
Donem inici a la temporada 
de les platges de Canet 
Lluïm de nou la bandera blava de qualitat de l’aigua i la sorra
Des d’ara i fins al 16 de setembre, Canet compta amb el servei de vigilància de l’extensa zona de platja del 
municipi.  Aquest estiu torna a onejar la bandera blava a l’entrada a les platges. 
Canet és un dels 13 pobles de la província de Barcelona que ha estat reconegut amb aquesta distinció que 
acredita qualitat ambiental i de l’aigua i compliment d’uns requisits concrets de seguretat i de serveis.  
Estiu també és sinònim de perill d’incendis forestals. Aquest juny ha tingut lloc la trobada dels responsables 
del Pla d’Actuació Municipal.

Remodelació dels 
parcs infantils
L’Ajuntament és conscient de la importància de tenir i 
sobretot, mantenir en òptimes condicions, els espais 
d’oci destinats als més petits. Per aquest motiu 
s’està duent a terme un Pla especial de remodelació 
i manteniment dels quinze parcs infantils que hi ha 
repartits pel poble. 
Per fer-ho, s’ha contractat una empresa que ha dut a 
terme en primer lloc una tasca de diagnosi de tot el 
que cal, tant pel que fa seguretat, com a senyalització 
i informació. Periòdicament se’n fa revisió i així 
l’Ajuntament pot prioritzar-ne les actuacions. 
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I també:

S’aprova el Pla d’ajust 
pressupostari
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
ha aprovat el Pla d’ajust presentat per l’Ajuntament 
de Canet per aconseguir finançament extern per 
satisfer les factures pendents amb els proveïdors. 
És un pla estatal impulsat pel Govern central que 
permetrà satisfer els deutes pendents amb els grans 
proveïdors com són les empreses de neteja viària, 
recollida d’escombraries, la cooperativa gestora del 
servei d’escola bressol o la constructora de l’edifici 
dels Garrofers. Aquest Pla permet el retorn dels 
diners en un termini de 10 anys. 
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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 ordinari 29 de 
març de 2012
Aprovació inicial de la modificació del Reglament 
regulador del Mercat d’intercanvi. Es proposa 
l’ampliació permetent la venda de productes de 
segona mà. Aprovat per unanimitat dels 17 membres 
del Ple

Aprovació inicial de la modificació  del reglament 
de règim intern del Consell Escolar Municipal. 
Aprovat per unanimitat

Nomenament membres de la Comissió de 
Seguiment de la concessió del complex esportiu 
aquàtic municipal. Aprovat per unanimitat

Nomenament representants en el Consell Escolar 
Municipal. Aprovat per unanimitat

Aprovació nomenament representants Comissió 
Sectorial de seguiment del Projecte Odèon. 
Aprovat per unanimitat

Creació Comissió d’Estudi per a l’elaboració del 
Reglament d’honors i distincions de Canet de 
Mar. Aprovat per 13 vots a favor i 4 abstencions.

Aprovació liquidació compte d’explotació Escola 
Bressol Municipal curs 2010-2011. Aprovada per 
unanimitat

Modificació del contracte de gestió del Servei 
Públic d’Escola Bressol Municipal. Amb efectes a 
partir del setembre de 2012. Aprovat per 10 vots a 
favor i 7 vots en contra

Aprovació de les tarifes de l’Escola Bressol 
Municipal per al curs 2012-2013.  Aprovades per 
10 vots a favor i 7 vots en contra. 

Aprovació provisional de la modificació de les  
Ordenances fiscals per a l’exercici 2012. 
Les ordenances modificades són: 
Ordenança fiscal núm. 20. Taxa per la presentació de 
serveis urbanístics. Ordenança fiscal núm. 23. Taxa 
per retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosa o abusivament a la via pública.  
Ordenança fiscal núm. 31. Taxa per la prestació de 
serveis d’ensenyaments especials en establiments 
municipals. Aprovat per unanimitat

Ratificació acord Junta de Govern Local de 9/02/12 
d’aprovació addenda de pròrroga i modificació del 
conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal 
del Maresme per a la delegació de competències en 
matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària. 
Aprovat per unanimitat

Presa de coneixement de la renúncia del càrrec 
de regidor del senyor  Josep Cortès Maresma, 
(PSC). 

Autorització a l’AMTU per a la representació 
de l’Ajuntament de Canet davant la Generalitat 
i l’ATM, per a l’acompliment del conveni per a la 
millora del transport públic col•lectiu urbà. Aprovat 
per unanimitat dels 15 membres presents dels disset 
que integren el nombre de dret del Ple municipal

Aprovació baixa voluntària del Fons Català de 
Cooperació al desenvolupament. Aprovat per 
unanimitat

Aprovació dissolució Consorci Teledigital 
Maresme Nord. Aprovat per unanimitat.

Declaració de Vic pel compromís local envers 
Rio+20: cap al bon govern ambiental i l’economia 
verda.  Aprovat per unanimitat.

Propostes per via d’urgència: 
Aprovació del pla d’ajust període 2012-2017. 
Aprovat per 10 vots a favor i 6 abstencions.

Proposició del Grup Municipal d’ERC per sol•licitar 
subvenció FEDER pel projecte Cafè-teatre Odèon. 
No aprovada per 10 vots en contra i 6 vots a favor

Moció dels grups municipals d’ERC i el PSC per a 
la creació d’una escola oficial d’idiomes. No aprovada 
per 10 vots en contra i 6 a favor

Moció dels grups municipals de CiU, UMdC i ERC 
sobre l’adhesió a l’associació de municipis per la 
independència. Aprovada per 12 vots a favor i 4 vots 
en contra.

Moció presentada pels grups municipals del PSC 
i d’ERC en contra de la reforma laboral imposada pel 
Govern de l’Estat. No s’aprova per 10 vots en contra 
i 6 a favor

Ple extraordinari de 
14 de maig de 2012

Proposta per via 
d’urgència. 
Presa  de possessió 
del regidor electe el 
senyor Víctor Cerveto 
Hernández. Substitueix 
el regidor del PSC Josep 
Cortès Maresma. 

Aprovació de la 
concertació de l’operació 

o operacions previstes en el pla d’ajust per al 
període 2012-2017. Aprovada per 13 vots a favor i 
4 abstencions 

Examen i aprovació de l’expedient de suplement 
de crèdit 18/2012. Aprovat  per unanimitat
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Casals d’Estiu  2012
Casal d’estiu Strankis
De 3 a 12 anys
Recinte de Vil·la Flora
Del 2 de juliol al 5 de setembre
casal@strankis.cat
639737565

Casal Strankis Aventura
De 12 a 16 anys
Recinte de Vil·la Flora
Del 2 de juliol al 31 d’agost
strankisaventura@gmail.com
639737565

Casal d’estiu del Col•legi Yglesias
De 3 a 12 anys
Col·legi Yglesias
Del 25 de juny al 21 d’agost
www.coleyglesias.com
937940795

Casal d’estiu del Canet Futbol Club
Canet_fc@yahoo.es

Casal d’estiu de la llar d’infants Ninis
Llar d’infants Ninis
info@ninis.cat

Casal de Bàsquet del CB Canet
De 4 a 14 anys
Pavelló d’Esports
Del 25 de juny al 29 de juliol i del 20 d’agost al 9 
de setembre
cbcanet@gmail.com 
680321511

Campus de Bàsquet del CB Canet
Pavelló d’Esports
Del 2 al 29 de juliol
cdcanet@gmail.com
680321511

Casal d’estiu de Bitxus
Vil·la Flora
Juliol i agost
bitxusesplai@gmail.com

Aquesta és la informació de què disposem a 
l’Ajuntament. La informació s’anirà actualitzant al 
web municipal: www.canetdemar.cat
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Telèfons d’interès: 

Editorial

Ajuntament - Edifici central
Telèfon: 937943940 / Fax: 937941231

Serveis Tècnics Municipals
Telèfon: 93 794 39 42

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: 937940898

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: 937940962
 
Piscina municipal - Telèfon: 937943966

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

La Festa Major altre cop!

Gairebé sense adonar-nos-en, tornem a ser a les 
portes d’una nova Festa Major de Sant Pere i Sant 
Pau.

Aquest 2012 hem treballat de valent per aconseguir 
elaborar un programa d’actes que, malgrat els temps 
d’estretors que corren, mantingui l’esperit de sempre: 
el retrobament amb familiars i amics i el poder 
compartir plegats la intensitat dels actes programats, 
ja que entrem en un temps d’alegria i esbarjo.

Les dates de la Festa Major de juny marquen l’inici de 
la temporada d’estiu. Ens comença a bullir la sang, 
se’ns desfermen les ganes de sortir al carrer i gaudir 
com mai de la festa. I és que la gent de Canet en 
aquestes dates fem festa major, màxima expressió 
del sentiment d’alegria que portem dins i que esclata 
escampant-se per tot el poble.

Vull agrair l’esforç i la dedicació de totes les persones 
que integren la Comissió de Festes, així com les 
entitats i les associacions locals que col·laboren amb 
moltes ganes i organitzen traient hores d’on sigui, els 
actes que, malgrat  la crisi, han mantingut la il·lusió  
col·lectiva per tirar endavant. També vull donar les 
gràcies especialment a tots els professionals i els 

col·lectius d’artistes que actuaran durant els dies 
de la Festa Major i que s’han adaptat als nostres 
pressupostos duent a terme un ajust econòmic 
considerable. 
 
Ara és el moment de fer festa, de no perdre’s el pregó 
que aquest any ens omple d’orgull que el facin Els 
Comediants, per celebrar amb la gent del poble els 
seus 40 anys d’història. I és el moment d’aprofitar 
tots els actes, des de l’Ofici de Sant Pere fins als  
concerts i els balls. És el moment d’anar  darrere 
els gegants, de deixar-se empaitar per tot el bestiari 
popular i de córrer davant del foc, de fer dia de la 
nit. Per això s’han preparat multitud d’actes d’una 
diversitat aclaparadora i tots ells de primera classe, 
com s’escau per un poble com el nostre i seguint la 

norma de fer la festa al carrer, a l’abast de la immensa 
majoria de canetencs.
A les pàgines centrals d’aquest Viure Canet, trobareu 
el detall de tots els actes de la Festa de Sant Pere. 
A banda del bulletí d’informació municipal, que es 
reparteix a totes les llars de Canet, n’hem fet una 
versió reduïda i de butxaca, que deixarem als punts 
habituals, entre ells les dependències municipals.
I us recordem que trobareu tota la informació  
actualitzada a la pàgina web de l’Ajuntament 
www.canetdemar.cat. 
En nom propi i de tots els meus companys i 
companyes de l’Equip de Govern, us desitjo una molt 
bona Festa Major!

Josep Ma Masvidal Serra
Regidor de Festes   
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Primavera d’activitats culturals, festives, 
esportives i de foment de la participació 
Sant Jordi, la Mostra d’Entitats, les Jornades de la Maduixa, l’Aplec Pedracastell o la Marxa Popular, són 

només alguns exemples de la intensitat amb què les associacions fan de la nostra vila un referent de la par-

ticipació ciutadana.
El bon temps convida tothom a sortir al carrer. 
Canet és una població de tradició associativa molt 
destacada. I és precisament la combinació de la 
bonança meteorològica i l’empenta de les entitats 
locals, la que fa que Canet bulli d’activitat quan 
arriba la primavera. 

Prova en són la gran quantitat d’activitats que hem 
viscut aquests mesos. Aquí en teniu un recull. Són 
imatges de l’Ajuntament i també moltes d’elles 
cedides per entitats i particulars, a qui agraïm molt 
que ens ajudin a engrandir el fons d’imatges de 
l’Arxiu municipal. 

Us convidem, doncs, a seguir treballant plegats. 
L’estiu és a tocar i l’activitat, encapçalada per la 
Festa Major, no ens deixarà quedar a casa. Si feu 
fotografies dels actes i les voleu compartir, podeu 
fer-les arribar a l’Àrea de Comunicació. 
canetdemar@canetdemar.cat

Sant Jordi

Mostra d’Entitats
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Diada de la Maduixa Aplec Pedracastell

Marxa Popular
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Ampliació del projecte del 
Banc d’aliments  
A Canet, el Banc d’aliments està coordinat pels Serveis Socials amb la 

col·laboració de les entitats socials Creu Roja i Càritas
El Banc d’aliments és un projecte que consisteix a 
sol·licitar aliments provinents dels excedents de 
la comunitat econòmica europea i hi participen les 
entitats socials  que desitgin adherir-s’hi.
L’Ajuntament de Canet de Mar, a través de l’Àrea de 
Benestar Social i concretament a través dels Serveis 
Socials d’atenció primària, es va  adherir al projecte 
per primer cop fa més de 20 anys, per així poder 
crear el propi projecte de Banc d’aliments per les 
famílies del nostre municipi,   aportant  sempre una 
part  extraordinària, i  així oferir un lot d’aliments més 
complet.

A l’actualitat  els Serveis Socials lideren  i coordinen  
aquest programa, que es du a terme amb la 
col·laboració de les entitats locals de Càritas i Creu 
Roja.

L’actual situació de crisi econòmica i el conseqüent 
increment de l’atur està afectant a moltes famílies 
del nostre municipi. En aquests últims mesos s’ha 
apujat el nombre de famílies beneficiades pel Banc 

d’aliments i no es descarta destinar més esforços 
econòmics per tal d’arribar al màxim de famílies amb 
problemàtiques econòmiques.

Les tres entitats que ens coordinem actualment per 
portar a terme aquest  projecte, Serveis Socials, 
Càritas i Creu Roja , estem treballant amb l’objectiu 
de doblar la quantitat d’aliments. D’aquesta manera 
podrem donar resposta a un major  nombre de 
persones que opten a aquest tipus d’ajut i que els és 
indispensable per tirar endavant les seves famílies.

Grups d’escolars 
visiten l’Ajuntament
Els alumnes de 4t de primària del Col·legi Yglesias 
han dut a terme un projecte escolar, amb el qual 
s’ha pretès acostar-los el món de la política i el 
funcionament constitutiu d’un ajuntament. Ho han fet 
d’una forma molt original, recreant completament un 
procés electoral. Per a la presa de possessió dels 
càrrecs electes han vingut fins a l’Ajuntament, a la 
Sala de plens, i ho han fet davant l’alcalde Jesús 
Marín, la primera tinenta d’alcalde, Cati Forcano i el 
regidor Manel Almellones, que els han acompanyat 
prèviament en una visita a les dependències 
municipals de l’edifici central de l’Ajuntament.  

Els alumnes del tercer curs de primària del CEIP 
Misericòrdia també han visitat l’Ajuntament. I ho 
han fet precisament el dia que es complia un any 
del procés electoral que va portar Jesús Marín a 
l’Alcaldia. Ha estat el mateix alcalde, acompanyat 
de la primera tinenta d’alcalde, Cati Forcano, els qui 
han rebut alumnes i mestres al pati de l’Ajuntament 
i els han mostrat despatxos i sales de l’Ajuntament. 
La visita ha acabat a la Sala de plens, on l’alcalde i 
la regidora s’han sotmès a preguntes dels alumnes, 
centrades en diversos aspectes del poble, però 
també en el que significa fer i treballar per la política.

L’Ajuntament ha de ser una institució propera i oberta 
als ciutadans. És tasca dels seus responsables 
polítics, tècnics i administratius, fer el possible per 
acostar el dia a dia de la institució a la població. I 
una bona manera de fer-ho, és explicant-ho als més 
petits, als qui el dia de demà tindran la responsabilitat 
de gestió i govern. 

Els darrers mesos han entrevistat l’alcalde, d’una 
banda els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Lluís 
Domènech que fan la revista de l’Institut,  Ai 
Domènech!, i de l’altra alumnes de 6è del CEIP 
Misericòrdia que havien de fer un treball sobre un 
personatge rellevant per Canet. 

Al segon trimestre d’aquest curs s’ha reprès la 
formació en Educació viària que impartia la Policia 
Local a les escoles de Canet. No forma part de la 
formació reglada de primària, sinó que s’imparteix 
com a matèria complementària per reforçar àmbits 
relacionats amb la mobilitat i la seguretat a la via 
pública, gràcies a l’acord entre l’Ajuntament, a través 
de les àrees d’Educació i de Seguretat Ciutadana i 
alguns centres educatius de Canet.

L’alcalde Jesús Marín ha acompanyat l’agent que du 
a terme la formació als nens i les nenes els primers 
dies de les sessions. Es tracta d’una agent del cos de 
la Policia Local, que s’ha format especialment per dur 
a terme aquestes tasques formatives als escolars.  
Les sessions, que ja s’han fet amb alumnes de 
l’Escola Misericòrdia, del Col·legi Yglesias i del 
Col·legi Santa Rosa de Lima, consistiran en tallers 

lúdics i participatius. L’objectiu és que aprenguin 
el comportament correcte a la via pública i es 
conscienciïn dels perills que hi ha al carrer.

El cost del projecte és en recursos humans, ja que 
es fa dins l’horari lectiu de les escoles i la jornada 
laboral de l’agent de la Policia Local.
 

L’Àrea d’Educació ha obert el termini per presentar 
sol·licituds de beques de menjador per al curs 2012 
- 2013. Els interessats han de demanar cita prèvia a 
Vil·la Flora, al telèfon 93 795 46 25 o bé anant fins al 
Centre cívic, a la planta baixa, de dilluns a divendres 
de 10.00 h. a 13.00 hores.

Hi ha uns requisits per poder sol·licitar la beca i en 
cas d’autoritzar-se, es farà efectiva el curs que ve. 
El període de sol·licitud acaba el 13 de juliol.  Més 
informació a www.canetdemar.cat

Torna l’Educació per a la mobilitat segura

Sol·licitud de beques de menjador escolar
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Educació ambiental a 
les escoles

Aquesta primavera els centres educatius de Canet 
han reprès l’activitat d’educació ambiental. La 
imparteixen els responsables de Medi Ambient de 
l’Ajuntament i hi participen els alumnes de 3r i 5è 
de primària del Col·legi Yglesias, del Santa Rosa de 
Lima i del CEIP Misericòrdia i els alumnes de 2n i 
4t d’ESO del Col·legi Yglesias i de l’Institut Lluís 
Domènech.

Les activitats pretenen acostar la realitat 
mediambiental local als escolars i inclouen activitats 
segons les edats. I són La descoberta de la Deixalleria, 
Parcs i jardins i neteja de Canet i per últim Sorra, sal 
i sol; els tresors de les nostres platges. 

Es pretén conscienciar els escolars i els estudiants 
del poble  i vincular així la població en la preservació 
i la cura del nostre entorn més immediat. 

Els alumnes de Canet han tornat a la Plaça Mercat 
per participar de nou a la campanya impulsada per la 
Diputació de Barcelona i que a Canet gestiona l’Àrea 
de Promoció Econòmica, Menjo de Mercat. 

L’objectiu principal és el de conscienciar els més 
petits de les cases de la importància de menjar sa i 
amb productes que tots tenim a l’abast. 

Coneixen la Plaça Mercat, aprenen a identificar els 
productes que s’hi venen i entren en contacte directe 
amb venedors i paradistes. 

Els alumnes porten un qüestionari amb preguntes 

relacionades amb l’alimentació i amb els hàbits 
perquè aquesta sigui equilibrada i sana. 

Inscripció i matrícules a 
l’Escola Bressol municipal 
L’Ajuntament assumirà, de cara al curs 2012 - 2013, el cost de les ma-

trícules i la quota de material de l’Escola Bressol
L’Ajuntament, d’acord amb la decisió presa per 
l’Equip de Govern municipal, assumirà el cost de les 
matrícules dels alumnes nous i la quota trimestral del 
material que han de pagar totes les famílies.

En sessió plenària es va aprovar l’augment d’un 15% 
en la quota bàsica del servei d’escola bressol, que 
serà pel proper curs de 155,83 euros mensuals. El 
servei de menjador i els serveis complementaris però, 
només augmentaran l’IPC. El Govern és conscient 
de l’esforç que es demana a les famílies, i així els ho 
van expressar a les reunions prèvies a l’aprovació 
del Ple. La Generalitat ha rebaixat l’aportació que fa 
i l’Ajuntament no podia assumir-ne el cost.  A banda, 
s’ha dut a terme una renegociació del contracte amb 
la cooperativa Suara, SCCL, que és  la concessionària 
de la gestió d’aquest servei públic. L’Ajuntament tenia 
un deute econòmic important i continuat en el temps 

amb la cooperativa i satisfer els deutes pendents és 
una de les premisses bàsiques d’aquest Govern.

Per tot això s’ha hagut de prendre la decisió d’aquest  
augment. Ara bé, l’Ajuntament ha rebut recentment 
la confirmació que l’Estat espanyol ens ingressarà 
348.424 euros, corresponents a la liquidació definitiva 
de l’exercici del 2010, pel que fa a la participació 
dels municipis en els tributs de l’Estat. Això ha fet 
que l’Equip de Govern hagi decidit destinar una part 
d’aquests diners, que són ingressos que no figuraven 
al pressupost del 2012, a assumir les quotes de 
matrícula i material del Palauet.

La matriculació es fa la setmana de l’11 de juny. 
L’oferta és de 164 places per a infants nascuts els 
anys 2010, 2011 i 2012. Els del darrer any han de 
tenir, com a mínim, 16 setmanes l’1 de setembre.

Ubicació dels mòduls 
de l’IES a Vil·la Flora
Aquest juny han començat els treballs per ubicar, de 
forma provisional, els mòduls que acolliran aules i 
serveis per als alumnes de l’Institut Lluís Domènech 
de cara al curs que ve. 
L’Ajuntament cedeix al Departament d’Ensenyament 
part del pati del Centre cívic i cultural Vil·la Flora per 
fer aquesta instal·lació. 
Això vol dir que l’espai que fins ara aprofitaven skaters 
i bikers per a la pràctica dels seus esports, quedarà 
tancat. Un cop s’acabin les obres d’instal·lació dels 
mòduls i en funció de l’afectació real d’espai, es 
valorarà la idoneïtat d’obrir un nou emplaçament 
o buscar-ne un d’alternatiu per als col·lectius que 
practiquen aquests esports. 

Torna l’aprenentatge d’hàbits saludables amb la 
campanya Menjo de mercat
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La cinquena edició de la Fira es farà els dies 14, 15 
i 16 de setembre. La Modernista és una fira que s’ha 
anat convertint, a poc a poc, en un referent a nivell 
de Catalunya. Canet s’obre als visitants per mostrar 
una de les èpoques més interessants de la seva 
història i de la qual conservem un llegat patrimonial 
d’una vàlua immensa. És un cap de setmana molt 
intens, farcit d’activitats culturals i actuacions de tota 
mena que s’adrecen a la gran diversitat de visitants 
encuriosits per aquest moment històric. 

Per promocionar la Fira i el poble, l’Àrea de Promoció 
Econòmica aprofita tots els esdeveniments turístics 
per portar-hi informació específica. Així, al maig a 
la Fira Modernista de Terrassa, degana de les fires 
modernistes que es fan a Catalunya, Canet va fer-
-hi un desplegament modernista. L’Ajuntament i la 
Unió de Botiguers, promotors de l’esdeveniment, van 
anar-hi acompanyats de canetencs que van voler-
se vestir d’època per fer ambientació. Va ser una 
trobada de voluntaris organitzats per l’Associació de 

dones Sàlvia. L’interès que va despertar Canet, va 
quedar palès per l’afluència de persones demanant 
informació i plànols del nostre poble.
La 5a edició, com ha estat des de la primera, 
serà possible per la implicació de moltes de les 
associacions, entitats i canetencs  que treballen a 
Canet per la cultura i la pervivència de les nostres 
arrels històriques.   

Aquest any, per fer encara més excepcional 
l’esdeveniment, l’Ajuntament ha convidat el president 
de la Generalitat, Artur Mas a visitar-nos els dies de 
la Fira Mercat. La seva presència ens omple d’orgull 
i contribuirà a donar ressò i prestigi a tots els actes 
que s’han preparat. 

Comediants tornarà a animar la fira. I entre les 
novetats més destacades, trobem l’ampliació 
d’espais i punts d’interès,  l’augment d’entitats i 
voluntaris en l’organització i activitats com un partit 
de futbol modernista,  ball d’època o una cata de vins. 

Preparem amb intensitat la 
5a Fira Mercat Modernista

L’OMIC, exemple en 
una sessió formativa 
per a càrrecs electes
El regidor de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme, Albert Lamana, ha participat com a ponent 
en una sessió de formació adreçada a càrrecs 
electes de l’administració local de les comarques de 
Barcelona.  L’organitzava el Servei de Suport a les 
Polítiques de Consum de la Diputació i s’hi tractaven 
els temes relacionats amb la competència municipal 
en la defensa de les persones consumidores.

La ponència d’Albert Lamana es va centrar a explicar 
l’evolució del servei de l’OMIC, l’Oficina municipal 
d’informació al consumidor, que atén, des de l’any 
2008, queixes, reclamacions, consultes i denúncies 
dels ciutadans des de Vil·la Flora. Les línies 
d’actuació en matèria de consum a Canet, se centren 
bàsicament en l’atenció al consumidor, l’atenció al 
comerciant i l’empresari i les activitats informatives, a 
la ciutadania en general i a col·lectius concrets, com 
ara xerrades i tallers que es fan en centres docents.

Sessió de salut pública 
i consum per als agents 
de la Policia Local

Agents de la Policia Local han participat en una ses-
sió d’assessorament tècnic centrada en temes de sa-
lut pública i consum. 

La presentació l’ha feta el regidor  Albert Lamana, que 
estava acompanyat per personal tècnic de comerç i 
consum de l’Ajuntament. És una sessió que forma 
part de les activitats de sensibilització que s’imparteix 
a través de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona. 

L’objectiu és facilitar la informació necessària per 
poder col·laborar amb el servei municipal de consum 
pel que fa a l’assessorament tant de les persones 
consumidores com del teixit comercial del municipi. 
Els continguts tractats s’han centrat en la regulació 
de la informació i la defensa del consumidor, amb 
una clara referència al marc legal de la inspecció 
de consum. Han pogut veure aspectes com els 
requisits mínims d’informació al consumidor que han 
de respectar els comerços i que són els fulls oficials 
de reclamació i denúncia, els horaris comercials, 
preus de venda al públic, tiquet de compra-factura, 
etiquetatge dels productes i normalització lingüística. 

El Consell Comarcal del Maresme i el Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, a través 
de l’Àrea de Promoció Econòmica,  van organitzar 
durant els passats mesos d’abril i maig sessions 
formatives per als emprenedors. 
.
Entra en ACC1Ó 2012 van ser sessions per mostrar 
les eines i els serveis que poguessin ajudar els 
emprenedors a guanyar competitivitat fent créixer 
el negoci, impulsant la primera exportació, ajudant 
a fer negoci al món amb la xarxa d’oficines, millorant 
amb innovació tecnològica i donant assessorament 
econòmic i financer.

A la 4a Setmana d’Emprenedoria del Consell Comarcal 
es van organitzar xerrades i ponències centrades en 
la imaginació i la creativitat, l’emprenedoria feta per 
dones, el pla d’empresa, els ajuts, les subvencions i 
les noves línees de finançament, entre altres temes.

Al juny, a la Masoveria, el Servei d’Assessorament 
a la creació d’empreses de l’Àrea de Promoció 
Econòmica,  amb el suport de la Diputació de 
Barcelona va organitzar un curs, també per a 
emprenedors, sobre internet i el màrqueting digital 
que portava el nom de Com fer màrqueting low cost 
l’any 2012. L’oportunitat de les PIMES: internet. 

L’emprenedoria, eix de les accions formatives 
de Promoció Econòmica

Canet a la Fira de Terrassa
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16 de juny dissabte
III CANET RACE. Apocalipsis 2012
Cursa urbana de 10 quilòmetres
Més informació: facebook/Associació Esportiva 
Canet Race 10 km. Àrea d’esports

REVETLLA D’INICI D’ESTIU
Amb el conjunt  “Duo Masse + Uno”
A l’envelat de Vil·la Flora. Sopar i ball a 2/4 de 10 
del vespre. Associació Amics del Ball 

17 de juny diumenge
XVIII PEDALADA POPULAR      
Inscripcions a les 8 del matí. 
Inscripció anticipada:
clubciclistacanet.blogspot.com.es
A les 9 del matí, sortida de Vil·la Flora, amb 
bicicleta de muntanya. La prova tindrà dos 
recorreguts, un de 25 quilòmetres i un de 12 
quilòmetres. Club Ciclista Canet 

22 de juny divendres 
INAUGURACIÓ i LLIURAMENT DE 
PREMIS  DEL CONCURS -  EXPOSICIÓ  
DE PINTURA DE FESTA MAJOR SANT 
PERE 2012
A la Sala Municipal d’Exposicions. A les 7 del 
vespre. Treballs exposats des del 22 de juny fins 
al 8 de juliol (ambdós inclosos). Àrea de Cultura

23 de juny dissabte 
3 x 3 DE BÀSQUET                                       
Des de les 9 del matí fins a les 10 del vespre, 
A la pista esportiva de la plaça Universitat
Club Bàsquet Canet 

REVETLLA DE SANT JOAN
Al passeig Marítim, a partir de les 9 del vespre. 
Vine i porta el teu sopar, que nosaltres posem la 
música i l’animació. 
Los Montoya i Colla de Diables
 
1er SOPAR - REVETLLA DE SANT 
JOAN - PINAR 2012                            
A la riera del Pinar, a les 9 del vespre                         
Revetlla amb música i sopar. Venda de tiquets als 
establiments col·laboradors
Veïns i comerciants de la riera del Pinar            -  

24 de juny diumenge
OPERA FANTASY 
Al Centre Parroquial, a les 8 del vespre
Associació de Veïns del Casc Antic 

28 de juny dijous 
PREGÓ DE FESTA MAJOR 
a càrrec de Comediants: 40 anys a Canet.   
Al carrer Ample, a les 9 del vespre. Després del 
pregó es repartirà coca, cava i refresc per als 
assistents. Comissió de Festes

Seguidament, al mateix carrer ample 

REVETLLA DE SANT PERE
Amb l’orquestra La Comparsa. Àrea de Festes

29 de juny divendres

Diada de SANT PERE i 
SANT PAU
TORNEIG DE ST. PERE DE BOTXES  
Al club Botxes Canet M.M.
A les 9 del matí. Club Botxes Canet M.M.

FIRA MERCAT D’ARTESANIA     
A la plaça Universitat, des de les 10 del matí fins 
a les 12 de la nit
Àrea de Promoció Econòmica

OFICI DE SANT PERE
Església parroquial. A 2/4 d’11 del matí                 
Missa cantada per L’ORFEÓ MISERICÒRDIA 
Director: Xavier Dotras i Dotras 
Obra del compositor Sr. Eliseo Rey i Sans  
Amb acompanyament de la 
Camerata Instrumental “Solistes de Catalunya”

AVIADA DE COLOMS
A la plaça de l’Església. A la sortida de l’ofici         
Club Colombòfil Missatgeres de Canet de Mar

Seguidament, a la plaça Macià
VERMUT POPULAR
Comissió de Festes

SARDANES 
amb la Cobla-Orquestra COSTA BRAVA   
A les 6 de la tarda, a la plaça de la Llenya
Àrea de Festes

SUBHASTA DE PINTURA A BENEFICI 
DEL BANC DELS ALIMENTS
A la plaça dels Americanos. A 2/4 de 7 de la tarda
Àrea de Cultura
 
TRADICIONAL CONCERT 
DE FESTA MAJOR   
A  la plaça Universitat, a les 8 del vespre  
Amb la Cobla-Orquestra COSTA BRAVA
Àrea de Festes

TRADICIONAL CASTELL DE FOCS  
A la platja (davant la riera Sant Domènec). A 2/4 
d’11 de la nit
Pirotècnia IGUAL  

I després dels focs ...

FESTA JOVE  
Al passeig Marítim, (zona riera de la Torre) 
Cercavila dels Diables de Canet i de Caldes 
d’Estrac Tukupac
Concerts: Aquí te pillo aquí temazo, 
Los berberechos i Zulu 9.30
Diverses entitats juvenils

K80NET FESTIVAL
Reviu l’ambient disco dels anys 80 
amb Raúl Orellana de Studio 54
Al passeig Marítim, (zona estació) 
Àrea de Festes

BALL DE FESTA MAJOR    
A  la pista de la plaça Universitat, 
a 2/4 de 12 de la nit  
Amb la Cobla-Orquestra COSTA BRAVA
Àrea de Festes
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30 de juny dissabte
FIRA MERCAT D’ARTESANIA     
A la plaça Universitat, des de les 10 del matí fins 
a les 12 de la nit
Àrea de Promoció Econòmica

TORNEIG INFANTIL-JUVENIL
 D’ESCACS    
Al Centre Parroquial, a les 11 del matí
Campionat infantil i juvenil de partides ràpides, 
fins a 16 anys.
Inscripcions fins 10 minuts abans de començar.
Club d’Escacs Canet

VIII NIT MÀGICA   
A la riera Sant Domènec a les 12 del migdia 
plantada de les bèsties
Activitats a partir de les 7 de la tarda

XXVII TROBADA DE GEGANTS      
A la plaça Macià, a les 6 de la tarda
Amb els GEGANTS DEL BARRI DELS ABELLS, 
GEGANTS DE CANET, GRALLERS DE XAROP 
DE CANYA  i diverses parelles de 
GEGANTS DE CATALUNYA
Recorregut: plaça Macià, c/ St.Jaume, c/ Abell 
Baix, c/ Nou, r/ Buscarons, plaça de la Llenya, 
r/ Gavarra, c/ Verge de Montserrat i plaça 11 de 
Setembre. 
Cloenda de la trobada a la plaça 11 de Setembre 

BALL JOVE  
amb LA GIRA-SOL   
Al passeig Marítim. A la 1 de la matinada 
Àrea de Festes

1 de juliol diumenge
FIRA MERCAT D’ARTESANIA     
A la plaça Universitat.
Des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre
Àrea de Promoció Econòmica

TORNEIG D’ESCACS                
Torneig per equips de partides ràpides amb la 
participació dels millors equips del Maresme. 
Al Centre Parroquial, a les 10 del matí  
Club d’Escacs Canet

LECTURA DEL VEREDICTE DE LA
7a BECA BONAL    
A l’Aula Magna del CRTTT - Escola de Teixits
A les 11 del matí
Àrea de Cultura

MATINAL INFANTIL   
Amb jocs, festa de l’escuma, i xeringada final!! 
A la plaça 11 de setembre, a les 11 del matí   
Àrea de Festes

FESTA DE LA PROCLAMACIÓ 
DE LA PUBILLA, L’HEREU, 
LA PUBILLETA I L’HEREUET 
DE CANET 2012
A la riera Sant Domènec a 2/4 de 8 del vespre
Àrea de Festes

TEATRE  “Majòrica”                            
Secció Dramàtica del Centre Parroquial          
A la plaça Universitat, després de la proclamació 
del pubillatge de Canet
Centre Parroquial 

7 de juliol dissabte
POSTULACIÓ DEL CÀNCER         
Durant tot el dia 
Associació de Lluita Contra el Càncer

VI CAMPIONAT DE BOTIFARRA VILA 
DE CANET DE MAR         
A les 4 de la tarda a l’envelat de Vil·la Flora  
Inscripcions: una hora abans
Les 4 Manilles

XVI MUSCLADA POPULAR    
A la riera Sant Domènec. A les 6 de la tarda 
concurs a les 8 del vespre degustació      
Moixons Llepafils

CORREFOC         
Sortida des de la plaça 11 de Setembre
A les 10 del vespre
Colla de diables de Canet de Mar
Recorregut: pl. 11 de Setembre, c/ Lluís 
Domènech i Montaner, pl. Indústria, c/ Sant Pere, 
c/ Saüc, c/ de la Font, pl. Macià, C/ Sant Jaume i 
torrent dels lledoners (Font dels gossos)

BALL A LA RIERA
Amb el conjunt  d’Altra Banda  
A la riera Sant Domènec. 
A les 11 de la nit
Àrea de Festes

8 de juliol diumenge
MERCAT D’INTERCANVI   
A la plaça Universitat, a les 6 h de la tarda
Àrea de Medi Ambient

13 de juliol divendres
INAUGURACIÓ DE L’ EXPOSICIÓ I 
LLIURAMENT DE PREMIS DEL 
XVII CONCURS POPULAR DE 
FOTOGRAFIA DE LA FESTA MAJOR
A la Sala Municipal d’Exposicions.
A les 7 de la tarda
Fotografies exposades des del 13 al 29 de juliol
Àrea de Cultura

14 de juliol dissabte
XI CANTADA D’HAVANERES    
Amb els grups Mar i Vent i Les Veus del Mar    
Al passeig Marítim. A les 10 de la nit
Comissió Havaneres

15 de juliol diumenge
FESTA DE SANT CRISTÒFOL          
Patró dels automobilistes, mecànics i 
transportistes. 
A les 11 h del matí, al passeig de la Misericòrdia 
benedicció dels vehicles, seguidament recorregut 
pel poble i vermut final.
Comissió St. Cristòfol - Motos Clàssiques 

APARADOR D’ESPECTACLES
La caixa màgica de la improvisació 
Cia Improacatomba
A la plaça Colomer, a les 7 de la tarda
En cas de pluja es farà a l’envelat de Vil·la Flora
ACPO
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El dia 16 de juny, ja dins els actes previs a la Festa 
Major de Sant Pere, celebrem la III Canet Race, la 
cursa urbana que organitza l’entitat Canet Race i 
l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament.

Aquest any, la Race ens arriba amb dues novetats. 
La primera és l’horari, ja que es farà per primer cop 
al vespre. Començarà a les 8, com sempre des de 
la plaça Universitat i recorrerà Canet per sòl urbà. 
A l’arribada, de nou a la plaça, hi haurà festa i 
repartiment de premis.

Aquest 2012 a més a més, la Canet Race col·labora 
amb la iniciativa solidària El meu gra de sorra, que 
ofereix la possibilitat de crear gratuïtament una 
pàgina web per recaptar fons per a l’entitat benèfica 
que cadascú esculli. 

L’Ajuntament ja ha fet avisos als garatges de les vies 

afectades perquè, durant l’hora i mitja de pas de 
corredors, s’abstinguin d’entrar i treure els vehicles. 

Recorregut:

La cursa consta de dues voltes completes a través 
de les vies següents:

Plaça Universitat, riera Gavarra, ronda Sant Jordi, 
ronda Doctor Anglès, carrer de Pedracastell, carrer 
Joanot Martorell, riera del Doctor Marià Serra, ronda 
del Doctor Manresa, passeig Nostra Senyora de la 
Misericòrdia, ronda del Doctor Manresa, carrer de 
Ramon Capmany, carrer de l’Alcalde Fors, carrer de 
Joan Oms, carrer de Josep Baró,  riera dels Lledoners, 
carrer de Josep Mora,  riera de Buscarons, carrer de 
la Font, plaça del Venerable Gabriel Macià, carrer 
de Sant Jaume, riera dels LLedoners, carrer Ample, 
riera Gavarra.

La III Canet Race es farà al 
vespre i serà solidària
El dia 16 a partir de les 8 del vespre i des de la plaça Universitat

Canet de Mar forma part de les poblacions que 
participen a la modalitat infantil i juvenil de la 
Challenge. És una iniciativa del club de triatló Costa 
de Barcelona Maresme i el Consell Comarcal que 
vol fomentar els valors esportius i la cultura de 
l’esforç entre els petits i els joves de la comarca. 
S’aprofita l’excel·lent posició i l’èxit popular de la 
triatló Challenge que fa tres anys que se celebra al 
Maresme per convertir-nos en territori Challenge, 
és a dir, en una comarca on els estímuls esportius 
estiguin molt arrelats des de la infantesa.

Hi participen 7 municipis. A més a més de Canet, ho 
fan Calella, Sant Pol de Mar, Arenys de Mar, Sant 
Vicenç de Montalt, Mataró i Premià de Mar. Cada 
municipi, amb el suport logístic i tècnic del club de 
triatló Costa de Barcelona-Maresme, organitza la 
seva pròpia Kid’s Challenge i contacta amb les 

escoles de primària i secundària del municipi perquè 
els escolars s’hi puguin apuntar. Les categories  i la 
durada de les curses, que no superen el quilòmetre 
de recorregut, s’han establert en funció dels cursos i 
nivells educatius. A Canet la Kid’s Challenge es farà 
el 27 d’octubre. 

I aquest mes de maig, el Maresme ha viscut la Half 
Challenge Costa de Barcelona Maresme. Entre el 
miler i mig de participants, hi havia el caporal del cos 
de la Policia Local, David Díaz, que ha acabat la triatló 
a la posició 765, amb un temps de 5 hores i 32 minuts.  
A la Half Challenge, també hi havia la categoria de 
Policies i Bombers. Dels 220 participants, Díaz ha 
acabat a la posició 163. 

La prova consistia a fer 1,9 km nedant, 90 km en 
bicicleta i 21 km de cursa a peu. 

Èxits nacionals dels 
esportistes canetencs

La canetenca Cristina 
Soler Vílchez s’ha 
proclamat aquest maig 
a l’illa de Lanzarote, 
Campiona d’Espanya 
de Botxes, imposant-
se a la jugadora de 
Tenerife, Candelaria 
Hernández, per un 
ajustat resultat de 15 
a 10.

La Cristina ha finalitzat 
la competició sense 

perdre cap partida i ha aconseguit automàticament 
la participació al Campionat del Món que es 
disputarà a la ciutat turca de Mersín, del 15 al 19 
d’octubre del 2012.

Pel que fa a la categoria masculina, la parella del 
Club Botxes Canet Daniel Guillem y Francisco 
Moreno, que van guanyar la final del 2011, ha perdut 
davant els jugadors del mateix club Jordi Martín 
(Castelldefels)  i Pablo Serena (Barcelona).

I la també canetenca 
Marta Also Monserrat 
ha quedat en la 
segona posició a la 
modalitat femenina de 
Judo en el campionat 
d’Espanya sub 20 
que es va celebrar a 
Villaviciosa de Odón, 
a Madrid, a l’abril. La 
Marta, que farà 16 
anys a l’agost, practica 
aquest esport des que 

tenia 6 anys. És membre del Club de Judo Pineda 
i per edat encara es troba a la categoria cadet. Tot 
i així ha competit en la modalitat junior, que és una 
categoria superior i ha obtingut l’excel·lent resultat 
del subcampionat estatal en el grup de menys de 48 
quilograms, al qual hi participaven 14 esportistes.

Canet participa a la Kid’s Challenge
El caporal David Díaz, participa a la Half Challenge
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Al maig s’ha fet efectiva la signatura dels convenis 
RESCAT i SIPCAT, que serviran perquè els cossos 
policials dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local, 
treballin de forma coordinada i per tant, més eficient.
En nom de la Generalitat, ha signat els documents 
el director general d’Administració de Seguretat, 
el senyor Andreu Joan Martínez, que ha vingut 
acompanyat del sotsdirector general de coordinació 
de la Policia de Catalunya, el senyor Joan Carles de 
la Monja. Per part de l’Ajuntament, l’alcalde Jesús 
Marín i el tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, 
Toni Romero, han encapçalat la resta de regidors de 
Govern i els responsables de la Policia Local que 
també hi han estat presents.

El RESCAT i el SIPCAT són dos convenis que tenen 
a veure amb la Plataforma integral de seguretat i 
emergències (PISE), que és on estan inclosos tots 
els serveis de seguretat i emergències a Catalunya. 
El RESCAT és la xarxa pública de comunicacions 

de la Generalitat a través de la qual operen Mossos, 
Bombers, Agents rurals, el 061 i ara també les policies 
locals.  Compta amb un sistema de comunicació 
digital que es manté sempre, fins i tot quan fallen 
la resta de comunicacions habituals. El nou canal 
substitueix l’analògic utilitzat fins ara. L’ús de la xarxa 
és gratuït per l’Ajuntament, tot i que les emissores 
que es faran servir les ha adquirit l’Ajuntament 
mitjançant un sistema de rènting.

El SIPCAT és un programari de gestió policial que 
la Generalitat facilita gratuïtament a les policies 
locals dels ajuntaments que integren la plataforma 
PISE i que han signat l’accés a la xarxa RESCAT. 
Amb aquest programa informàtic es gestionaran les 
novetats i les incidències de la Policia Local, la gestió 
de quadrants i els recursos humans, les denúncies 
administratives, els accidents de trànsit, el padró de 
guals  i tot el que té a veure amb l’activitat relacionada 
amb el cos local de policia.  

L’Ajuntament signa amb 
la Generalitat convenis de 
col·laboració policial 
Són els convenis RESCAT i SIPCAT 

El agents de la Policia Local van exampar a l’abril, tres 
joves de Canet que portaven motxilles amb un total 
de 18 esprais, que havien estat usats recentment, i 
amb restes de pintura a les mans.
 
Després de fer inspecció ocular per la zona, van 
comprovar que hi havia pintades recents a diverses 
façanes. N’hi havia una de grans dimensions davant 
el parc del Santuari de la Misericòrdia i també a la 
plaça Colomer, a banda d’altres punts de la població.
Als tres joves se’ls pot aplicar l’Ordenança de 
Civisme, que preveu sancions per aquest concepte 
de fins a 400 euros. Quan es tracti de menors, se 
n’hauran de fer responsables els seus pares o tutors 
legals. L’Ordenança preveu també, que es puguin 
fer prestacions substitutòries a la sanció econòmica. 

En aquesta infracció, la mesura substitutòria seria 
la neteja de les pintades. En el cas de menors en 
edat laboral, l’Ordenança recomana aquesta segona 
opció, perquè l’objectiu final de la norma local és la 
conscienciació envers la falta comesa. 

La Policia identifica tres joves fent pintades al carrer

Col·laboració ciutadana 
en tres detencions 
El cos de la Policia Local va detenir tres persones 
aquest abril passat, en dues intervencions policials 
a la zona de l’avinguda Maresme. En la primera 
es van detenir dues persones que presumptament 
havien entrat a robar en un bar. Un veí va trucar a 
la Comissaria a les cinc de la matinada alertant que 
estava sentint uns cops molt forts que semblava que 
provenien d’un bar situat a la zona. De seguida s’hi 
va presentar una patrulla de la Policia Local i una 
altra dels Mossos d’Esquadra i van comprovar que 
la persiana del bar estava forçada, que algú havia 
entrat a l’interior i que la caixa enregistradora i dues 
màquines escurabutxaques havien estat forçades.

Poc després la Policia va rebre una segona trucada 
telefònica, també d’un veí que avisava que hi havia 
quatre homes corrents molt a prop de la carretera N-II, 
vestits amb dessuadores i caputxes i que portaven 
martells i eines a les mans. Les dues dotacions van 
fer recerca per la zona i van poder detenir a dos dels 
quatre homes, per la presumpta participació en un 
delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

Robatori en un vehicle
També a l’abril, la Policia Local ha detingut un home, 
de 32 anys i amb nombrosos antecedents policials 
per robatori a l’interior de vehicle i robatori amb força, 
per un delicte de robatori en grau de temptativa.  Un 
veí va trucar a Comissaria alertant que hi havia dos 
individus robant a l’interior d’un vehicle estacionat al 
costat de l’Hotel Rocatel.  La patrulla de la Policia hi 
va anar immediatament i va detenir un dels autors, 
que en el moment de l’arribada estava a l’interior del 
vehicle. L’home havia trencat una de les finestres 
davanteres i en el moment de la detenció estava 
intentant sostreure els efectes que hi havia a dins.

Totes dues actuacions policials s’han dut a terme 
gràcies a la col·laboració de veïns que han alertat la 
Policia i han ajudat així a enxampar els presumptes 
delinqüents.

Accident a l’N-II
Poc abans de les 6 del matí del dia 26 de maig, un 
vehicle que circulava en sentit Barcelona, a l’alçada 
de l’estació de tren, va sortir de la via, creuant el ca-
rril contrari i va xocar amb un habitatge situat a peu 
de carretera. La patrulla de la Policia Local s’hi va 
desplaçar de seguida i van comprovar que no hi ha-
via cap més vehicle implicat i que el conductor, un 
home jove de 22 anys amb domicili a Sant Pol de 
Mar, estava il·lès. Inicialment i de forma preventiva, 
el conductor va ser traslladat a l’hospital de Calella 
per fer-li una exploració. Els agents li van fer la pro-
va d’alcoholèmia i va donar positiu amb una taxa de 
0,58 mg/l en aire aspirat, per la qual cosa ha estat 
imputat per presumpta comissió d’un delicte contra la 
seguretat viària.

D’altra banda, durant la matinada de dissabte a diu-
menge d’aquell mateix cap de setmana, un altre con-
ductor que circulava pel nostre terme municipal va 
donar positiu al test d’alcoholèmia, en aquest cas per 
0,46 mg/l en aire aspirat. En aquest cas s’ha cursat 
una denúncia administrativa.
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Dins les tasques de promoció turística que es fan 
en l’àmbit de la província de Barcelona, és habitual 
la visita de tour operadors de diferents països, que 
són convidats per explicar-los tota l’oferta que hi ha 
a la zona. Aquest abril, la Diputació i el Consorci 
de Turisme Costa de Barcelona - Maresme han 
organitzat una trobada de professionals alemanys, el 
que es coneix com a fam trip o viatge de familiarització, 
atrets pel turisme actiu i cultural.

Entre els espais programats a la visita, s’hi ha inclòs 
la Casa museu Lluís Domènech i Montaner i el 
patrimoni modernista del centre del poble. La visita 
se’ls ha fet en alemany i anglès i tot i que no han 
pogut accedir a part de la Casa Domènech perquè 
està en obres, han pogut veure clarament com és el  
conjunt museístic de la Casa museu. 

Aquests professionals alemanys ara podran explicar 
millor tot el potencial cultural i lúdic perquè ciutadans 
del seu país se sentin atrets pel que s’ofereix a la 
província de Barcelona i per tant, a la costa del 
Maresme i a Canet de Mar.

Tot i les obres, l’activitat a la Casa museu no ha 
minvat aquest primer semestre de l’any. Així, han 

visitat l’equipament un total de 2.900 persones, 650 
de les quals eren estudiants. També s’hi han fet 
exposicions com la de la pintora Nel Boya de Groot, 
El Maresme més que mar i se’n prepara una sobre 
Antoni Samarra de cara al setembre. 

Primavera de rutes a la Casa museu
Fam trips i tour operadors visiten els equipaments municipals 

Eugeni Forcano, Creu 
de Sant Jordi 2012

El canetenc Eugeni Forcano ha estat distingit amb 
la Creu de Sant Jordi 2012. Enguany, l’han rebut 25 
personalitats i 15 entitats.  Aquest honor se li atorga, 
per la seva significació com un dels professionals de 
l’art de la fotografia més destacats de la segona meitat 
del segle XX a Catalunya, clàssic i avantguardista al 
mateix temps. 

Ara fa un any, Forcano cedia la seva obra a la Casa 
museu i a l’Arxiu Municipal. Un fons de 135 fotografies 
en diferents formats, dissenys i tipus de presa, a més 
a més d’objectes personals del fotògraf. Entre les 
imatges, que són positius de l’època, hi ha la primera 
foto feta a Canet per Forcano, que és de l’any 1942. 

El material cedit forma part de l’Espai Forcano, la 
sala de la primera planta de la Casa Domènech i 
que ara, temporalment, no es pot visitar a causa de 
les obres de reparació del sostre. També ha format 
part de l’exposició Eugeni Forcano, fotografies 1960-
1996, que vam poder veure a la Sala jardí de la Casa 
Domènech la tardor passada i que aquest mes de 
març s’ha exposat al Calisay d’Arenys de Mar.

El Modernisme i la Fira d’Artesania i regal de 
Canet, surten a la televisió
És habitual que el Modernisme de Canet de Mar 
aparegui als mitjans de comunicació. Sovint se’ns 
demana autorització per rodar imatges del municipi, 
que després serviran per il·lustrar documentals 
o programes turístics i culturals. Però no per ser 
habitual, deixa de ser especial o important. De fet, ho 
considerem com el resultat d’una feina de promoció 
local que Canet porta a terme de forma col·lectiva. 
Un esforç de tots que contribueix al ressò nacional 
i internacional de tot el potencial turístic, cultural, 
comercial i lúdic de la nostra vila.

A principis d’any, van venir a rodar a Canet, un 
grup de professionals de la cadena argentina de 
televisió Teleaire. El fruit d’aquell treball ha format 
part d’un documental que recorre els principals punts 
d’interès del Modernisme de Canet. Podem seguir el 
recorregut a través de les explicacions de la guia de 
la Casa museu, Fina Jubany.

Però si el Modernisme és molt habitual que tingui 
ressò exterior, no ho és tant l’interès per activitats 
molt locals. Per això ens fa especial il·lusió que la 
XTVL, la Xarxa de televisions locals, s’hagi interessat 
per venir a enregistrar la Fira d’Artesania que es fa 
cada principi de mes a Canet. El programa Fins 
diumenge, que s’emet per la XTVL i per tant, per 
M1Tv, ha desplaçat un equip per explicar com vivim 
a Canet la Fira d’Artesania.

El programa Fins diumenge ja va venir a Canet fa uns 
mesos per enregistrar l’activitat del ball de diumenge 
que fan els jubilats de l’Esplai de Gent Gran, avui 
conegut com l’Espai Caixa Gent 3.0.   

Ho podeu veure tot a través d’internet: 
www.canetdemar.cat

Natàlia Cirera és la 
nova Pubilla comarcal
A finals de maig, s’ha celebrat a Arenys de Mar 
l’elecció de les pubilles i els hereus del Maresme. 
La Pubilla de Canet de Mar, Natàlia Cirera Riera ha 
estat escollida Pubilla del Maresme. L’acompanyarà 
en les accions de pubillatge que faran a partir d’ara, 
l’Hereu de Tordera, Marcel Fernádez.

Van ser escollits després d’un seguit de proves amb 
preguntes sobre el Maresme, temes d’actualitat 
nacional, una redacció i un examen oral. La 1a i la 
2a dama comarcal són les representants d’Arenys i 
Tordera i el 1r i el 2n fadrí són els hereus de Calella i 
Arenys. Ara la Natàlia representarà la comarca en els 
certàmens que es facin a nivell de Catalunya. 
Moltes felicitats!
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Des d’ara i fins al 16 de setembre, Canet compta 
amb el servei de vigilància de l’extensa  zona de 
platja del municipi. De nou la du a terme l’empresa 
Proactiva, amb poques novetats respecte l’any 
passat, llevat de la incorporació d’una moto d’aigua 
disponible per qualsevol emergència en què calgui 
intervenir. L’horari d’activació del servei és de dilluns 
a diumenge de 10.00 a 19.00 hores. 

Aquest estiu la bandera blava que atorga la Fundació 
Europea d’Educació Ambiental, torna a lluir a l’entrada 
a les platges del municipi. Canet és un dels 13 pobles 
de la província de Barcelona que ha estat reconegut 
amb aquesta distinció que acredita qualitat ambiental 
i de l’aigua i compliment d’uns requisits concrets de 
seguretat i de serveis. 

L’estiu però, també és sinònim de perill d’incendis 
forestals. El risc és molt elevat i les mesures de 
prevenció són indispensables. Aquest juny ha tingut 
lloc a l’Ajuntament la trobada dels responsables 
polítics i tècnics del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
contra incendis forestals. Encapçalats per l’alcalde, 
els membres del PAM inclouen els àmbits de medi 
ambient, seguretat, sanitat, logística i comunicacions. 

I un altre perill, tot i que no tan complex i nefast 
com el foc, és el del mosquit tigre. S’acaba d’iniciar 
la campanya de control per aturar la proliferació 
d’aquests insectes que, malgrat no suposar cap perill 
per a la salut, poden arribar a ser molt molestos.  Al 
web municipal i en els díptics difosos per Sanitat 
trobareu totes les recomanacions necessàries.

Comença la temporada de 
platges i també l’època de 
perill d’incendis forestals  

Lluïm de nou la bandera blava de qualitat de l’aigua i la sorra 

La barca Hermínia ha estat condicionada de nou 
pels operaris de la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament. 

Aquest mes de maig passat, els treballadors de 
la Brigada, sobretot els dels serveis de fusteria i 
pintura, han estat treballant directament on està 
situada la barca, és a dir, a la rotonda de l’entrada 
de Canet, venint de Sant Pol, per fer les reparacions 
corresponents a la petita barca de pesca que ja fa set 
anys que llueix en aquest espai del poble.

El senyor Joan Lluís Nadal la va donar al poble 
el 2005 perquè pogués servir d’element urbà de 
decoració. Es va pensar en la rotonda de la carretera 
N-II perquè era un espai prou ample i a tocar de la 
línia costanera. 

Durant aquests anys s’ha anat fent manteniment però 

últimament havia anat quedant força deteriorada. 
S’ha reparat la fusta i el ferro malmès i s’ha repintat 
de nou.

El CAP atendrà fins a 
les 12 de la nit a l’estiu

L’Ajuntament, a través de l’Alcaldia i de l’Àrea de 
Sanitat, ha estat fent gestions perquè es pogués 
ampliar, durant la temporada d’estiu, l’horari del CAP 
de Canet que com sabeu, tanca a les 9 del vespre 
des de l’octubre passat.

Tot i que ja s’apuntava aquesta mesura des d’un inici, 
no estava confirmat. Aquest maig, l’Ajuntament ha 
rebut la confirmació d’ampliació horària. Així doncs, 
entre el 23 de juny i el 16 de setembre, l’horari de 
l’atenció continuada al CAP de Canet de Mar és de 
dilluns a diumenge de 8.00 a 24.00 hores.
A partir de la mitjanit, els usuaris hauran de trucar al 
telèfon d’emergències 112 o bé acudir directament a 
l’Hospital Sant Jaume de Calella.

L’Hermínia llueix de nou a l’entrada de Canet

III desfilada canina
Aquest maig s’ha fet a Canet la tercera desfilada 
canina. L’objectiu principal era, a banda de convertir 
en un acte festiu la relació de propietaris i animals, 
conscienciar la població sobre la importància de tenir 
cura dels animals de companyia i aconseguir que es 
fessin adopcions d’animals que estan en acollida. 

Peix i marisc en unes 
jornades al Maresme
Canet forma part dels pobles del Maresme que 
participen a les primeres jornades gastronòmiques 
del peix i el marisc, que es fan fins al 15 de juliol. 
La nostra comarca, molt abocada al mar, ja tenia 
centrades a Mataró unes jornades dedicades al peix 
i el marisc. Aquest any s’han sumat la resta de les 
poblacions per demostrar que hi ha un gran ventall de 
possibilitats a l’hora de preparar aquests productes 
recollits del mar.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
ha publicat una guia amb tota la informació.  A Canet  
hi participen el Restaurant del Santuari, el restaurant 
El Parador de Canet i el Restaurant Gatzara.
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L’Ajuntament, a través de l’Àrea d’Obres i Via Pública, 
ha contractat una empresa perquè elabori un Pla de 
posada al dia i manteniment dels parcs infantils del 
poble. Som conscients de la importància de tenir i 
sobretot, mantenir en òptimes condicions, els espais 
d’oci destinats als més petits. Per aquest motiu, s’ha 
comptat amb el serveis de tècnics especialitzats 
perquè incideixin en els aspectes indispensables, 
com són la seguretat, la senyalització i la informació 
dels parcs. 
L’empresa és Entorn Urbà i el primer que ha fet és 
una diagnosi per valorar l’estat dels parcs i el que cal 
per remodelar-los o fer-ne el manteniment. 

Així s’ha posat de manifest que als parcs calia, 
majoritàriament, tenir la senyalització correcta per 
al seu ús. També s’han detectat les actuacions 
vandàliques que han fet malbé alguns elements, com 
ara seients o pintades, i s’han fet les recomanacions 

de millora. Així ara l’Ajuntament pot prioritzar les 
accions que cal fer.  

L’Ajuntament inicia un pla 
de remodelació dels parcs 
infantils de Canet 
El municipi compta amb quinze espais destinats a l’oci dels més petits

L’Àrea de Medi Ambient inicia una nova campanya 
d’informació a la població per tal de reduir el rebuig 
que es recull el dimecres. Per rebuig entenem 
aquelles fraccions que no es poden reciclar i per tant 
el dia del rebuig no s’hi pot tirar ni orgànica, ni paper 
ni cartró, ni envasos ni vidre. El dimecres no tot s’hi 
val.  No s’hi pot llençar tot, només el rebuig.

L’empresa de recollida de residus no recull, 
dimecres a la nit, aquelles bosses que continguin 
clarament residus reciclables i hi posa l’adhesiu 
groc corresponent. Dijous al matí, personal de 
l’Ajuntament, mitjançant una targeta enganxada a 
la bossa i cartes als habitatges on s’hagi trobat la 
bossa, informa de la campanya i insisteix en el fet 
que el dimecres a la nit NO es poden treure residus 
reciclables com envasos, cartrons, vidre o orgànica. 

La bossa esta tot dijous a la vista de tothom ja que 
l’empresa de neteja no la recull. Per això us demanem 
comprensió i col·laboració.

L’objectiu de la campanya és aconseguir reduir els 
residus recollits el dimecres, augmentar la recollida 
selectiva dels residus reciclables i reduir els costos 
de gestió dels residus ja que el tractament del rebuig 
és el cost més important dins d’aquesta gestió.

La gran majoria de les llars fan una separació de 
residus correcta i per això som un dels municipis 
capdavanters a Catalunya en la recollida selectiva. 
Però cal seguir augmentant la recollida selectiva 
i evitar que el dia del rebuig ens trobem materials 
perfectament reciclables. Per això us tornem a 
demanar el màxim de comprensió i col·laboració.

El delegat del Govern a 
Barcelona, visita Canet

Aquest maig, hem rebut la visita de Salvador Jorba, 
delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a 
les comarques de Barcelona. 

Era una reunió de treball programada per tractar les 
principals preocupacions que té Canet en aquest 
moment, com ara la necessitat del segon Institut o 
els projectes de la platja del Cavaió i l’Odèon. Pel 
que fa a la platja del Cavaió, el delegat ha confirmat 
el que el Govern ja sabia, que és l’ajornament del 
projecte d’enllaç entre Canet i Arenys a través 
del passeig Marítim. L’alcalde i els regidors li han 
explicat i demanat suport en l’intent que l’ajornament 
sigui al màxim de breu possible. Per part de Canet 
s’estan fent gestions per desencallar-ho, des de les 
diferents formacions polítiques presents al Govern. I 
es fan tant a la Generalitat com al Govern espanyol. 
De fet, representants de les seccions locals del Partit 
Popular de Canet i Arenys de Mar, s’han trobat aquest 
maig a la Delegació del Govern a Barcelona amb el 
sotsdelegat del Govern central a Barcelona, el senyor 
Emilio Ablanedo. Per part de Canet hi ha anat el 
tinent d’alcalde d’Esports i Seguretat Ciutadana, Toni 
Romero. Els regidors han expressat la preocupació 
per l’ajornament d’una obra que ja estava adjudicada 
i que ara, per manca de finançament, no té data 
d’inici.

Pel que fa a l’edifici de l’Odèon, l’Ajuntament, 
conscient de la deteriorada imatge que té l’espai 
de la plaça Colomer i estant a l’espera de la 
resolució judicial pendent, ha presentat sol·licitud a 
la Direcció General de l’Administració Local dins el 
programa FEDER 2007-2013, perquè se’ns atorgui 
una subvenció d’118.864 euros, que és un 50% 
del pressupost total subvencionable. Amb aquests 
diners es pretén adequar i recuperar la planta baixa 
de l’edifici Odèon.

Medi Ambient i l’elevada xifra de recollida 
selectiva que tenim a Canet, que ja voreja el 70% 
i Benestar Social i la necessitat d’incidència en les 
problemàtiques socials també han centrat part de la 
trobada amb Salvador Jorba.

En residus el dimecres no tot s’hi val!

Instal·lació de senyalització a la pl Pujadas
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Un any de feina, de 
feina ben feta

Ara fa un any que CiU va guanyar 
les eleccions a Canet. Per un 
estret marge ens vam imposar i 
vam aconseguir formar govern. 
Fruit d´un bon pacte, CiU va 
assolir l´Alcaldia i les importants 

regidories d’ Hisenda i Règim Intern amb en Laureà 
Gregori, la Regidoria de Medi Ambient, amb la Sussi 
Sànchez, la Regidoria d´Obres i Serveis amb l´Àngel 
López i l´Alcaldia i la Regidoria d´Educació amb en 
Jesús Marín. Aquest ha estat un any complicat i difícil 
on s´han pres mesures excepcionals perquè l´època 

també ho és. Però després d´un any de feina podem 
dir ben alt que s´ha començat a reconduir la situació.
Es va heretar una situació dramàtica, al llindar 
del col•lapse i on les factures impagades i la 
desorganització a tots nivells era el dia a dia habitual.
En un any de govern s´ha canviat en organització, 
gestió, transparència i a no deixar els problemes 
al calaix. Tot i els problemes, aquests cal sempre 
afrontar-los amb responsabilitat i rigor. Tot el govern 
va a una i està cohesionat i unit. En un any no s´ha 
parat de treballar i el balanç a grans trets és el següent. 
S´ha elaborat un pressupost realista. S´està complint 
escrupolosament el Pla de Sanejament, hem pagat 
els proveïdors, molts de Canet. S´ha solucionat el 
conflicte obert amb el Bisbat sobre l´arxiu parroquial. 
Estem donant i continuarem donant resposta a les 
famílies que ho necessiten. S´ha millorat el sistema de 

recollida selectiva. Refermem cada dia que passa, la 
viabilitat dels Garrofers. I tenim clarament encarrilats 
altres aspectes, com el PGOUM, l´ampliació de la 
Residència Guillem Mas, la plaça Colomer i l’Odèon, 
l’optimització i l’aprofitament de l´Escola de Teixits, 
el segon Institut, i un llarg etcètera. No parem i no 
pararem. Pel que fa als companys d´UMdC i del PP us 
volem dir que les relacions en aquests moments són 
òptimes. Hi ha una confiança plena i sincera de forma 
mútua i això es nota en el dia a dia. Som un sol govern 
i no tres. La prioritat absoluta ara,  és el ciutadà.
Tenim al govern quatre persones properes al ciutadà, 
bons gestors però per sobre de tot persones, que en 
aquests moment difícils és el que necessitem. Vam 
prometre canvi i ho estem fent. 
Per acabar, els representants de CDC us volem 
desitjar unes bones Festes de Sant Pere a tots els 
canetencs!  Una forta abraçada a tots. 

Els Partits

Membres de totes les formacions polítiques amb 
representació municipal, és a dir els partits de l’Equip 
de Govern, format per CiU, UMdC i PP i de l’oposició, 
ERC i PSC, han mantingut trobades a l’Ajuntament, 
per acordar els passos a seguir en la negociació amb 
l’empresa SOREA i evitar que s’apliqui l’augment d’un 

15 % en el rebut de l’aigua que paguen les famílies 
de Canet i que recordem que ja va augmentar un 7% 
l’any 2010.
Les accions acordades parteixen de l’informe 
elaborat per l’interventor municipal en el qual es fa 
una cronologia dels fets que han portat a l’empresa 
concessionària a aplicar l’augment de la taxa i 
s’informen dels passos que cal seguir a partir d’ara.
SOREA va proposar al 2009 un increment del 
22,33% sobre les tarifes de l’any 2004. La Comissió 
de Preus de Catalunya li va donar el vistiplau al 
desembre d’aquell any, ja que l’Ajuntament no 
s’havia pronunciat. Així, a partir de l’1 de gener de 
2010 es va aplicar un augment que va ser del 7%. 
Al maig de 2011, SOREA va sol·licitar a l’Ajuntament 
que aquest assumís el dèficit acumulat des de gener 
de 2009 a causa de no haver aplicat d’inici l’augment 
del 22%.  L’Ajuntament va reclamar al juny de 2011 
a l’empresa que aportés la documentació necessària 
per fiscalitzar els exercicis del 2009 i el 2010 i poder 
analitzar així la proposta d’increment de tarifa i 

assumpció del dèficit que SOREA reclamava.

Aquest gener de 2012, l’Ajuntament ha rebut un escrit 
de SOREA en el qual s’informa de l’aplicació íntegra 
de les tarifes aprovades per la Comissió de Preus, 
amb efectes a 1 de gener de 2012. Estem parlant 
d’aplicar l’augment del 15,33 % restant.

Totes les formacions polítiques amb representació 
municipal treballen conjuntament per renegociar 
aquests preus, que es consideren desmesurats. 
Així, s’ha requerit SOREA, mitjançant Decret 
d’Alcaldia, que presenti tota la informació necessària 
per poder dur a terme la fiscalització corresponent al 
2009, 2010 i 2011. També, se’ls denega  la sol·licitud 
de compensació econòmica presentada el 2011  i 
que ascendeix a 472.598,57 euros. 
Les formacions polítiques es trobaran de nou el 18 
de juny perquè des de la Regidoria d’Hisenda se’ls 
detalli l’estudi de comptes que SOREA presenta a la 
Intervenció municipal. 

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha 
aprovat el Pla d’ajust presentat per l’Ajuntament de 
Canet per aconseguir finançament extern per satisfer 
les factures pendents amb els proveïdors.
És un pla estatal impulsat pel Govern central. Els 
ajuntaments han hagut de facilitar una llista dels 
proveïdors pendents de cobrament i un pla de 
viabilitat econòmica que explica com s’eixugaria el 
deute pendent.

L’Ajuntament de Canet, com ja s’ha explicat en 
diverses ocasions, compta amb un Pla de sanejament 
per al període 2011- 2014, que ha aprovat la 
Generalitat.  L’Ajuntament, fent un gran esforç de 
contenció i equilibri pressupostari, l’ha de complir 
en 3 anys. El Pla va ser aprovat l’octubre passat, 
abans de la mesura del Pla d’ajustament aprovat pel 
Govern central a través de Reial decret i que permet 
el retorn dels diners en un termini de 10 anys. 

Ajuntaments com el nostre, que està fent els deures 
i complint terminis, s’han trobat en una situació de 
greuge comparatiu respecte d’altres ajuntaments 
que no havien definit fins ara un Pla de sanejament. 
Per això, Canet de Mar va sol·licitar que, tot i seguir 
complint amb el Pla de sanejament, poguéssim 
acollir-nos al Pla d’ajust estatal i allargar d’aquesta 
manera el pagament de part dels deutes pendents, 
sobretot a grans proveïdors, com són l’empresa 
constructora dels Garrofers, la cooperativa del servei 
de l’Escola Bressol, l’empresa concessionària del 
servei de recollida d’escombraries i l’empresa titular 
del contracte de neteja viària. 

L’Ajuntament de Canet arrossegava un dèficit de 
3,5 milions d’euros. Amb l’aprovació del Pla de 
sanejament, vam aconseguir l’aprovació de tres 
operacions de crèdit per valor de 2 milions d’euros, 
a retornar fins al 2014. Ara, amb l’aprovació del Pla 

d’ajust estatal, hem aconseguit finançament pels 1,5 
milions d’euros restants i hi hem pogut afegir el deute 
pendent de la Fundació Els Garrofers amb l’empresa 
constructora.

Són operacions financeres que es poden dur a 
terme pel ferm compromís que complirem. De fet, 
hi ha força ajuntaments a qui l’Estat no ha aprovat 
els plans d’ajust perquè no hi ha prou garanties de 
satisfacció dels deutes pendents.  

La constatació de la feina ben feta ha estat la 
signatura, a finals d’aquest mes de maig, de 
l’operació de crèdit. Així, l’Ajuntament ja ha signat 
amb La Caixa l’operació creditícia corresponent 
al Pla d’Ajust. D’aquesta manera, finalment s’han 
pogut satisfer les quantitats pendents de pagament 
als grans proveïdors, que ja han rebut els ingressos 
corresponents. 

Postura unitària dels partits per evitar que SOREA apliqui l’abusiva taxa de l’aigua  

L’Estat aprova el Pla d’ajust pressupostari a l’Ajuntament
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ERC-CANET: proposant 
des de l’oposició 

A un Ajuntament la tasca d’oposició 
és complexa i complicada. Cal 
ser molt actiu i perseverant per 
poder incidir, influir o fer rectificar 
decisions que pren l’alcalde i els 

regidors de govern. Com que som tenaços, durant 
aquest any hem intentat posar una mica de seny i 
denunciar totes aquelles decisions que van contra 
els interessos de Canet i dels canetencs, i que 
per desgràcia, han sovintejat més del que podíem 
esperar. Després de les eleccions municipals del 
2011 en què ERC vam quedar a 13 vots de ser la 
força més votada de Canet, ja ens vam adonar que 

els partits de dretes pretenien formar govern junts, 
malgrat el nostre oferiment.  A partir d’aquell moment 
ens hem trobat amb un equip de govern que es dedica 
a desprestigiar ERC i a entrar tot sovint en un atac 
personal. Sembla ser que els fem por, no es pot 
entendre de cap altra manera la seva actitud ja que 
hem intentat reiteradament negociar i pactar coses pel 
bé del poble. 
La Blanca, l’Ivan, en Lluís i la Coia hem participat 
activament en tots els plens, comissions municipals, 
reunions amb regidors i trobades amb entitats i 
plataformes municipals. És la nostra feina i la fem 
amb molt de gust. Els Plens, fins a data d’avui, són 
majoritàriament molt administratius. L’equip de govern 
no ha marcat cap línia política definida fora de la 
retallada com a norma (de tot menys de la despesa 
dels òrgans de govern que s’incrementa un 15%) 
sense potenciar activitats que representin una millora 

de l’economia local i la creació de llocs de treball.
Els temes més candents han estat la pujada de l’IBI i 
de l’aigua, l’Institut i l’Escola Bressol. Hem denunciat 
la puja desmesurada de l’IBI per eixugar el deute. 
Estem parlant d’un increment del 20-30% anual durant 
els quatre anys de la legislatura!  Pel que fa a l’aigua, 
hem d’esperar a veure si l’actuació del govern amb la 
nostra col•laboració i estímul aconsegueix reconduir 
l’increment del 22% en dos anys.
Pel que fa als temes educatius, també s’ha vist el 
llautó neoconservador d’aquest govern municipal. 
Amb l’Institut, observem una actitud dilatòria per 
cedir terrenys pel segon institut. És absolutament 
necessari si volem cicles formatius a Canet i si volem 
descongestionar la saturació de l’actual centre. I també 
observem la intenció d’eliminar el servei d’Escola 
bressol. 
Aprofitem per desitjar-vos Bona Festa Major!

Full de ruta
Ja fa prop d’un any que el Partit 
Popular va entrar a formar part de 
l’actual equip de govern de Canet de 
Mar. Ha estat un any difícil, un any on 
hem hagut de prendre decisions dures 
i complicades, pensant sempre en el 

bé de tots els canetencs, i no en el curt termini, sinó 
en el mig i llarg termini. És moment d’explicar quina és 
la situació que ens vam trobar.
 Quan vam entrar al govern, el romanent de tresoreria, 
és a dir els diners per pagar les factures del dia a dia, 
presentava un dèficit de 3.500.000 €, això comportava 
que es pagava als proveïdors en una mitjana de 330 
dies. Imaginem que per un autònom o petita empresa 
que té treballadors, cobrar les factures en un període 

tan llarg de temps fa inviable la subsistència. A  
diferència d’antigues formes de fer, nosaltres creiem 
que és absolutament imprescindible pagar pels 
serveis que es contracten en el temps que pertoca i 
no deixar factures al calaix.
També ens vam trobar amb contractes donats a 
concessionàries on la negociació havia estat poc 
encertada pels interessos de l’Ajuntament. El Partit 
Popular, l’equip de govern i els tècnics han treballat 
aquest any per renegociar aquests contractes i 
aconseguir equilibrar el benefici entre l’Ajuntament i 
les empreses implicades, és a dir guanyar productivitat 
perquè cada euro que paguem els canetencs sigui 
gestionat de la millor forma possible per rendibilitzar-
lo. Pel que fa a les  regidories gestionades pel Partit 
Popular, s’ha renegociat el contracte del servei de 
Bus interurbà, el contracte de servei de grua i el 

contracte de la gossera municipal, cosa que suposa, 
conjuntament, un estalvi de 45.000€  anyal.
Una vegada passat aquest any, creiem important 
dir-los als canetencs, que el seu Ajuntament, torna a 
ser un Ajuntament viable i fiable, on les perspectives 
econòmiques són millors i on ens disposem poder 
pagar a tothom en un període inferior a 45 dies, i  
sobretot on totes les regidories treballen seguint el 
full de ruta que ens vam marcar a l’inici de legislatura. 
Anem fent allò que vam dir que faríem.
En pocs mesos tornarem a dissenyar els pressuposts 
de l’any que bé, on esperem fer ja algunes inversions 
prioritàries que no han estat ateses des de fa molt de 
temps.
Per acabar aquestes línies les dones i els homes del 
Partit Popular us volem desitjar a tots els canetencs 
que gaudiu de les Festes de Sant Pere! 

Avancem plegats per 
bon camí 
Portem un any de govern, 
assolint pas a pas els 
compromisos que ens van 
fer signar un acord que ens 

permetés treballar per a tothom, un acord per poder 
canviar i millorar les coses i per adaptar-nos als nous 
temps. Malgrat els moments feixucs i complexos 
que ens toca viure, podem dir que anem pel bon 
camí. Quan el govern actual va començar a caminar, 
ara fa tot just un any, tots els seus membres érem 

conscients que l’única manera de posar fre a les 
mancances econòmiques només tenia un camí, i 
aquest era la contenció de despeses innecessàries, 
acompanyada d’una gestió acurada, eficaç, eficient i 
professional del nostre Ajuntament. 
Fruit de la bona entesa amb els companys de govern, 
que són CiU i el PP, ens hem marcat un camí, 
amb una llista de prioritats clarament definides per 
redreçar un vaixell, que al cap dels anys anava cap a 
la deriva. Calia marcar un nou rumb, que posés totes 
les coses on calia que estiguessin, calia posar ordre i 
endreçar molts aspectes poc controlats. 
Sabem que aquests són temps de contenció de 
despesa i alhora de destinar els recursos existents 

al servei de les persones, però els canvis no són 
sempre negatius, serveixen per canviar els models 
existents i adaptar-los pel futur. No hem de deixar 
perdre l’oportunitat d’avançar plegats per fer un 
Canet millor, gestionant bé els recursos i fent-ne un 
repartiment adequat. 
Som plenament conscients que la prioritat d’un 
bon govern han de ser sempre i per sobre de tot, 
els ciutadans. Treballem, com sempre en aquesta 
vessant.
Des del Grup d’Unió Municipal de Catalunya volem 
desitjar una bona Festa Major a tots els canetencs i 
que, com heu vist, està farcida d’actes per a tothom. 
Feliç Sant Pere !

Sobre l’escola de teixits
Segons va confirmar el regidor 
de Cultura al darrer Ple, s’està 
preparant el desembarcament de 
l’Escola de Música a l’edifici de 

l’Escola de Teixits. Els i les Socialistes de Canet no hi 
estem d’acord ni en la forma com s’està fent ni en el 
fons de la qüestió. 
L’Escola de Teixits és un equipament massa 
important com per anar encabint activitats sense 
tenir un projecte clar d’ús, sense saber què en volem 
fer i quines activitats hi poden conviure, sense haver 
estudiat, debatut i consensuat les necessitats del 
municipi i les seves prioritats. És cert que algunes 
de les formacions polítiques del govern municipal 
portaven al seu programa instal•lar l’Escola de 

Música en aquest edifici. Però comptàvem que, 
abans de fer res, hi hauria un debat sobre el projecte 
final que no s’ha fet. Els i les socialistes de Canet 
coneixem la important tasca que està fent Canet Pro 
Música a través de l’Escola de Música, com també 
sabem que la fan en un edifici de propietat pública 
pel qual no paguen lloguer ni tampoc manteniment. 
Durant el mandat passat els regidors socialistes  
van aconseguir una subvenció de la Diputació de 
Barcelona per adequar l’edifici i poder sol•licitar el 
reconeixement oficial del centre, subvenció que 
encara no s’ha utilitzat. Som conscients que  Canet 
Pro Música compta amb una clientela cada vegada 
més nombrosa i que necessiten cada vegada més 
espai. Però creiem que hi ha altres vies de creixement. 
Per exemple, aquest proper curs l’Escola oferta 
classes per a nens i nenes de 0 a 2 anys i ho farà 

a les instal·lacions de l’escola bressol municipal (no 
sabem a càrrec de qui anirà aquesta despesa). Per 
què no créixer també en els altres centres educatius 
de la vila i estalviar així desplaçaments?
Pensem que Canet té també altres necessitats 
educatives , i que no és moment de comprometre 
els espais de l’Escola de Teixits amb una activitat 
de difícil compatibilitat. Actualment l’edifici ja acull 
classes de la UNED, de la Universitat de la Gent 
Gran i també proves de Selectivitat. Volen fer-nos 
creure que aquestes activitats poden conviure amb 
les classes de violí, bateria i piano, per exemple? 
Reclamen al govern un projecte debatut i consensuat 
sobre els usos de l’edifici de l’Escola de Teixits 
abans de fer cap pas que hipotequi el futur d’aquest 
patrimoni públic. 
Des del PSC us desitgem una Bona Festa Major!!!!




