els ciutadans i 
ciutadanes vestits d’època per fer-nos 
una foto de família, acompanyats per 
la música de la Sandy River Dixie 
Jazz Band
Col·labora: Alfons Viñas

Mostra de Narandza
Plaça Macià
Quatre dones es retroben en la 
immensitat d’un món canviant, es 
desvetllen immerses en una aventura 
que les portarà a viatjar travessant 
la quotidianitat. En aquest despertar 
avançaran, com el mariner s’endinsa 
al mar seduït pel cant de les sirenes, 
valentes i audaces, i aconseguiran 
que la seva fugida esdevingui un 
cant a la llibertat, una rebel·lió envers 

l’opressió de la creativitat, UNA 
IL·LUSIÓ.
Coreografia i interpretació: Alba 
Candel, Monica Garcia, Anais Muñoz, 
Natalia Prior
Organitza: Escola de Dansa Natàlia 
Prior

19.15h  
Teatre: Les feministes
Espai Els 4 Gats – Plaça de la 
Papallona
Escenificació teatral de 20 minuts de 
durada que reflecteix moments de 
l’època.

19.30h - 20.15h  
Comèdia musical La Vie 
Moderne
Plaça Universitat – Escenari Cafè 
Teatre. En format de comèdia 
musical, la nostra història se situa en 
l’època modernista i ens apropa a 
la forma de viure, de fer i de pensar 
dels nostres personatges. A través de 
cançons acompanyades pel magnífic 
so d’un piano i les situacions i els 
conflictes que es generen, podrem 
arribar a entendre com vivien, o 
també com ens ha portat el record 
que en tenim ara i la influència en la 
nostra actualitat.
Dirigida per l’actor canetenc Víctor 
Arbelo
Piano: Abel Garriga
Actors: Gara Roda, Laura Morales, 
Marc Gómez, Sara Lupin, Joan Mas i 
Jaume Casals.

19.30h  
Inauguració Fira de la Cervesa 
Artesana de Canet de Mar
A la Plaça Mercat – Riera Buscarons
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: 
Masmalta.com 

19.45h  
Brindis de benvinguda a la 
cervesa artesana Cannetum
Presentació de la cervesa artesana 
Cannetum a càrrec del seu creador 
Artús Brewery de Canet de Mar
Plaça Mercat – Riera Buscarons
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: 
Masmalta.com 

20.00h  
Actuacions itinerants del Cor 
Assai
Punts d’actuació: Casa museu, plaça 
de la Biblioteca, Ajuntament i Plaça 
Macià.
Organitza: Escola de Música

Música en directe Sandy River 
Dixie Jazz Band
Fira de la cervesa - Plaça Mercat
Organitza: Àrea de Festes

20.30h - 01.00h  
Tast i degustació de cerveses 
artesanes de la Fira de la 
Cervesa
Plaça Mercat – Riera Buscarons
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: 
Masmalta.com 

21.00h  
Espectacle de dansa La 
Ballarina i el Rodamón
Plaça Universitat – Escenari Cafè 
Teatre. 
Sisè Sentit Pilates i Dansa presenta 
una peça de dansa on una ballarina 
es dirigeix a la ciutat de tots els èxits. 
En el decurs del viatge, coneix un 
rodamón amb qui comparteix el seu 

somni d’èxit. Conversen de la vida i 
de les seves esperances tot esperant 
la sortida del tren de mercaderies que 
els portarà a la plasmació dels seus 
somnis.
Producció: www.sisesentit.com. 
Coreografia i interpretació: Maxime 
Iannarelli i Gemma Galera. Música: 
diversos. Vestuari: Rosa Crehuet. 
Perruqueria: Marta Prats.

22.30h - 24.00h  
Nit de Cinema Modernista – “No 
disparin al pianista”
Plaça Universitat
Reviviu com la música en directe del 
piano posava la banda sonora a les 
pel·lícules, a través de peces d’autor 
i peces originals compostes per a 
l’ocasió. Jordi Azagra ens presenta el 
seu espectacle No disparin al Pianista 
amb projeccions de les pel·lícules 
més famoses del cinema mut.
Col·labora: ACPO

Diumenge 15 de 
setembre
10.00h a 14.00h  
Modernistes solidaris: donació 
de sang
Plaça Universitat – CAP Centre 
d’Assistència Primària
Organitza: Banc de Sang i Teixits de 
Catalunya

10.00h a 14.00h  
Trobada d’intercanvi de plaques 
de cava
Plaça Universitat
Edició especial de la placa de la 6a 
Fira Mercat Modernista de Canet de 
Mar
Degustació de cava, pa i embotit, 
gentilesa de Caves El Celler Vell i 
Albert Oliva

10.00h  
Obertura portes de la Fira de la 
Cervesa Artesana
A la Plaça Mercat – Riera Buscarons
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: 
Masmalta.com 

Plantada de gegants.
Riera Buscarons davant la pl. Mercat

Passejada modernista,
adaptada per a persones amb 
discapacitat
Des del Santuari de la Misericòrdia 
fins a la plaça Universitat on se 
servirà un vermut.
Preu: 5 euros (passejada + vermut)
Organitza: Associació de treballadors 
dels Garrofers

11.00h  
Espectacle de dansa La 
Ballarina i el Rodamón
A la riera Sant Domènec
Sisè Sentit Pilates i Dansa presenta 
una peça de dansa on una ballarina 
es dirigeix a la ciutat de tots els èxits. 
En el decurs del viatge, coneix un 
rodamón amb qui comparteix el seu 
somni d’èxit. Conversen de la vida i 
de les seves esperances tot esperant 
la sortida del tren de mercaderies que 
els portarà a la plasmació dels seus 
somnis.
Producció: www.sisesentit.com. 
Coreografia i interpretació: Maxime 
Iannarelli i Gemma Galera. Música: 
diversos. Vestuari: Rosa Crehuet. 
Perruqueria: Marta Prats.



11.30h   
Cercavila amb músics: 
Terrabastall
Músics, acompanyats de la figura 
d’en Domènech sortiran de la plaça 
Universitat per anar a buscar als 
Gegants a la Plaça Mercat. 
A càrrec del grup XAROP DE CANYA
Itinerari: plaça Universitat, riera 
Gavarra, Plaça Mercat

Bicicletes modernistes pel 
mercat: A cop de pedal!
En Ramon Casas i en Pere Romeu, 
dalt del seu conegut tàndem, s’han 
escapat del quadre i volten pel mercat 
modernista!
A càrrec del grup XAROP DE CANYA

11.45h  
Foto de família modernista
Plaça de la Papallona – Riera 
Buscarons
Concentració de tots els ciutadans i 
ciutadanes vestits d’època per fer-nos 
una foto de família.
Col·labora: Alfons Viñas

Teatre: Les feministes
Espai Els 4 Gats – Plaça de la 
Papallona
Escenificació teatral de 20 minuts de 
durada que reflecteix moments de 
l’època.

Ballada de sardanes
Pl. Universitat
Organitza: Agrupació Amics de la 
Sardana

12.00h  
Cercavila de gegants
amb la figura d’en Domènech, músics 
i personatges acompanyaran els 
Gegants Modernistes de Terrassa, 
els Gegants de Pineda de Mar, 
els Gegants de Canet de Mar i els 
Gegants del Barri dels Abells de 
Canet de Mar.
Acompanyats pels músics del grup 
XAROP DE CANYA
Itinerari: Plaça Mercat, riera 
Buscarons, carrer de la Font, plaça 
Macià, carrer de la Font, plaça de la 
Llenya i plaça Universitat. Acabaran 
amb una ballada de les parelles de 
gegants.

12.15h  
Ponència sobre l’elaboració de 
la cervesa artesana
A la Plaça Mercat – Riera Buscarons
A càrrec del cerveser canetenc Artur 
Ortega
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: 
Masmalta.com 

12.30h  
Escenificació teatral Un 
dia d’estiu a Vil·la Flora 
“L’homenatge”
Obert a tothom. Jardins de Vil·la Flora
A la finca de Vil·la Flora, tothom 
està d’enrenou, es prepara la visita 
d’autoritats i vilatans per l’acte 
d’homenatge a l’arquitecte Eduard 
Ferrés. No hi podeu faltar!
A càrrec d’un grup d’actors canetencs, 
dirigits per Pep Isern

17.00h  
Cercavila Immersió
Al capvespre, cercavila marinera 
inspirada en la figura d’en Narcís 
Monturiol i un dels seus invents més 
sonats i reconeguts... l’Ictineu! o nau-
peix, com ell mateix l’anomenava.
A càrrec del grup XAROP DE CANYA
Itinerari: plaça Universitat, riera 
Gavarra, plaça de la Llenya, riera 
Buscarons fins a la Plaça Mercat. De 
tornada, el mateix recorregut, que 
s’acabarà a la plaça Universitat.

18.00h  
Modernisme sobre patins
Pista esportiva de la plaça Universitat
Actuacions de patinadores amb 
coreografies adaptades a la música 
de l’època.
Organitza: Club de Patinatge Artístic 
de Canet de Mar

Tarda de Cinema Modernista: 
“No Disparin al pianista”
Al Centre Parroquial – C/ Eusebi 
Golart – Entrada lliure
Reviviu com la música en directe del 
piano posava la banda sonora a les 
pel·lícules, a través de peces d’autor 
i peces originals compostes per a 
l’ocasió. Jordi Azagra ens presenta 
l’espectacle No disparin al Pianista 
amb projeccions de les pel·lícules 
més famoses del cinema mut.
Col·labora: Centre Parroquial i Alfons 
Viñas

ACTION! 
Arriba als Jardins de Vil·la Flora la 
productora amb més empenta i poc 
pressupost de la ciutat, per rodar 
una gran producció cinematogràfica. 
Començarà aquí un recorregut 
que els portarà per les millors 
localitzacions de Canet i de la Fira.
A càrrec de la companyia CLOWNX 
TEATRE
Espectacle obert a tothom
18.30h Inici recorregut a Vil·la Flora, 
riera Gavarra i plaça de la Llenya.

Ponència sobre els diferents 

estils de cervesa
A la Plaça Mercat – Riera Buscarons
A càrrec del mestre cerveser Pablo 
Vijande. Organitza: Artús Brewery. 
Col·labora: Masmalta.com 

18.30h   
Escenificació teatral Un 
dia d’estiu a Vil·la Flora 
“L’homenatge”
Obert a tothom. Jardins de Vil·la Flora
A la finca de Vil·la Flora, tothom 
està d’enrenou, es prepara la visita 
d’autoritats i vilatans per l’acte 
d’homenatge a l’arquitecte Eduard 
Ferrés. No hi podeu faltar!
a càrrec d’un grup d’actors canetencs, 
dirigits per Pep Isern

19.00h   
Action! arriba al centre del poble 
Plaça de la Llenya, carrer Ample, 
carrer Castanyer, plaça Macià.
Amb un vehicle impulsat a pedals 
la productora inicia el rodatge d’una 
pel·lícula en ple carrer que emula el 
primer terç del segle XX.
A càrrec de la companyia CLOWNX 
TEATRE

Aparador d’espectacles.Xicana
Plaça Colomer - davant de l’Odèon. 
(En cas de pluja, envelat de Vil·la 
Flora)
De la companyia Xicana
Organitza: Aparador d’espectacles - 
ACPO amb la col·laboració de l’Àrea 
de Cultura

19.00h – 19.45h  
Comèdia musical La Vie 
Moderne
Pl. Universitat – Escenari Cafè Teatre 
En format de comèdia musical, la 
nostra història se situa en l’època 
modernista i ens apropa a la forma de 
viure, de fer i de pensar dels nostres 
personatges. A través de cançons 
acompanyades pel magnífic so d’un 
piano i les situacions i els conflictes 
que es generen, podrem arribar 
a entendre com vivien, o també 
com ens ha portat el record que en 
tenim ara i la influència en la nostra 
actualitat.
Dirigida per l’actor canetenc Víctor 
Arbelo
Piano: Abel Garriga
Actors: Gara Roda, Laura Morales, 
Marc Gómez, Sara Lupin, Joan Mas i 
Jaume Casals.

19.30h  
Animació musical a la Plaça 
Mercat i cercavila
A càrrec del grup XAROP DE CANYA
Plaça Mercat, riera Buscarons, 

carrer de la Font, plaça Macià, carrer 
Castanyer, carrer Ample, plaça de la 
Llenya i plaça Universitat

Action! arriba a la plaça Macià 
buscant els actors ideals per filmar 
una pel·lícula amb to humorístic, 
irònic i desenfadat. 
A càrrec de la companyia CLOWNX 
TEATRE
Plaça Macià, carrer de la Font, riera 
Buscarons i plaça Universitat

Foto de família modernista
Plaça Macià – Escales Pl. de 
l’Església
Concentració de tots els ciutadans i 
ciutadanes vestits d’època per fer-nos 
una foto de família.
Col·labora: Alfons Viñas

Teatre: Les feministes
Espai Els 4 Gats – Plaça de la 
Papallona
Escenificació teatral de 20 minuts de 
durada que reflecteix moments de 
l’època.

20.00h   
Espectacle de dansa La 
Ballarina i el Rodamón
Plaça Universitat – Escenari Cafè 
Teatre. Sisè Sentit Pilates i Dansa 
presenta una peça de dansa on 
una ballarina es dirigeix a la ciutat 
de tots els èxits. En el decurs del 
viatge, coneix un rodamón amb 
qui comparteix el seu somni d’èxit. 
Conversen de la vida i de les seves 
esperances tot esperant la sortida del 
tren de mercaderies que els portarà a 
la plasmació dels seus somnis.
Producció: www.sisesentit.com. 
Coreografia i interpretació: Maxime 
Iannarelli i Gemma Galera. Música: 
diversos. Vestuari: Rosa Crehuet. 
Perruqueria: Marta Prats.

Tancament de la Fira de la 
cervesa
Plaça Mercat – Riera Buscarons
Organitza: Artús Brewery. Col·labora: 
Masmalta.com 

20.30h   
Espectacle de Cloenda de la 
Fira
Plaça Universitat – Escenari Cafè 
Teatre
A càrrec de les companyies CLOWNX 
TEATRE i XAROP DE CANYA

Per a més informació durant tota la 
Fira a l’estand Punt d’Informació de 
la Fira i Atenció al Visitant situat a la 
plaça de la Llenya.

AGRAÏMENTS
Fan possible la Fira Modernista...

• Ajuntaments de Ciutats 
Modernistes: Mataró, Argentona, 
Arenys de Mar, Cardedeu, La 
Garriga, Terrassa.

• Consell Comarcal del Vallès 
Oriental

• Oficina de Mercats i Fires Locals 
de la Diputació de Barcelona

• Oficina de Promoció Turística de 
la Diputació de Barcelona

• Museu del Gas de la Fundació 
Gas Natural Fenosa

• 6Q Restaurant
• A Media Luz Restaurant
• Agents Cívics Canet
• Agrupació Amics de la Sardana
• Albert Oliva. Plaques de Cava
• Alfons Viñas

• Amics i Amigues de La Moderna
• Artenac. Associació d’Artesans i 

Artistes de Canet de Mar
• Artús Brewery
• Associació Cultural Plataforma 

Odèon – ACPO
• Associació de Venedors de la 

Plaça Mercat
• Banc de Sang i Teixits de 

Catalunya
• Bernat Salbanyà
• CAP - Centre d’Assistència 

Primària
• Casa Roura Restaurant
• Caves El Celler Vell
• Centre Cultural Pineda de Mar
• Centre Parroquial de Canet de 

Mar
• Ciutadans i ciutadanes de Canet 

de Mar
• Club de Patinatge Artístic de 

Canet de  Mar
• Cor Assai. Escola de Música de 

Canet de Mar
• Coordinadora d’Entitats
• CRTTT – Escola de Teixits
• El Parador de Canet
• Escola de Dansa Natàlia Prior
• Fina Jubany
• GEA XXI
• Geganters Barri dels Abells
• Geganters Modernistes de 

Terrassa
• Geganters de Pineda de Mar
• Grup de Teatre Centre 

Parroquial
• Grup de Teatre Pep Isern
• Grup del Servei Històric del Cos 

de Mossos d’Esquadra
• Hibiscus Menjar per emportar-se
• Institut Català de la Salut. 

Delegació Maresme

• Isaac Candelario
• L’Auleta Teatre
• La Queixalada
• Laura Munrabà
• Jordi Puigvert i Anna Oliveras
• MAE – Institut del Teatre
• Marga Cruz, fotògrafa
• Masmalta.com
• Massamare Sandvitxeria
• Montse Pera
• Montserrat Masvidal
• Motos Clàssiques Canet de Mar
• Pastissers de Canet
• Propietaris Casa Josep Alsina 

Roig
• Propietaris Casa Juli Font - El 

Petit Palauet
• Propietaris Castell Sta. 

Florentina
• Protecció Civil
• Residència Guillem Mas

• Sàlvia, Associació de Dones
• Sisè Sentit Pilates i Dansa
• Soroll.som
• Tupinamba
• Unió de Botiguers i Comerciants 

de Canet
• Vadó Munrabà
• Víctor Arbelo, Abel Garriga, 

Gara Roda, Laura Morales, 
Marc Gómez, Sara Lupin, Joan 
Mas i Jaume Casals

• I a les àrees, empreses i 
organismes municipals.

Organitza:
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El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal continua 
endavant amb el programa de participació ciutadana. 
Així, durant aquest estiu s’han fet tallers i sessions per 
continuar copsant l’opinió dels col·lectius ciutadans.

Aquest juliol passat s’han fet dues trobades amb 
persones i agents rellevants del municipi. Ha estat 
a l’Aula Magna del CRTTT - Escola de Teixits en el 
marc del Programa de Participació Ciutadana del 
POUM, per tal que els participants poguessin fer les 
seves aportacions en el si del procés d’elaboració i 
redacció del Pla. 
Les trobades es van fer al matí i a la tarda per tal 
de garantir l’assistència i es van tractar temes com 
el model de municipi, l’habitatge, els equipaments i 
el desenvolupament econòmic. Les consideracions 
aportades s’incorporaran a la documentació 
generada en el marc del desenvolupament del 
Programa de  Participació Ciutadana del POUM. Les 
persones invitades a assistir a l’acte foren escollides 
fruit del treball de la Comissió de seguiment del 
POUM, composta per tots els grups polítics amb 
representació al consistori i destaquen per la seva 
implicació i activisme polític, cultural i social i també 
per la seva trajectòria personal i professional.
Totes les aportacions efectuades pels experts s’han 
recollit en un informe que serà validat pels participants 
i que posteriorment s’analitzarà tant tècnicament com 
politicament i s’avaluarà la possibilitat d’incorporar-
lo efectivament al Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal. També hi ha hagut aportacions d’agents 
que no van poder assistir a la trobada però que les 
han volgut fer arribar als redactors de l’informe.  

Tallers a l’Institut Lluís Domènech i Montaner
D’altra banda, els dies 12 i 19 de juny es van dur 
a terme dos tallers als centres de secundària també 
amb motiu de l’elaboració del POUM. Els tallers, 
adreçats als alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner i del Col·legi Yglesias, van 
constar d’una part expositiva sobre què és el POUM, 
la seva elaboració, el procés de participació ciutadana 
que s’està duent a terme i sobre la importància per 

la població de Canet de Mar. En acabar aquesta 
primera part, l’alumnat va poder omplir una enquesta 
de percepció sobre alguns dels aspectes del POUM 
per tal de poder recollir-ne l’opinió. En total, van 
participar dels tallers uns 94 alumnes dels dos 
centres.
La realització dels tallers als centres de secundària 
són fruit de les demandes efectuades per part 
d’alguns ciutadans, tant en la sessió informativa 
com en el taller participatiu del mes de febrer, per tal 
que es fes partícip d’aquest procés als alumnes dels 
centres.
El resultat de les enquestes que va omplir l’alumnat 
s’incorporaran a la documentació generada amb 
motiu del procés de participació ciutadana dut a 
terme al llarg de l’elaboració del POUM.

Enquesta ciutadana 
D’altra banda, fins al 31 de juliol es va poder omplir  
l’enquesta del POUM. Una enquesta dividida en 
diferents parts i que ara està en procés de recollida i 
interpretació de dades. 
L’enquesta es va poder omplir en línia, a través del 
web municipal i també en paper. 
Els temes sobre els quals es demanava l’opinió 
tractaven àmbits com el desenvolupament urbanístic, 
l’habitatge i el model de municipi, la mobilitat, el 
desenvolupament econòmic, entorn natural o els  
equipaments.

El POUM recull l’opinió 
dels ciutadans
Tallers i sessions en grup i enquesta ciutadana 

La Policia intervé pots 
d’esprai per fer grafits
Arran de la col·laboració ciutadana, la Policia Local de 
Canet de Mar ha intervingut, aquest juliol, un total de 
32 pots d’esprai de diferents colors, 15 boquetes per 
difuminar dibuixos i 2 retoladors de grans dimensions 
a dos grups de joves que actuaven a la via pública.
Els fets van succeir durant la tarda del dia 8 de 
juliol, sobre les 18.40 hores, en una primera trucada 
ciutadana que va alertar de la presència d’un grup de 
4 joves pintant grafits a la zona dels carrers Antoni 
Gaudí i Tomàs Milans. Els agents els van identificar 
i a un d’ells se li va comissar 8 pots d’esprai de 
pintura. Aquest jove és qui va reconèixer haver pintat 
grafits amb els esprais, ja que portava les mans i 
els dits tacats amb pintura. També es van comissar 
substàncies estupefaents tipus marihuana a un altre 
jove del mateix grup. Ambdós van ser denunciats 
respectivament per l’Ordenança de civisme i 
convivència ciutadana i per la Llei de protecció de la 
seguretat ciutadana.
Cap al vespre, un altre veí va alertar novament que 
un segon grup format per 6 joves havien entrat a 
l’interior de l’antiga fàbrica Meyba. Un cop els agents 
van comprovar els fets, els 6 joves van ser identificats 
amb un total de 24 pots d’esprai de diferents colors. 
Donat que els menors anaven indocumentats, van 
ser traslladats a la comissaria a efectes d’identificació 
i per a notificar els fets als seus pares o tutors legals. 
A un dels menors també se li va comissar restes de 
substàncies estupefaents tipus marihuana, el qual 
serà denunciat administrativament per infracció la 
Llei de protecció de la seguretat ciutadana.

Nou disseny de 
l’uniforme policial
Amb l’objectiu d’aconseguir, per una banda, una 
imatge moderna del segle XXI amb major grau de 
visibilitat i detecció per part de la ciutadania dels 
efectius policials que presten servei bàsic de policia 
al territori, i per l’altra, una millor relació de preu 
qualitat en l’adquisició de la uniformitat de la Policia 
Local, s’estrena aquest estiu un nou disseny de 
les peces de l’uniforme que s’aniran implementant 
segons l’estació de l’any. Es farà un canvi progressiu 
i de reposició de les peces antigues, ja deteriorades i 
amortitzades, per les noves.
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A la plaça Onze de Setembre s’hi han fet obres de 
remodelació de la jardineria. La remodelació integral 
dels parterres que, fins ara, eren de gespa i estaven 
rodejats d’una tanca d’arbustiva les ha dut a terme 
l’empresa Natural i Art Jardiners i als dos parterres 
tocant al carrer Verge de Montserrat s’hi ha fet una 
remodelació parcial per part de l’empresa, amb la 
col•laboració dels jardiners de l’Ajuntament, ja que 
s’ha conservat part del tipus de planta que hi havia. 
Les obres han consistit a treure la gespa, renovar 
la capa superficial de terra i instal•lar una malla 
antiherbes. També s’han tret alguns arbres i plantes 
que estaven en molt mal estat i alguns que portaven 

molts problemes als veïns. Part d’aquests parterres 
s’han ocupat amb triturat de fusta i en tots hi ha 
una franja central amb arbustiva adaptada al medi 
(poca aigua, poc o nul tractament, etc.). S’ha renovat 
totalment el sistema de reg ja que era molt antic, 
estava molt malmès i en molts trams inexistent degut 
als robatoris soferts. El sistema de reg s’ha substituït 
pel sistema gota a gota, més eficient i sostenible. 
S’han instal•lat ecotravesses per reformar les escales 
d’accés ja existents. També s’ha reconvertit la font en 
jardinera per tal de donar-li un ús i donar una imatge 
més uniforme a la plaça.

Remodelació de la plaça 11 
de Setembre   
Un jardí adaptat amb criteris sostenibles 

Empremtes, nova exposició a la Casa museu 
El rastre artístic de Lluís Domènech i Montaner a Canet

Actes de commemoració  
1713 - 1714
Canet de Mar és un dels 12 municipis, més el 
Consell Comarcal del Maresme, que constitueixen la 
Comissió Maresme Commemoració 1713 - 1714. Es 
tracta d’una iniciativa comarcal que sorgeix des de 
l’Arxiu Comarcal del Maresme i des del Museu Arxiu 
de Vilassar de Dalt i a la qual s’han afegit els altres 
municipis. 
Amb aquesta acció és pretén aglutinar l’aportació 
maresmenca a un record que s’estén arreu dels 
Països Catalans i que rememora la fi del setge de 
Barcelona, l’11 de setembre de 1714, com a darrer 
episodi de la Guerra de Successió espanyola, 
juntament amb el setge de la ciutat de Cardona.
Per al Maresme, la data rellevant és el 1713, quan es 
produeix l’ocupació, i en alguns casos la destrucció, 
de poblacions per part de les tropes borbòniques. 
La presentació de la Comissió es va fer a Mataró 
durant la setmana internacional dels arxius, a 
principis de juny i des d’aleshores ja s’han dut a 
terme alguns actes. En el cas de Canet, la nostra 
participació s’emmarca en la música en el temps de 
la Guerra de Successió.  Organitzarem exposicions i 
concerts. Trobareu tot el detall al web municipal. 

Campanya de cens de 
gossos
A partir del 16 de setembre, l’Ajuntament està 
duent a terme una campanya de cens d’animals de 
companyia. 
És obligatori, d’acord amb la legislació vigent, que 
els animals de companyia figurin en un cens que 
custodiï l’Ajuntament. 
Per aquest motiu, cal adreçar-se a les oficines de 
l’Ajuntament, al carrer Ample, i donar les dades 
de l’animal i dels propietaris. Abans de censar-
los, cal que els animals estiguin xipats. El microxip 
s’introdueix en els animals i permet obtenir-ne totes 
les dades en cas de pèrdua o abandonament. 
El fet de no tenir l’animal censat, pot comportar 
multes d’entre 100 i 400 euros. 
Cal que us adreceu a l’Àrea de Sanitat de l’Ajuntament, 
de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i a partir 
del dia 19 de setembre, també dijous a la tarda de 
16.30 h a 19.00 h. 
Per tramitar el cens és necessari portar el DNI del 
titular i la cartilla de vacunacions de l’animal.
Trobareu la informació actualitzada al web de 
l’Ajuntament, www.canetdemar.cat.

Del 12 de setembre d’aquest any fins al 21 d’abril 
de l’any que ve es pot veure a la Sala jardí de la 
Casa museu Lluís Domènech i Montaner l’exposició 
Empremtes, Lluís Domènech i Montaner a Canet de 
Mar
Aquesta exposició comissariada per Enric Granell, 
Antoni Ramon i Teresa-M. Sala, professors de la 
Universitat de Barcelona i coordinada per Lluís 
Domènech i Girbau i la mateixa Casa museu, 
comença reconstruint la història de Can Rocosa des 
dels seus orígens fins a l’actualitat, passant per la 
Casa Domènech, projectada el 1918 per l’arquitecte 
com a ampliació de la casa pairal i acabant a l’espai 
expositiu actual.
Des de l’any 1875, només un després de titular-se, i 
fins a la seva mort l’any 1923, Lluís Domènech treballà 
íntimament a la Masia Rocosa de Canet de Mar, la 

casa pairal de la seva muller Maria Roura. Lluny de la 
ciutat hi gestà els seus projectes tant arquitectònics 
com politics, així com les seves publicacions com a 
arqueòleg i historiador.
L’atzar històric ha fet que la Masia Rocosa s’hagi 
poblat d’uns preciosos materials originals. Peces 
escultòriques i de ceràmica, prototips per a les peces 
definitives que serien col•locades en els edificis de 
l’arquitecte, mobles, llibres i, per sobre de tots, diverses 
capses amb plaques fotogràfiques que atresora la 
Casa museu. Amb aquest conjunt documental, amb 
fotografies i correspondència familiar, amb croquis 
d’arquitectura (fets a la fantàstica taula articulada 
que es conserva a la Masia Rocosa), amb apunts i 
fitxes dels treballs historicoarqueològics i dels seus 
viatges, es va tramant l’exposició que recrea la feina 
feta  per Lluís Domènech i Montaner a Canet de Mar.
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El mes de juny passat, es va donar per acabat el curs 
d’Atenció sociosanitària de persones dependents en 
institucions socials. És un curs dut a terme a Canet 
de Mar des del Servei de Formació de l’Àrea de 
Promoció Econòmica i que correspon als cursos 
per a persones en situació d’atur, subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de la Generalitat Catalunya a 
través del Fons Social Europeu.
La bona notícia és que gairebé el 50% dels alumnes 
que han fet el curs han començat a treballar aquest 
estiu  i amb moltes possibilitats de prorrogar-se de 
cara a la tardor. 
Sis alumnes estan treballant en residències per 

a persones grans, en centres per a persones amb 
discapacitat o bé fent tasques d’atenció domiciliària.
La finalitat dels cursos de formació ocupacional és 
millorar l’ocupabilitat de les persones i alhora ampliar  
les competències i habilitats professionals. 
Paral·lelament,  des de l’Àrea de Promoció 
Econòmica de  l’Ajuntament es  treballa per donar 
eines i recursos que millorin la recerca de feina  
d’aquestes persones. El curs d’Atenció sociosanitària 
va començar a finals del mes de desembre de 2012 
amb 16 alumnes participants, 13 dels quals han fet 
pràctiques en empreses i 6 d’aquests darrers han 
obtingut els contractes per a l’estiu.

Bona inserció laboral dels 
alumnes del curs sanitari 
Atenció sociosanitària de persones dependents en institucions socials

Delimitació de l’espai de 
les terrasses 

Responsables de Serveis Tècnics i de la Policia Local 
han estat duent a terme aquest inici d’estiu, tasques 
de marcatge de l’espai d’ocupació de la via pública 
que fan les terrasses de bars i restaurants de Canet.
A la via pública hem de conviure-hi tots, per la qual 
cosa cal fer-ne un aprofitament responsable. Per 
aquest motiu, i pensant tant amb l’opció de negoci 
dels establiments locals, sobretot durant l’estiu, i 
amb l’òptima circulació de persones pels carrers 
del municipi, cal delimitar les zones de taules de les 
terrasses exteriors. S’han fet unes marques al terra, 
que delimiten l’espai màxim d’allargada i d’amplada 
de col·locació de les taules.
Des de l’Ajuntament es demana als propietaris de bars 
i restaurants que es respecti aquesta delimitació, per 
garantir així que la resta de ciutadans puguin circular 
amb normalitat per les zones de bars i terrasses.  Els 
agents de la Policia fan els controls corresponents 
per assegurar el compliment de l’Ordenança per part 
dels establiments.

Tornem a fer el curs de preparació per a l’accés 
a cicles formatius de grau mig i de grau superior
El segon període d’inscripció acaba el 13 de setembre
Des de fa cinc anys l’Escola d’Adults, conjuntament 
amb la Diputació de Barcelona ofereix el curs de 
preparació per a les proves d’accés a cicles formatius 
de grau mitjà.
Aquest curs que començarà, i com a novetat, 
s’impartirà també el curs de preparació a les proves 
d’accés a cicles formatius de grau superior.
Les preinscripcions als cursos s’han fet ja durant 
l’estiu al Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora.  Ara hi 
ha un segon període d’inscripció al setembre. Va 
començar el dia 2 i s’allargarà fins al divendres 13 de 
setembre. La inscripció és en horari de tarda i també 

es fa a Vil·la Flora. 

Els cursos tindran aquests horaris:
- Curs de preparació per a les proves d’accés a 
cicles formatius de grau mig: de dilluns a dijous de 
17.30 h a 21.00 h, a partir del mes d’octubre.
- Curs de preparació per a les proves d’accés a 
cicles formatius de grau superior: les matèries 
comunes de la prova (llengua catalana, llengua 
castellana, matemàtiques i anglès) s’impartiran de 
dilluns a dijous de 17.00 h a 21.00 h i divendres de 
17.00 h a 18.00 h.

Treballadors de Canet a 
les obres de l’Escola de 
Música 

Aquest agost han començat les obres de remodelació 
de l’edifici on hi ha l’Escola de Música, al passeig de 
la Misericòrdia. El cost total de les obres és de poc 
més de 111.800 € i inclou la redacció del projecte, la 
direcció facultativa i el cost de l’obra i se’n farà càrrec 
la Diputació de Barcelona, propietària de l’edifici. 
L’empresa adjudicatària ha contractat, per dur a 
terme els treballs, personal de Canet, que estava 
inscrit a la Borsa de Treball del Servei d’Ocupació 
de l’Àrea de Promoció Econòmica. En concret, s’han 
contractat un paleta i dos manobres, que treballaran 
en aquesta obra fins a final d’any. 
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La Junta de Govern Local ha acordat l’acceptació,  
aquest juliol, d’una subvenció de la Unió Europea 
dins el programa FEDER 2007 - 2013. Es tracta d’un 
cofinançament que ens aportarà 152.825 euros per 
destinar a un projecte de recuperació de l’Odèon i el 
seu entorn que en costa 305.650. 
La resta de finançament, a l’espera de l’aprovació 
dels pressupostos de l’any vinent, ens arribarà a 
través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 
la Generalitat (20.000 €), el Departament de Territori 
i Sostenibilitat (81.422 €) i el mateix Ajuntament, que 
n’aportarà 51.402. 
Conscients que, ara com ara, no és possible dur 
a terme el projecte de recuperació de l’edifici com 
estava plantejat els darrers anys, a causa de l’elevat 
cost econòmic que suposa, s’ha sol·licitat recuperar 
l’espai d’acord amb la quantitat assignada i fer 
possible que esdevingui un recurs més d’atracció 
turística de Canet. Es pretén que l’espai deixi d’estar 
tancat i sense opcions d’utilització. 
Així, el que s’hi farà és arranjar l’emplaçament i el 
mateix edifici per instal·lar-hi una museïtzació de nous 
continguts patrimonials, una exposició permanent 
de la història de l’Odèon, perquè explicar l’Odèon 
és explicar la història de la primera cooperativa 
de consum de l’Estat espanyol, de l’arquitecte 
noucentista Rafel Masó, el grup de música La 
Trinca, les Sis Hores de Cançó i del naixement de la 
companyia de teatre internacional dels Comediants. 

Una part de l’obra ja s’ha fet, que és l’accessibilitat de 
la plaça Colomer i l’obertura del carrer Comunidor, i 
que suposa la subvenció de l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural. 
Ara toca posar-nos a treballar per enllestir tota la 
resta. Entre les actuacions pendents, cal fer possible 
obrir la zona avui tancada. Això vol dir acabar els 
fonaments que van quedar a mitges, fer el forjat del 
sostre de la planta baixa i sanejar tot l’àmbit tapiant 
les zones inadequades per a l’accés ciutadà. 
A banda, s’encarregarà el projecte de museïtzació 
de continguts, que inclourà la història de l’edifici i les 
seves vinculacions i que ho farà en 4 llengües, tot 
combinant imatges i textos amb una base tecnològica 
i audiovisual amb robustesa suficient per estar a 
l’espai públic. 

Subvenció europea per 
invertir a l’Odèon   

Recuperació de l’Odèon i entorn com a recurs turístic  

1r diumenge de mes 
gratuït a la Casa museu

El Ple ha aprovat una modificació de l’Ordenança 
fiscal núm.30, que fixa els preus públics per visitar la 
Casa museu Domènech i Montaner.
D’acord amb un informe de l’Àrea de Cultura, es va 
proposar modificar l’Ordenança per tal d’harmonitzar 
la necessitat de generar ingressos amb la missió 
educativa i cívica del museu i el dret ciutadà en 
l’accés al patrimoni. Actualment, només es contempla 
la gratuïtat de l’entrada als menors de 12 anys i ara 
s’ha aprovat ampliar-la a tots els segments de la 
població en dies puntuals. S’ha acordat que aquests 
dies siguin el primer diumenge de cada mes, el Dia 
internacional dels museus, que és el 18 de maig, i 
el Dia internacional del patrimoni, que és el 16 de 
novembre. 
L’entrada a la Casa museu costa avui 3 euros per 
als adults i 2 euros per als jubilats, els aturats, els 
estudiants i els usuaris del servei de biblioteca.
Amb la mesura es pretén arribar a persones que no 
acostumen a visitar el museu, recentrar l’atenció en 
la visita de la seva col·lecció permanent i harmonitzar 
les polítiques d’accés gratuït de l’equipament amb 
altres museus de la província que s’han anat estenent 
en els darrers anys.  

Treballs en un pi de 
grans dimensions
Una empresa especialitzada ha fet el sanejament d’un 
pi de grans dimensions del parc de la Misericòrdia. 
Donada la complexitat de l’acció, han efectuat  els 
treballs persones preparades per treballar en alçada, 
el que es coneix com a trepa. Aquestes tasques s’han 
fet aprofitant que s’havia de sanejar una part d’una 
branca que, per una podridura, havia provocat la 
caiguda d’una branca de grans dimensions.

Es presenta un estudi dels rials del municipi 
Estudi per a la protecció i la restauració dels rials i el seu entorn
L’Àrea de Medi Ambient en va fer una presentació 
pública just abans de l’estiu. La 1a part va anar a 
càrrec de l’empresa Phragmites, encarregada 
d’elaborar-la gràcies a una subvenció de la 
Diputació. Es van explicar les tres parts de l’estudi.  
La primera, una memòria que estudia els rials des 
d’un perfil hidràulic, morfològic, biològic i d’ús públic. 
En segon lloc, una proposta de protecció global dels 
rials en el planejament local per tal que es puguin 
gestionar de manera eficaç davant de qualsevol 
desenvolupament urbanístic. I finalment, es va 
explicar el Pla de manteniment que té com a objectiu 
establir les directrius bàsiques per a la restauració 
dels que transcorren en sòl no urbanitzable. 
La 2a part va anar càrrec  d’Albert Herrero, membre 
de Fot-li castanya, que va parlar dels rials com a 

patrimoni de Canet i de la important feina feta en la 
seva divulgació i reivindicació. 
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La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 
iniciarà aquesta tardor un projecte d’envergadura 
que pretén definir l’estratègia de desenvolupament 
econòmic de Canet a mig i a llarg termini: el Pla 
estratègic de desenvolupament local.
El Pla estratègic té per objectiu potenciar els 
avantatges competitius del municipi per tal de reactivar 
l’economia i la societat local aprofitant els recursos 
endògens i promovent la cooperació pública i privada 
per fomentar el creixement, l’ocupació i la millora 
de la qualitat de vida de la població. En el procés 
d’elaboració es vol promoure un treball participatiu, 
actiu i dinàmic que compti amb la implicació dels 
diferents agents socials i de promoció econòmica, així 
com amb la participació de la ciutadania en general, 
que també podrà fer aportacions i propostes al Pla, 
a través d’un espai viu de comunicació, informació i 
participació reservat per a aquesta finalitat en el web 
municipal – www.canetdemar.cat. Hi haurà també 
altres vies de participació per tal que tothom tingui 
l’oportunitat d’expressar les seves idees, inquietuds 
i opinions respecte al futur del nostre municipi. El 
Pla estratègic es nodrirà també, i en gran part, de 
les línies de treball marcades en el POUM, el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, l’altre gran 
projecte de la legislatura. 
El Pla estratègic de desenvolupament local estarà 
liderat per l’equip de govern, i la coordinació anirà a 
càrrec d’una comissió tècnica integrada pel regidor 
de Promoció Econòmica i el seu equip tècnic. 
Aquesta comissió comptarà també amb el suport del 
personal tècnic d’aquelles àrees municipals que, per 
la temàtica tractada, s’hi puguin veure implicades. 
L’establiment d’aquesta estructura municipal per a 
l’elaboració del Pla estratègic -amb la guia i el suport 
puntual d’una empresa consultora experta- suposa 
un gran estalvi econòmic a l’Ajuntament, tenint en 
compte l’elevat cost que representaria la contractació 
d’aquesta empresa externa per encarregar-se 
directament de tot el procés i de la posterior redacció 
del projecte final.
Per a l’elaboració del Pla es treballarà al voltant de 
tres eixos principals: comerç, teixit productiu i turisme. 

Aquests eixos engloben, al mateix temps, diferents 
temàtiques importants per al desenvolupament 
econòmic del municipi: mercats, fires, polígon 
industrial, activitats empresarials, equipaments 
urbans, gastronomia, patrimoni artístic i modernisme, 
entre d’altres.
El projecte s’iniciarà a través d’una primera fase de 
detecció de recursos i motors econòmics del municipi 
a partir de l’anàlisi dels diferents projectes efectuats 
en anys anteriors des de Promoció Econòmica, 
per tal de determinar la situació actual i de partida. 
Posteriorment, s’obrirà una fase de propostes on es 
dinamitzaran diferents espais participatius – amb els 
diferents agents econòmics, entitats, associacions, 
comissió d’experts del POUM i ciutadania en general 
- per tal de definir, en la fase següent i a partir de 
l’anàlisi de les propostes, les línies estratègiques, els 
objectius i les actuacions que esdevindran el full de 
ruta en termes de desenvolupament local a Canet. 

 

Arrenca el Pla estratègic 
del municipi 
Promoció Econòmica és l’Àrea encarregada de coordinar-lo App Canet de Mar  

Un dels nous projectes de la Regidoria de Promoció  
Econòmica, Comerç, Consum, Indústria i Turisme 
veurà la llum amb  motiu de la 6a Fira Mercat 
Modernista. 
Es tracta d’una aplicació mòbil anomenada Canet de 
Mar, compatible 100% amb tots els dispositius mòbils 
del mercat (IOS; Android, Blackberry…).
És una  aplicació mòbil de promoció turística, 
comercial i cultural, on podrem trobar i tenir al nostre 
mòbil, tota la informació turística municipal (rutes 
modernistes, patrimoni...) així com dels diferents 
esdeveniments i programacions dels actes a celebrar 
(Guia activa, festes, Viure Canet). 
En l’apartat de Serveis, trobarem la relació de 
restaurants, allotjaments i cafeteries de Canet de 
Mar. Aquesta aplicació també inclou la possibilitat 
d’incorporar tota l’oferta comercial del municipi, 
projecte que es desenvoluparà en breu conjuntament 
amb la Unió de Botiguers i la resta del teixit comercial 
i productiu de la nostra població.
La podreu descarregar escanejant directament 
el QR d’aquest article, o en els diferents cartells 
que trobareu a l’Oficina de Turisme i als diferents 
equipaments municipals.
http://www.mostrarium.com/@canetdemar

Acte de la UNED i la UGG al 2011
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Cal una llei de reforma de 
l’Administració local? 

L’avantprojecte de Llei de 
racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local posa 
de manifest els motius pels 
quals es creu convenient 
dur a terme la reforma que 
obeeix a uns objectius 
concrets. Primer, clarificar les 

competències municipals per evitar duplicitats amb 
les competències d’altres administracions. Segon, 
racionalitzar l’estructura organitzativa buscant 
l’eficiència i la sostenibilitat. Tercer, donar més rigor 
al control econòmic i pressupostari. I, finalment, 
afavorir la iniciativa econòmica privada evitant 
intervencions administratives desproporcionades. 
Fins aquí els objectius semblen lògics i coherents. 

Analitzem ara les mesures que marca la Llei per tal 
d’aconseguir aquests objectius. Es tracta de dos 
tipus de mesures administratives i econòmiques. 
Dins de les administratives, trobem la de atribuir més 
protagonisme a les diputacions. És a dir, que les 
diputacions podran assumir part de les competències 
dels municipis, amb el perill de distanciar el ciutadà 
del prestador del servei. Entenem que aquesta 
mesura pot incrementar l’eficiència del servei, però 
possiblement això sigui en detriment de l’eficàcia 
que pot percebre el ciutadà. Una altra mesura és 
prioritzar els serveis mínims obligatoris i si en el 
pressupost no s’aconsegueix l’equilibri, reduir els 
serveis que no són propis del municipi. També es 
fa una revisió de les entitats instrumentals, en limita 
la creació i n’elimina les deficitàries, amb l’objectiu 
de racionalitzar l’estructura organitzativa. Quant a 
mesures econòmiques, la principal preocupació de 
la Llei és aconseguir unes finances sostenibles. La 
recuperació de la solvència dels municipis, l’equilibri 
pressupostari, el coneixement dels costos dels serveis 

seran d’obligat compliment. I per això es reforçarà 
el paper de la funció interventora en les entitats 
locals. Si reflexionem, ens podem preguntar: per què 
fins ara no s’ha fet, si són condicions necessàries i 
imprescindibles per tal que una empresa funcioni? 
perquè els ajuntaments no estan gestionats com a 
empreses que són, prestant els serveis al ciutadà, 
que és el receptor i el client, i que dóna viabilitat 
al projecte amb els impostos. Més que reformar 
les lleis, el que caldria és dotar de més capacitat i 
transparència la gestió dels municipis i exercir un 
control eficaç i rigorós. La solució de centralitzar 
no farà més que amagar els veritables problemes 
que pateixen els municipis, amb complexitat i 
característiques diferents cadascun d’ells. Problemes 
que hi continuaran sent i que s’agreujaran en estar 
més lluny la possible solució. Més que una reforma de 
les lleis, el que cal és un canvi en la forma d’entendre 
i gestionar les administracions locals.

Us desitgem bona Fira Modernista  a tothom.

Els Partits

Aclariments Hi ha determinats temes que, per la seva 
importància i les opinions que generen, 
mereixen un espai a part, en el qual l’Ajuntament 

pugui explicar-los correctament i sense filtres.  
En aquest Viure Canet us fem els aclariments 
següents: 

A la darrera sessió plenària, celebrada al mes de juliol passat, s’ha declarat 
desert el procediment per contractar la gestió de l’Escola Bressol Municipal 
per als propers 5 anys. S’hi van presentar dues empreses, tot i que una 
d’elles va quedar exclosa del procediment per presentar-se fora de termini. 
La segona empresa és Suara Serveis sccl, que és qui gestiona actualment el 
servei. La declaració de desert ha estat motivada per l’incompliment d’una de 
les clàusules del plec de condicions administratives i tècniques. 
Tal i com va explicar durant el Ple l’alcalde i responsable polític de l’Àrea 
d’Educació, Jesús Marín, el servei d’escola bressol continua. No s’ha pogut 
adjudicar el contracte perquè l’empresa preveia una aportació econòmica per 
part de l’Ajuntament que superava en 180.000 euros pels 5 anys de contracte, 
a la que s’especificava al plec de clàusules. També s’estimava un cost de 
personal per sobre del que actualment estan cobrant els treballadors. Estimaven 
augmentar la dedicació dels treballadors fins al 100% i per tant, augmentar-
los el salari un 9%. Això a banda, d’altres desajustaments econòmics en un 
complement  addicional de conveni de personal i també desajustaments en 
partides de neteja i material fungible. La Intervenció de l’Ajuntament va fer un 
informe desfavorable i per tant, no era possible tirar endavant el procediment. 
Ara bé, és voluntat del consistori continuar aquest servei, però sense 
hipotecar el futur econòmic del municipi. L’aportació de la Generalitat ha 
baixat substancialment en els últims exercicis i l’escenari dels propers anys 
no està assegurat. No s’eliminarà la subvenció però cal un replantejament del 
servei. L’Ajuntament, en concret les àrees d’Educació, Hisenda i la Secretaria 
municipal, han estat treballant per trobar una solució. S’ha fet una valoració 
perquè el servei sigui viable. Malauradament, això implica un acomiadament de 
quatre educadores, motivat sobretot per la reducció del nombre de matrícules 
d’infants. La resta de personal farà un 100 % de jornada sense incrementar 
retribucions, la qual cosa equival a una reducció efectiva del 9 % del sou. Pel 
que fa a l’aportació de l’Ajuntament, en comptes dels 600 euros per alumne 
que es proposava en un principi, es podria elevar fins als 900 euros. Això, 
en tant per cent, equival a un 50 % de cost per a les famílies, un 25 % per a 
l’Ajuntament i un 25 % per a la Generalitat. 
De moment, Suara Serveis sccl., d’acord amb el que especifica el contracte 

vigent, ha de seguir prestant el servei fins a la nova adjudicació. El Govern, 
d’acord amb els grups de l’oposició, ha decidit tirar endavant i convocar un nou 
procediment obert. El curs, però, comença amb total normalitat. L’Ajuntament 
agraeix al personal del centre la seva professionalitat, tot i l’angoixa viscuda 
els darrers mesos. L’alcalde així ho va manifestar en la seva intervenció al 
Ple, i també va agrair la feina feta pel personal de l’Ajuntament de les àrees 
d’Ensenyament, Secretaria i Intervenció i molt especialment al regidor 
d’Hisenda en tot el procés.   

Sobre la continuïtat de l’Escola Bressol Municipal El Palauet 
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Per què cal un pla 
estratègic? 

Un bon pla estratègic de tots 
serà l’eina que podrà aplicar tot 
govern municipal per aconseguir 
un poble equilibrat on es pugui 

viure i treballar. L’objectiu ha de ser crear ocupació a 
partir de les particularitats i les potencialitats de què 
disposem.
El Pla estratègic (i la posterior aplicació) i el POUM (Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal) es poden elaborar en 
paral•lel amb la fita de l’equilibri entre viure i treballar i 

la creació d’ocupació.
El Canet d’avui no té model econòmic. Les indústries 
del passat han desaparegut i no hem sabut transformar-
nos. Canet ha esdevingut (involuntàriament) 
principalment una ciutat dormitori. Per això, un pla 
estratègic que plantegi cap a on volem anar ha de ser 
l’eina que tinguin els governs municipals del futur. Ens 
hem de preparar per al futur. 
Tenim la matèria primera per afrontar el futur com ja 
estan fent poblacions com Calella o Mataró amb qui 
caldria buscar aliances. Per això, cal aprofitar el Pla 
General per preparar el poble, per deixar-lo a punt per 
quan comenci la remuntada. 
Canet té una base excel·lent sobre la qual reconstruir-
se. Tenim particularitats que ens han de permetre 

renéixer. Per això, Canet ha de tenir disponibilitat 
d’espais per poder desenvolupar la nova agricultura, els 
nous serveis (educatius i culturals de qualitat) i la nova 
indústria (tecnològica), que buscarà espais urbans 
cèntrics a poblacions atractives i ben comunicades. Un 
primer pas ha de ser saber que disposem d’espais i de 
patrimoni reconegut i d’empreses i centres reconeguts 
arreu del món que ens poden ajudar.
I tot això cal fer-ho des de la gestió municipal amb 
el suport de tants canetencs que volen participar 
activament en el futur del nostre poble. Tenim tot el 
que cal per afrontar el futur, cal que ens posem a 
treballar per construir-lo.
+ info: facebook.com/ERC.CanetdeMar
twitter.com/ERC_CanetdeMar
www.esquerra.cat/canetmar. canetmar@esquerra.org

Prioritats
Durant aquest darrer estiu i com és 
habitual a Canet en aquests mesos, 
la població del poble s’incrementa 
notablement per gaudir de Canet, 
de les platges i del fantàstic 
ambient del nostre poble. Per a 

les regidories que gestionen els regidors del Partit 
Popular són mesos de feina intensa. Pel que fa a les 
platges, vigilància i control de les platges, serveis als 
ciutadans, atencions sanitàries, noves passeres per la 
sorra i molts altres serveis que es gestionen. Pel que 
fa a la Seguretat Ciutadana, l’increment poblacional i 
la sort que a Canet podem gaudir de bon temps, de 
carrer, de festa, fa que els nostres agents hagin de fer 

una bona feina per garantir la seguretat de ciutadans i 
ciutadanes, ha de dur a terme el control viari necessari 
i han de fer tasques de proximitat per ajudar a molts 
veïns, tasca que no es veu però que es la que més 
es du a terme.  Des de l’Àrea continuem fent controls 
de civisme, grafits, excrements de gossos i s’han 
interposat un bon grapat de sancions per aquests 
temes. Cal, però, que el civisme es porti a terme per 
tots i que tots exigim als altres respecte, en tot cas els 
agents de policia vetllaran perquè sigui possible. 
En esports, hem aprofitat aquest temps sense 
competicions per fer arranjaments al pavelló esportiu 
municipal, impermeabilització del sostre i pintures.
Com ja vam anunciar, estem esperant les subvencions 
de la Diputació de Barcelona per fer les obres de la 
zona de skate que estarà situada al cantó de la piscina 

i de les escales del camp de futbol. Tanmateix, amb 
el canvi dels propietaris de l’explotació de la piscina 
municipal hem reactivat la construcció de dues pistes 
de pàdel que es preveu que estiguin en funcionament 
al setembre.
El proper 8 de setembre gaudirem de la festa de la 
Mare de Deu de la Misericòrdia i el 13 de setembre 
s’inicia una nova edició de la Fira Modernista, un punt 
important perquè un munt de visitants vinguin a Canet 
i consumeixin. 
Des del grup municipal del Partit Popular esperem que 
el proper 11 de Setembre, dia de tots els Catalans, 
transcorri amb respecte per a totes les sensibilitats, és 
dia de festa per a tots.
Tal com indicava el títol d’aquestes línies aquestes són 
les prioritats del Partit Popular de Canet de Mar, no 
altres.

La societat civil es 
mobilitza

Un dels pilars fonamentals 
sobre els quals s’ha de sostenir 
qualsevol sistema democràtic 
és la participació ciutadana. I no 
només exercida cada quan toca 
oficialment mitjançant el vot, sinó 

també, i fonamentalment, en el dia a dia en tant que 
tots i totes som subjectes polítics. Aquest concepte 
de participació, de donar veu a la ciutadania en afers 
que afecten al comú, des de les institucions públiques, 
necessàriament s’ha de complementar amb un teixit 
associatiu fort i amplament recolzat. Allò que pugui fer 
una entitat o associació en pro de l’interès comú, que 
ho  faci,  amb els recursos que és capaç de generar 

i mobilitzar gràcies a la seva activitat i amb  el suport 
d’aquells que han de vetllar per aquest interès comú. I 
això no vol dir necessàriament nodrir-los de recursos 
econòmics per la via de la subvenció, sinó posant 
al seu abast instruments (formació, equipaments...) 
que permetin fer activitats ben diverses.
Aquests principis generals de participació, 
subsidiarietat i transparència, necessàriament s’han 
de complementar amb actituds proactives per part de 
la societat civil. Els i les socialistes tenim clar que 
cal garantir els drets i els deures que emanen de 
l’estat del benestar que entre tots hem construït i que 
actualment es troba en perill de desmantellament 
(i no només pels efectes de la crisi econòmica que 
estem patint, sinó també per les actituds contràries 
a aquest sistema dels partits que ens governen 
en aquests moments). I també tenim clar que la 
societat no s’ha de quedar de braços creuats davant 
les injustícies, s’ha de moure en defensa dels seus 

interessos legítims.
I afortunadament, aquest fet s’està produint. Posem-
hi un exemple: a Canet tots els grups municipals que 
formem el consistori ens hem posat d’acord (sí, en 
política no tot són desavinences, també hi ha acords) 
per frenar el que creiem que és un abús: el preu de 
l’aigua. És la nostra obligació en tant que servidors 
públics. I ens alegra veure com la gent de Canet, 
fent ús de la immediatesa de les xarxes socials i del 
boca orella, ha estat capaç de mobilitzar-se, de crear 
una plataforma amb el nom A Canet aigua clara ja!, 
d’informar-se sobre un tema que ens afecta a tots, 
de recollir signatures i de lluitar pacíficament però 
decidida per posar fi a una situació injusta. Tant 
de bo aquesta iniciativa de mobilització ciutadana, 
a la qual ens sumem, tingui continuïtat amb altres 
mostres que ens fan notar que la gent, en contra del 
que volen alguns, té capacitat de moure’s i lluitar per 
aconseguir allò que és just.

La qüestió nacional 
l’endemà de la Diada 

Quan aquest darrer número 
del Viure Canet us arribi a 
les mans, molt probablement 
estareu celebrant la Diada de 
l´11 de Setembre d’enguany. 
Casualment, és just a partir 

d’aquesta data quan es pot donar per acabat l’estiu 
i per començat el nou curs (escolar, laboral, i també 
polític). Després de l’efervescència nacional, normal 
i legítima de l´11 de Setembre, vindrà la represa 
de la rutina quotidiana del dia 12, de l’endemà  (a 
Canet , però, farem pròrroga fins al dia 16 per la Fira 
Modernista!). D’alguna manera després de la rauxa 
de la Festa i de l’exaltació patriòtica podríem dir que 

arribarà el seny que ens imposa la normalitat del dia a 
dia a dia. No obstant això, la qüestió nacional seguirà 
sobre la taula i és bo que la puguem tractar amb la 
tranquil·litat i la serenor que el tema demana. En 
aquest punt cal dir que, contràriament al que podria 
semblar, el nostre grup, que no té un àmbit nacional 
sinó local, té tant a dir-hi com qualsevol altre. 
Si bé, pel que fa a la independència, sempre hem 
votat a favor de totes les mocions a nivell local, 
sempre també hem dit i repetit que cal plantejos 
i actituds clares al respecte. Per un costat, hi ha el 
dret a decidir que no és només un dret sinó que es 
tracta d’una qüestió d’identitat, de dignitat i de llibertat, 
i fins i tot d’autoestima. Per un altre costat, hi ha la  
independència  que és una qüestió de voluntat, de saber 
quanta gent la vol i quanta no, una qüestió simplement 
(o no tan simplement!) numèrica. I finalment, encara, 
hi ha dues coses més o dues preguntes més a fer: 
una és matemàtica i una altra és de criteri. Primera, 

la matemàtica és: amb la majoria més un vot es pot 
o s’hauria de proclamar la independència? Segona, 
la de criteri és: què passarà o què passaria amb la 
minoria, tant si la independència guanya com si no? 
Per un grup com el nostre, de motivacions i ideals 
humanistes i que té un contacte diari amb la realitat, amb 
la gent del poble, amb gent concreta, amb persones 
amb nom i cognoms, la resposta és: RESPECTE, 
RESPECTE SEMPRE. Respecte al dret de decisió 
que tenim com a persones i com a poble. Respecte 
a una majoria, sempre que sigui suficientment àmplia 
i clara. Respecte de la majoria que guanyi amb la 
minoria que perdi. I sobretot respecte a les  persones, 
a totes i cadascuna de les persones que formen el 
nostre poble, Canet, i el nostre país Catalunya.
La gent d’Unió Municipal esperem que hàgiu gaudit 
d’unes bones festes de la Misericòrdia,  i us desitgem 
que gaudiu també d’una bona Diada i d’una bona Fira 
Modernista!




