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Horari Oficina Atenció Ciutadana
De dilluns a divendres de 9.00 
a 14.00 h i dijous de 17.00 a 
19.00 h. Carrer Ample, 11

Horari OAC Policia local
De dilluns a divendres de 7.45 a 
16.45 h, amb cita prèvia trucant 
al  93 794 00 88

@BlancaArbell

El 2023, Any Domènech i 
Montaner, posarà Canet al mapa 
internacional

Segueix-nos a les xarxes
Ajuntament de 
Canet de Mar

Ajcanet

@Ajcanet

@Ajcanet

Editorial

Hem deixat enrere el 2022, un any en què encara hem patit les conse-
qüències, sobretot econòmiques, derivades de la Covid-19 i en el qual hem 
hagut de veure com Rússia iniciava una guerra contra el poble ucraïnès, 
així i tot, ha sigut un any de tornada a la normalitat, del qual m’agradaria 
destacar algunes de les coses positives que hem aconseguit al nostre 
municipi, amb el desig que el 2023 sigui un any ple d’il·lusions i de projec-
tes. Un any en què el nostre municipi revifi entorn de la cultura,  en el qual 
es continuaran programant activitats musicals, visuals i conferències  al 
voltant de la figura del músic canetenc Tomàs Milans i un any que ha estat 
proclamat per la Generalitat de Catalunya “Any Domènech i Montaner”, 
en commemoració del centenari de la mort de l’arquitecte situant Canet 
de Mar i el modernisme en el panorama cultural internacional. 

El 2022, hem hagut de fer un gran esforç per a tornar a la normalitat i 
deixar el poble preparat per tots aquests grans esdeveniments que ens 
esperen aquest any. En aquest butlletí us expliquem alguns d’aquests 
projectes dels quals des del Govern municipal estem especialment 
orgullosos. Com la finalització de les obres d’urbanització i millora del 
carrer Sant Pere i les de les escales del carrer Sant Isidre o la millora de 
l’enllumenat públic de la carretera NII. També molt conscients del moment 
que estem passant, hem intentat donar resposta a les necessitats dels 
canetencs i canetenques i, des dels  Serveis Socials municipals, s’han atès 
896 famílies. Igualment, s’han reduït les tarifes de l’aparcament municipal 
per tal de facilitar l’accés i dinamització del centre del poble. I una de les 
prioritats ha estat també la seguretat ciutadana, potenciant la figura de 
la policia local de proximitat.

Així mateix, a través del projecte Brigada Jove de Jardineria s’han pogut 
ocupar  temporalment  a 8 joves de Canet que, a més d’aprendre un ofici, 
han contribuït amb la seva feina que els parcs i jardins de Canet estiguin 
més ben cuidats.  Perquè tots i totes volem que Canet sigui un municipi 
on es pugui viure millor. Així, s’ha posat en marxa de la nova ordenança de 
mobilitat que regula com moure’ns per Canet de forma segura i sostenible. 
Un 2023 on també es començarà el “full de ruta” previst al document de 
l’Agenda Urbana Local.

Amb tot això, el 15 de desembre el Ple de l’Ajuntament ha aprovat els 
pressupostos municipals, que s’han hagut d’ajustar i retallar molt, però que 
ens permetran dur a terme tots els projectes previstos per aquest 2023. 

Un any en què continuarem amb la commemoració del músic cane-
tenc Tomàs Milans i en el qual Canet es prepara amb una agenda plena 
d’activitats per celebrar l’Any Domènech i Montaner, que aportarà un nou 
impuls al modernisme com a element de projecció, d’atracció i dinamització 
econòmica, cultural  i artística del nostre municipi. 

Aquest 2023 encetem doncs un any ple de projectes i d’il·lusions!

Blanca Arbell Brugarola
Alcaldessa de Canet de Mar
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Reportatge

Finalitzades les obres de millora i 
reurbanització del carrer Sant Pere i 
de les escales del carrer Sant Isidre, 
que es van iniciar el passat 2 de maig 
de 2022.

Aquest projecte s’ha dut a terme 
per tal de poder donar resposta a una 
sèrie de necessitats de l’espai. Con-
cretament, pel que fa al carrer Sant 
Pere, aquesta reurbanització s’ha fet 
degut a l’estat que presentava la via i el 

subsol , una de les artèries històriques 
del barri antic del poble, a causa de 
nombroses intervencions que s’han 
realitzat puntualment al llarg dels anys. 
Per altra banda, les obres de millora 
de les escales del carrer Sant Isidre 
han estat degudes a les escorrenties 
de les aigües de pluja provinents dels 
carrers de la seva part alta.

Entre les tasques dutes a terme, s’ha 
fet una renovació de les canalitzacions 

Acabades 
les obres de 

millora del 
carrer Sant 

Pere i de les 
escales del 
carrer Sant 

Isidre

L’Ajuntament 
rebrà una subvenció 

de 250.000 € 
del PUOSC de la 
Generalitat per 

finançar les obres



5

fecals i la instal·lació de la xarxa 
pluvials. També s’han canviat les 
canalitzacions d’aigua potable de les 
vies que encara eren de fibrociment.

A més a més s’ha fet una rampa 
d’accés al CRTTT-Escola de Teixits. 
D’aquesta manera, es pot accedir 
directament a la Sala d’Actes sense 
haver de passar per l’entrada prin-
cipal del centre.

Finalment, a la porta d’accés del 

refugi que es troba al carrer Sant 
Pere i a l’accés del barri Mas Muní es 
col·locaran dos tòtems informatius.

Les obres que es van adjudicar 
per un import de 357.729,24 € (IVA 
inclòs) a l’empresa Infraestructures 
Serveis i Obres del Vallès, SL, han 
tingut una durada de 6 mesos.
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Baixada de preus de 
l’aparcament municipal

Renovació de 
l’enllumenat 
públic de la 
carretera N-II

Amb l’objectiu de dinamitzar 
el comerç del centre del poble 
i per intentar millorar el dèficit 
d’aparcament de la zona, l’Ajun-
tament ha decidit reduir les ta-
rifes de l’aparcament municipal 
ubicat a la Riera Gavarra.

Així doncs, des d’aquest ge-
ner, els preus de l’aparcament 
passen de 0,04 €/minut a 
0,025 €/ minut, per a les dues 
primeres hores d’estada, i a 
0,035 €/ minut a partir de la 
tercera hora. El màxim import 
diari serà de 18€/dia (abans 
era 20,40 €).

Per tal de potenciar-ne l’ús, 
des de l’Àrea de Mobilitat també 
s’ha treballat per tal de poder 
crear abonaments per a usuaris 
habituals de la zona de rotació, 
sense reserva de plaça. També 
hi ha abonaments setmanals, 

El 14 de novembre, es van 
iniciar les tasques de renovació 
de l’enllumenat públic de l’N-II 
en el seu pas per Canet de Mar. 
Concretament, l’actuació afecta 
el tram que va entre els carrers 
Miramar i Narcís Monturiol.

Es tracta d’una renovació 
integral de l’enllumenat. Les 
obres consisteixen a canviar 
el cablejat, les columnes i les 
lluminàries de tot aquest tram. 
En concret, es canvien 38 punts 

de llum, que se substitueixen 
per nous punts de llum amb 
tecnologia LED.

Durant aquesta legislatura, 

l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajunta-
ment està canviant a llums LED 
la gran majoria d’enllumenat 
municipal. Això permet reduir 
el consum energètic, reduir la 
contaminació lumínica i reduir 
també les emissions de CO2.

El canvi d’enllumenat, que té 
una durada prevista de 6 mesos, 
es va realitzant per trams i s’in-
dica prèviament les afectacions 
al trànsit que es puguin produir 
gràcies a un dispositiu coordinat 
entre la Policia Local de Canet de 
Mar, el Servei Català de Trànsit 
i el Servei de Carreteres.

La renovació de l’enllume-
nat la fa l’empresa Electricitat 
Boquet, SL per un import de 
182.858,58 € (IVA inclòs).

de cap de setmana (divendres 
vespre, dissabte i diumenge), 
una tarifa nocturna i paquets 
d’hores mensuals i trimestrals. 

Durant el primer trimestre 
de 2023, les àrees de Mobilitat 
i Promoció Econòmica treba-
llaran conjuntament per posar 
a disposició dels establiments 
comercials i de restauració del 
municipi, uns vals de descompte 
que els comerciants podran 
lliurar als seus clients.

Tot i l’encariment general de 
tots els serveis, des de l’Ajun-
tament s’ha considerat una 
prioritat millorar aquests preus, 
per així ajudar a les persones que 
utilitzen aquest aparcament, així 
com potenciar-ne l’ús entre el 
turisme que ve al poble o per a 
la gent que ha d’anar al metge 
o que es desplaça fins al centre 
per comprar o menjar.

Abonament cap de setmana (dv-ds-dg)  25,00€

Abonament setmanal   35,00€

Paquet 50h/mes    40,00€

Paquet 150h/trimestre   100,00€

Tarifa nocturna (1 nit)    8,00€

Tarifa nocturna (mes)    35,00€

Paquet 25 vals comercial de 30 minuts  15,00€

Paquet 50 vals comercial de 30 minuts  26,25€
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Canet de Mar ha constituït el primer Consell d’Infants 

Finalitza amb èxit la Brigada 
Jove de Jardineria

El passat 20 de novembre, 
coincidint amb la celebració el 
dia Internacional dels Drets dels 
Infants, es va constituir oficial-
ment el primer Consell d’Infants 
de Canet de Mar.

L’acte de constitució es va ce-
lebrar en una jornada festiva amb 
diverses activitats, organitzada 
per l’Ajuntament i les diferents 
entitats del municipi i oberta a 
les famílies.

L’alcaldessa de Canet de Mar, 
Blanca Arbell, va donar la benvin-
guda i es va iniciar la constitució 
amb la presència de les famílies, 
escoles, càrrecs polítics i entitats 
del municipi. La regidora de Par-

Durant els mesos d’octubre i 
novembre, l’Ajuntament ha de-
senvolupat el projecte de Brigada 
Jove, en l’àmbit de la jardineria 
municipal a través de l’empresa 
especialitzada El Brot

El projecte ha permès contractar 
a mitja jornada a 8 joves: un grup 
de 4, del 10 d’octubre al 4 de no-
vembre; i un altre grup de 4, del 7 
de novembre al 2 de desembre. A 
part de les 16 hores setmanals en 
jardineria, que comptava amb el 
suport d’un professional extern, el 
projecte també ha contemplat una 
hora i mitja de treball individualitzat 
i la Formació i Orientació Laboral, 

amb una educadora.
Aquest projecte, a través de la 

contractació, persegueix activar als 
i les joves participants i motivar-los 
per a la formació o recerca activa 
de feina. Encara que es tracta d’una 
experiència breu, per alguns d’ells 
ha significat la primera experiència 
laboral amb contracte.

La Brigada Jove de Jardineria ha 
treballat estretament amb l’equip 
de jardineria municipal. Gràcies a 
aquesta col·laboració s’han reforçat 
les tasques de manteniment habi-
tuals i s’han pogut realitzar altres 
tasques que difícilment es podrien 
haver assolit sense aquesta ajuda.

ticipació i Educació, 
Rosabel Madrid, va 
encarregar al Con-
sell d’Infants definir 
com ha de ser aquest 
Consell i que aquest 
doni la seva visió de 
com volen que sigui 
Canet de Mar.

El Consell d’Infants 
És un òrgan de par-

ticipació política dels infants del 
municipi. Un espai on es troben 
nens i nenes per reflexionar, par-
lar, prendre decisions i fer pro-
postes sobre aquells aspectes 
que els afecten al seu poble o 

ciutat, que consideren 
necessaris per millorar 
les condicions de vida 
de tota la ciutadania. 
Permet que els infants 
col·laborin activament 
en la construcció, desen-
volupament i millora del 
seu municipi, tot apor-
tant el seu punt de vista 
i propostes o accions 
amb voluntat transfor-

madora. El Consell dels infants 
està format per representants, 
de 10 a 12 anys, de les escoles, 
esplais, agrupaments i centres 
socioeducatius del municipi que 
vulguin participar-hi.

El Consell 
dels infants 

està format per 
representants, 
de 10 a 12 anys

Per més informació
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Pressupost El passat 15 de desembre el 
Ple de l’Ajuntament va apro-
var el pressupost municipal 

per l’any 2023 per un import de 
16.002.491, 53 €. Aquest no ha 
estat un pressupost fàcil d’ela-
borar. A la pèrdua d’ingressos 
com l’import de la plusvàlua, 
tombat pel Tribunal Constituci-
onal i, la pèrdua dels ingressos 
que es rebien quan l’autopista 
era de pagament, cal sumar-hi 
l’augment important de despesa 
que ha suposat l’increment de les 
retribucions dels empleats públics 
i l’augment del cost dels materials 
i dels subministraments i serveis 
bàsics. Així i tot, l’Ajuntament 
no ha volgut incrementar ni els 
impostos ni les taxes i les àrees 
municipals han hagut de fer un 
esforç titànic per retallar una part 
rellevant de les seves partides i 
poder equilibrar les finances. Com 
a resultat el pressupost de 2023 
és un pressupost realista, molt 
ajustat, però que té com a prioritat 
poder ajudar a la ciutadania i el 
benestar de les veïnes i els veïns 
de Canet.

   Com es gasten els diners?
El govern municipal ha volgut 

prioritzar destinar la major part 
del pressupost al benestar de 
les persones i al manteniment 
comunitari, així com a altres temes 
que preocupen a la ciutadania 
com són: la seguretat i l’habitatge. 
Igualment, una part destacada 
s’ha volgut destinar als serveis 
municipals bàsics: educació, cul-
tura, esports, promoció i serveis 
socials, precisament en aquests 
moments de dificultats per a les 
famílies, a causa de la inflació, 
actualment superior al 10%, amb 
un encariment de les matèries 
primeres i de l’electricitat, el gas i 
l’aigua. També s’ha volgut dedicar 
una part important del pressupost 
a l’àrea de medi ambient per fer de 
Canet un municipi més agradable 
i sostenible. 

Pressupost
 Municipal

 2023
Un pressupost ajustat, 

realista, en el qual la 
prioritat és el benestar 
dels canetencs i cane-
tenques i, que sigui un 
municipi més amable,

sostenible i segur.

Com s’ha votat el pressupost
El ple municipal està format per 17 regidores 

i regidors.
Pressupost aprovat  per 11 vots a favor i 5 abs-

tencions, repartits de la manera següent:

Vot favorable:
11 vots a favor =  5 vots ERC + 4 vots Canetencs Indepen-
dents + 1 Som Canet + 1 Junts per canet

Abstenció:
5 abstencions = 2 PSC+ 1 CUP+ 1 Canet i Tu + 1 Primàries

11

5
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Canet de Mar dades 
referides a 2022 

D’on venen els diners

Canvi de seu de 
Serveis Socials
230.000 € 
L’àrea de Serveis Socials 
es traslladarà al centre del 
poble per tal de poder oferir 
un servei més proper a la 
ciutadania

Posada en marxa del 
Teatre Municipal de 
Canet de Mar
44.000 € 
Aquest 2023, ja podrem 
gaudir de les dues sales del 
TMC. Invertirem aquests 
diners per a la realització 
d’activitats i la gestió 
escenotècnia del teatre.

Celebració de l’Any 
Domènech
28.591 € 
L’Ajuntament invertirà aquests 
diners en la realització 
d’exposicions, rutes i altres 
activitats per commemorar 
el centenari de la mort de 
l’arquitecte.

Manteniment i millora 
de senyalització de la 
via publica
25.000 €

Pressupost:   
16.002.491, 53 € 

Habitants de Canet 
de Mar: 
14.845

Superfície ( Km2)  
5,45

Densitat (Hab./km²)  
2.663,7

6.839.700,00 €Impostos directes (IBI, vehicles, IAE, etc.)

Transferències corrents (Aportacions d’altres administracions) 4.655.591,53 €

Taxes i altres ingressos 3.421.900,00 €

Passius financers 722.000,00 €

Impostos indirectes (obres, etc.) 300.000,00 €

Ingressos patrimonials 63.300,00 €
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Balanç positiu del primer any del 
servei de proximitat de la Policia Local

Fem balanç del primer any 
de funcionament del Servei de 
Proximitat de la Policia Local 
de Canet de Mar i de la posada 
en marxa de la seva Oficina 
d’Atenció Ciutadana. 

Des del gener i fins al no-
vembre, l’Oficina d’Atenció a 
la Ciutadania de la Policia ha 
atès un total de 618 diligències. 
Aquest servei, que funciona a 
través de cita prèvia, ha permès 
que les canetenques i canetencs 
hagin pogut realitzar tot tipus 
de gestions sense haver d’anar 
fora del municipi. Presentar 
denúncies, gestionar la pèrdua 
de documentació o tramitar 
autoritzacions a menors per 
viatjar a l’estranger, entre d’altres. 

Una de les principals prioritats 
de l’equip de govern és garantir 
la seguretat de les veïnes i els 
veïns del municipi. Per aquest 
motiu, Canet va començar l’any 
2022 reorganitzant el cos policial 
per crear la Unitat de Proximi-
tat. Aquest servei, addicional a 

sisteix en oferir xerrades a la 
gent gran del poble on se’ls 
mostra els delictes més típics 
i com prevenir-los.  

La Unitat de Proximitat tam-
bé ha realitzat inspeccions per 
controlar els habitatges ocupats 
que tenim al municipi. 

Així mateix, des de l’Àrea de 
Seguretat Ciutadana s’ha posat 
en funcionament la tercera fase 
de càmeres de videovigilància 
i s’han instal•lat alarmes peri-
metrals en zones properes als 
centres educatius i equipaments 
municipals per tal de combatre, 
sobretot, el vandalisme. 

Canet va 
començar 

l’any 2022 
reorganitzant el 

cos policial 

l’habitual, ha permès intensificar 
la presencia policial als carrers 
i frustrar i prevenir delictes. En 
aquest sentit, juntament amb 
l’Àrea de Participació, s’ha en-
gegat la campanya ‘Per la teva 
seguretat, participa!’, que con-

Serveis Socials va atendre 896 famílies durant l’any 2021
La regidoria d’Acció Social 

i Ciutadania ha fet pública la 
memòria d’actuació dels Serveis 
Socials municipals de l’any 2021. 
Durant l’any 2021, s’ha donat 
servei a 1.592 persones, un total 
de 896 famílies. Això representa 
el 10% de la població empadro-
nada a Canet. Les demandes 
socials més tractades per aquest 
servei durant el darrer any, cal 
destacar la demanda d’ajuts 
sociosanitaris o de dependència 
(28%), els econòmics (23%) i 
els relacionats amb la demanda 
d’habitatge (10%). Aspectes 
com la violència de gènere, en 
el cas de Canet, suposa un 3% 

Per més informació

Laborals 6%

Discapacitats 7%

Econòmiques 23%

Habitatge 10%

Mancances 

Socials 19%

Sòcio-sanitàries 

28%

Violència de 

gènere 3%

Altres 3%

Aprenetatge 1%

de l’atenció individualitzada.
El 2021, es van reprendre les 

visites presencials progressiva-
ment, després de la pandèmia 

de la COVID-19. En total, els i les 
professionals de l’àrea han dut 
a terme 2.402 entrevistes indi-
vidualitzades i personalitzades.
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El concert de Santa Cecília recorda
el músic canetenc Tomàs Milans

Canet de Mar, municipi pioner en 
l’Agenda Urbana Local

Amb motiu de la diada de Santa 
Cecília, patrona de la música, l’Àrea 
de Cultura va programar un concert de 
música barroca a partir de partitures 
que es conserven a l’arxiu musical de 
la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau de 
Canet de Mar. El concert es va dedicar 
a la figura del músic i compositor cane-
tenc Tomàs Milans i Godayol, nascut el 
1672, ara fa tres-cents cinquanta anys.

L’Ensemble De Canendi Elegantia, 
sota la direcció de Francesc Garrigosa, 
va preparar la proposta titulada 'Tomàs 
Milans i Godayol (1672-1742) i l’esclat 
del barroc en el fons musical de Canet 
de Mar'. amb un programa d’obres 
d’aquest autor i d’altres coetanis com 
Joan Cabanilles, Joan Barter, P. Joan 
Simó, Joan Cererols, i Felip Olivellas, 
procedents de l’arxiu de Canet.

Aquest concert, organitzat per l’Ajun-
tament amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, el Bisbat de Girona i la 
parròquia de Sant Pere i Sant Pau de 
Canet va servir per a celebrar els deu 
anys del conveni entre l’Ajuntament de 
Canet i el Bisbat de Girona per a la difu-
sió del fons musical de Canet i, alhora, 
forma part dels concerts organitzats 
en torn de la figura de Tomàs Milans. 

El diputat de l’àrea d’Infraestructures i Espais Naturals 
de la Diputació de Barcelona, Pere Pons, va entregar el 
passat 13 de desembre, el docuemnt de  l’Agenda Urbana 
Local de Canet de Mar a l’alcaldessa Blanca Arbell, al regi-
dor de Pla Estratègic i Agenda 2030, Lluís Llovet i a altres 
representants del consistori presents a l’acte .

L’Agenda Urbana és un document que recull fins a 16 
línies d’actuació a seguir en les polítiques municipals de 
cara a 2030, en els àmbits de l’economia, la sostenibilitat, 
l’ocupació i el benestar de les persones. El diputat Pere 
Pons va felicitar l’Ajuntament per l’aposta feta i per ser 
municipi pioner en voler-lo implementar.

Abans de la redacció de l’Agenda, l’Ajuntament va en-
cetar un procés participatiu per definir el Pla Estratègic 

Aquest 2022, l’Ajuntament va rebre 
una subvenció de la Generalitat de 
Catalunya de 17.000 € que l’Àrea de 
Cultura està destinant a commemorar 
la figura i el llegat musical de Milans. A 
part d’aquest concert de Santa Cecília, 
s’està preparant una programació 
d’activitats musicals, audiovisuals i 
conferències per apropar al públic les 
obres del compositor canetenc. 

Tomàs Milans va fer una gran tasca 
de recopilació i còpia de manuscrits 
musicals que van passar a formar part 
del fons de la capella de música de Canet 
de Mar. Gràcies a ell, es va formar un 
dels arxius més importants del Barroc 
hispànic que es conserva a Canet.

Promoció Econòmica impulsa 
la creació d’un directori 
empresarial municipal

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica 
s’està treballant per crear un nou directori 
empresarial del municipi. Aquest servirà 
perquè les empreses, comerços, autò-
noms i professionals de tots els sectors 
puguin millorar la seva visibilitat digital 
facilitant l’accés a les seves dades de 
contacte i a la seva oferta de productes 
i serveis a possibles clients.

Aquesta iniciativa vol que els potencials 
clients puguin trobar fàcil i ràpidament 
tota l’oferta comercial del municipi, i do-
nar suport a les empreses locals perquè 
puguin establir una relació propera amb 
els consumidors, incentivar el consum 
intern i, en essència, dinamitzar el teixit 
empresarial local.

Aquest portal tindrà una estructura 
sectorial, amb recerca a través de filtres, 
i serà viu. Això permetrà poder-hi incor-
porar noves finalitats com, per exemple, 
la creació d’un Maketplace. També 
permetrà que el teixit empresarial pugui 
crear una xarxa d’interacció per tal de 
trobar proveïdors de la zona i facilitar 
l’arribada de nous clients.

La inscripció serà gratuïta i es podrà fer 
mitjançant un formulari que es penjarà 
al web municipal, on aviat hi trobareu 
més informació al respecte.

2030, utilitzant diferents mètodes per copsar la percepció 
ciutadana i reflexionar sobre el model de ciutat de futur.

Per més informació
Canet ha format part d’un projecte pilot de 

la Diputació per poder-la redactar, per això, el 
regidor Lluís Llovet ha participat en diferents 
conferències i col·loquis on ha explicat l’experi-
ència del nostre poble en tot aquest procés.
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Urbanisme es reuneix amb l’empresa 
encarregada de la pacificació de l’N-II

L’Ajuntament presenta 
el Pla d’Igualtat 
pels treballadors 
municipals

El Ple aprova Valoració de 
Llocs de Treball

El regidor d’Urbanisme, Lluís Llovet i l’arquitecta 
municipal es van reunir, el passat divendres 18 
de novembre, amb un dels enginyers de l’em-
presa ESTEYCO S.A, encarregada de redactar 
el projecte de pacificació de la carretera N-II.

Des de l’Ajuntament de Canet de Mar, l’Àrea 
d’Urbanisme es van presentar diferents propos-
tes que afectaven el traçat de la N-II al nostre 
municipi al Departament de Polítiques Digitals 
i Territori perquè poguessin ser valorades i in-
closes en el projecte final.

Una d’aquestes propostes consisteix a construir 
una rotonda a la zona on actualment hi ha el 
‘bucle’ i fer la instal·lació d’un semàfor per poder 
millorar l’entrada a Canet i la connexió de les 
veïnes i veïns de l’Avinguda Maresme amb el 
centre històric i comercial del poble. 

Durant la trobada d’aquest divendres, l’em-
presa que redactarà el projecte va poder conèi-
xer in situ la zona on està previst que s’instal·li 
aquesta rotonda per tal de poder conèixer de 
primera mà les característiques concretes de 
l’espai i les diferents necessitats que tenim com 
a municipi per tal de poder definir de la millor 

manera possible el projecte i que aquest pugui 
donar resposta a les necessitats.

Per altra banda es va sol·licitar també un nou 
semàfor a la baixada del carrer Miramar i una 
proposta de “gran plaça” a un únic nivell que 
aniria des de l’estació de tren fina a la Riera que 
permetria millorar la porta d’entrada principal 
del municipi. 

El passat 30 de novembre de 2022, 
en el marc de la celebració del Dia 
Internacional Contra la Violència 
Contra les Dones, les àrees d’Igual-
tat i Règim Intern van presentar 
a les treballadores i treballadors 
municipals el Pla d’Igualtat pels 
empleats públics de l’Ajuntament 
pel període 2023 - 2026.

La redacció d’aquesta guia s’ha 
realitzat a través d’un recurs faci-
litat per la Diputació de Barcelona 
i pròximament se sotmetrà a la 
votació del ple municipal per tal que 
es puguin començar a dur a terme 
les accions previstes per assolir els 
objectius marcats. 

El passat 6 de setembre, el ple municipal, 
en sessió extraordinària, va aprovar la Va-
loració de Llocs de Treball de l’Ajuntament 
de Canet de Mar. D’aquesta manera, es va 
posar fi a una demanda que les treballado-
res i treballadors municipals portaven fent 
des de ja fa molt de temps. Aquest procés 
ha comportat molts anys de feina. Tot i que 
aquesta Valoració de Llocs de Treball ha estat 
condicionada per les Lleis de Pressupostos 
Generals de l’Estat i la situació econòmica 
de l’Ajuntament, gràcies a la bona feina i 
la sintonia que les àrees responsables han 
tingut amb el Comitè d’Empresa s’ha pogut 
tirar endavant.

L’Ajuntament destinarà 270.000 euros per 
millorar les retribucions dels empleats públics, 
mitjançant adequacions singulars dels llocs 
de treball. Aquestes es van començar a apli-
car l’any 2022 i es prolongaran fins al 2027.
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Canet es prepara per celebrar 
l’Any Domènech i Montaner

La Generalitat de Catalunya ha 
proclamat que aquest 2023 sigui 
l’Any Domènech i Montaner, ja que 
enguany se celebra el centenari 
de la mort de l’arquitecte.

Gràcies a la vinculació familiar 
que Lluís Domènech i Montaner 
va tenir amb el nostre poble i del 
llegat arquitectònic que ens ha 
deixat, Canet de Mar es convertirà 
en una de les seus que acollirà gran 
part de la programació d’aquesta 
commemoració.

Atesa la importància de l’es-

deveniment, diferents àrees de 
l’Ajuntament han començat a 
preparar una àmplia programació 
d’activitats que permetran impulsar 
i consolidar la figura de l’arquitec-
te i el modernisme català com a 
elements de projecció, d’atracció i 
dinamització econòmica, cultural 
i artística del nostre poble.

Entre les activitats previstes, 
destaquen la programació, durant 
tot l’any, de diverses exposicions 
sobre l’arquitecte al nostre poble, 
la celebració del primer Con-
grés itinerant Lluís Domènech i 
Montaner i d’altres activitats i 
rutes aptes per a tots els públics. 
També s’està treballant per or-
ganitzar una activitat interactiva 
en forma d’Escape Town que ens 
permetrà conèixer els secrets més 

ben guardats dels edificis més 
emblemàtics que Domènech i 
Montaner va fer al nostre poble.

En aquest sentit, l’Ajuntament 
també ha signat un conveni amb 
el Centre d’Estudis Lluís Domè-
nech i Montaner (CEDIM) on se’ls 
atorga una subvenció de 40.000 
euros que hauran de destinar a la 
realització de diverses activitats i 
programes a desenvolupar durant 
el 2023.

Entre les 
activitats 

previstes, 
destaquen dues 

exposicions 

  Divulgar i donar a conèixer Lluís 
Domènech i Montaner i la seva obra.

Facilitar la investigació i la recerca 
sobre el Modernisme i en concret de 
Lluís Domènech i Montaner.

Potenciar la dimensió educativa i 
la promoció de l’arquitecte per a les 
visites escolars dels centres educatius 
de Catalunya durant l’Any Domènech 
i Montaner

Iniciar i potenciar activitats lúdiques 
amb conferències i debats que perme-
tin posar en comú idees, preguntes, 
reflexions.

Treballar a través de les xarxes so-
cials per tal d’eixamplar la influència 
territorial de la figura de Domènec 
i Montaner i arribar a nous públics.

Realitzar un programa adaptat a les 
famílies, de manera que puguin rea-
litzar plegats activitats i experiències 
que facilitin l’aprenentatge.

Creació del 
LABDomènech

Amb motiu de l’Any Do-
mènech, també s’ha creat 
un nou organisme, el LAB-
Domènech, un laboratori 
d’idees que ha de ser un mo-
tor de dinamització de tot 
allò que tingui relació amb el 
patrimoni de Canet de Mar 
amb els següents objectius:
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Opinió

Un dels fets més importants a nivell 
polític del 2022 ha estat l’elaboració 
de  l’Agenda Urbana de Canet 2030, 

una eina que tenint en compte els Objectius de Desen-
volupament Sostenible, ens ha permès poder planificar 
el poble que volem al final d’aquesta dècada. 

El treball portat a terme ha comptat amb reunions de 
ciutadans de la societat civil, dels partits polítics muni-
cipals, del taller de participació, de les reunions amb els 
equips de treballadors municipals, dels tallers portats a 
terme en els instituts i de l’enquesta amb més de 400 
participants. De totes aquestes dades i opinions de les 
canetenques i canetencs hem pogut fer una diagnosi de 
l’estat actual i alhora rebre moltes propostes a aplicar en 
el futur que han quedat plasmades en aquest document. 

L’Agenda permet mirar el Canet del 2030 des del punt 
de vista de al millora del servei a les persones, de la sos-
tenibilitat mediambiental i de la diversificació econòmica. 

A vegades ens cal aturar-nos per poder prioritzar el 
que és important sobre el que és urgent i tenir eines per 
millorar el nostre futur.

Benvolguts,
Soc Canet de Mar, un bonic poble del 

Maresme on hi viuen moltes persones 
boniques que mantenen sempre viva la 

il·lusió com una riquesa pròpia i col·lectiva i que aquest 
any s’han portat d’allò més bé!

Per això ens agradaria que ens portéssiu: les bases per 
licitar els Bars del Pavelló i el Camp de futbol; un bon 
manteniment pels parcs infantils; un gerent pel Teatre 
Municipal de Canet; un Pla d’actuació i de manteniment 
per tenir un  passeig marítim bonic i cuidat; una solució 
per poder travessar alguns carrers i rieres quan plou; el 
Consell de la Ràdio de Ràdio Canet; la rehabilitació de 
Can Pinyol com a espai per a la Gent Gran; el nou Plec de 
condicions del contracte de neteja o recollida de residus.

Ja sé que són moltes les peticions, vosaltres feu el 
que pugueu. El que falti li demanaré a les urnes el maig 
vinent. Si només em podeu ajudar a fer realitat un desig, 
us demano salut i felicitat per a tots els canetencs i les 
canetenques. Aquest és el desig més important.

Moltes gràcies!

CANETENCS encarem el final de 
mandat amb l’empenta, la voluntat 
de servei al poble i les ganes de tre-

ballar de sempre, amb il·lusió i optimisme. Així ho hem fet 
durant la gestió de la pandèmia de la COVID-19, que ha 
estat llarga i dura. I així ho farem, malgrat els reptes i les 
incerteses de futur, sobretot en l’àmbit econòmic. Només 
per posar alguns exemples, tant en l’àmbit municipal, 
com en general, la nostra economia es veurà afectada per 
l’augment del cost de l’energia i de materials, l’increment 
de sou dels treballadors municipals degut a la inflació i a 
la revisió de llocs de treball i  a la més que probable cai-
guda d’alguns ingressos en taxes i impostos municipals.  

També ens desafiaran altres qüestions de caràcter medi-
ambiental, com ara el canvi climàtic, l’eficiència energètica 
o la millora del reciclatge. Caldrà estar atents i ser efectius 
en la resposta i la gestió dels inconvenients que es preveu 
que aquest context puguin provocar en l’àmbit social i 
econòmic, per no deixar a ningú enrere: ni a cap persona, 
ni a cap família, ni a cap comerç, ni a cap empresa. 

Nosaltres sempre hi serem... per anar sempre  endavant!

Canetencs i canetenques, el Grup Municipal 
de Primàries Canet, vol aprofitar aquest 
espai per felicitar-vos les festes de nadal 
i cap d’any, amb amor, salut, benestar i 

llibertat per a tots i totes.
En aquests temps difícils i incerts de dificultats po-

lítiques, socials i econòmiques, tenir éssers estimats a 
prop, ens dona pau i felicitat. I alhora, ens dona força per 
a aconseguir un millor Canet i una millor Catalunya, més 
rica, justa i plena.

Per a nosaltres ha sigut un honor i un privilegi haver 
pogut durant aquest mandat, aportar idees i propostes 
per a Millorar Canet. Ens sentim molt orgullosos d’haver 
presentat més de 30 mocions i d’haver-se aprovat unes 
11. Fet que demostra la nostra feina i implicació. La nostra 
ha sigut una candidatura pro positiva, amb vocació de 
servei i ambició de poble.

Una candidatura oberta i plural, que sempre estarà a la 
vostra disposició, per escoltar les vostres queixes, dubtes 
i propostes per a millorar Canet de Mar, al correu hola@
primariescanet.cat.

L’Agenda Urbana 2030, oportunitat històrica!

Carta als  Reis Mags d’Orient

CANETENCS... per anar sempre endavant!

Millorem Canet
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Estem a les portes d’acabar l’any 
i a la recta final d’aquest mandat 
municipal. 2022 ha transcorregut 

amb més problemes que alegries.
Ha estat l’any que hem recuperat el Centru, tot i que 

encara no l’Odéon, que s’ha trobat amb un nou entrebanc 
pel tema del subministrament elèctric. S’ha posat en 
marxa el pla de mobilitat municipal, repintant carrers, 
ampliant voreres i eliminant places d’aparcament en 
zones amb poques alternatives (i encara desapareixeran 
moltes més!!).  Hem pogut gaudir de les festes majors 
sense les restriccions de la pandèmia. Però ha costat que 
el jovent pogués tornar a organitzar activitats pròpies, i 
no sense dificultats pels condicionaments municipals. 
Les escombraries segueixen sent un problema, i la neteja 
viària també, les flors i plantes que es posen als parterres 
no creixen…

Canet necessita una altra manera de fer. El nostre pro-
pòsit per al 2023, any d’eleccions municipals, és aconseguir 
el canvi a Canet per recuperar la màgia que havia tingut. 

En aquests moments postpandèmics cre-
iem que compartir lluites es imprescindible. 

És el moment de retrobar-nos militants, 
simpatitzants i ciutadanes per compartir neguits, neces-
sitats, opinions i objectius. Allò que volem que formin part 
d’un projecte polític comú, on el centre del debat sigui la 
conquesta de sobiranies. L’eixamplament de drets com a 
sortida a la crisi econòmica, ecològica i social que travessa 
el nostre poble, el nostre territori. 

Tenim una alternativa, i volem fer partícep al conjunt del 
poble de Canet de Mar, el nostre poble. 

Carreguem piles i reunim forces perquè l’alternativa és 
possible. Volem teixir poble, un poble en marxa, un poble 
viu. Un poble que uneix esforços, uneix lluites, un poble on 
entre totes ens ajudem i teixim una societat que no exclogui 
ningú. Debatim, fem créixer el projecte polític en termes de 
model de poble, és aquesta la línia que volem i necessitem 
compartir amb vosaltres.

A l’Assemblea de la CUP-Canet volem gent que lluiti, 
gent com tu!

Ens veiem el 22 de gener a les 12h a la pl. Biblioteca.

I de nou ens trobem a gener i ens espera per 
davant un any de  període electoral muni-
cipal. Queda molta feina per fer i queden 6 

mesos per continuar treballant de valent tal i com ho hem 
fet durant tota la legislatura

SOM CANET va decidir entrar al govern municipal per 
responsabilitat, per continuar treballant la nostra proposta 
de poble. Aquesta està sent una legislatura complicada,  
marcada per la crisi sanitària de la Covid i de la posterior crisi 
econòmica i que està afectant especialment a les classes 
més desfavorides. Però també hem vist com la solidaritat 
entre persones està sent un pilar importantíssim. 

Des de la nostra minoria en el govern,  hem  impulsat 
polítiques en l’àmbit d’habitatge, mobilitat, eficiència ener-
gètica, millora de l’administració per fer-la més propera al 
ciutadà i més moderna i eficient. No hem pogut fer tot el 
que volíem, però així i tot hem posat el nostre granet per 
tal de fer un Canet més igualitari, més sostenible, més 
respectuós, en definitiva un poble millor. 

Us desitgem un feliç 2023!!!

Enfilem la darrera etapa del mandat i es 
nota. S’intensifiquen les aparicions en 
xarxes, actes i fotos i en massa reunions 
i plens sentim “Això ja serà cosa del que 

vingui” i hi ha qui ja ha desconnectat de la seva tasca. 
No tot es negatiu: encara que tard, ara hi ha més afany 
per fer coses i activar temes.

El conveni de neteja s’ha de fer complir. No n’hi ha 
prou amb prorrogar-lo perquè ho solucioni el que vingui. 
La delicada situació per la que passa Garrofers, s’ha 
d’afrontar escoltant totes les propostes i no prorrogar 
una situació que no és sostenible perquè se la trobi el 
que vingui. Tots portàvem al programa electoral un nou 
equipament esportiu i en tot el mandat, no se n’ha parlat. 
Ara ja serà problema del que vingui.

El mandat no ha estat fàcil: el temporal Glòria, el 
Covid, la pujada de preus, etc. Això ha fet més palesa 
la diferència entre els que han mostrat compromís i 
esforç intentant sumar i qui ha restat tot el mandat, 
també en actitud. 

Queda molta feina, però abans, Bones Festes a tothom.

Propòsit d’any nou: aconseguir el canvi a 
Canet

Compartim lluites. Teixim poble

Encetem el 2023

Els que vinguin



No poden circular 
amb un VMP els
menors de 16 

anys.
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La nova ordenança de mobilitat regula com moure’ns per Canet d’una

forma segura i sostenible per conciliar la circulació de vehicles afavorint i 
protegint els vianants

NORMES D’ÚS DELS PATINETS ELÈCTRICS

La circulació de VMP s’ha 
de realitzar per la calça-
da, per les vies ciclistes i 
per zones especialment 

habilitades.

Els conductors de VMP han 
d’adoptar les mesures neces-

sàries per garantir la
convivència amb la resta de 

vehicles i persones.

Els patinets elèctrics i els altres vehicles de mobilitat personal (VMP) són un vehicle 
més i estan obligats a seguir les normes de circulació. No respectar-les pot suposar 

una sanció d’entre 100 i 1000 euros

No consumeixis dro-
gues. No pots superar 

la taxa de 0.25mg/l 
d’alcoholèmia. En 

menors, la taxa és 0.

No es pot circular a 
més de 25 km/h per 
les calçades de les 
vies amb la velocitat 
limitada a 30 km/h. 
Prohibit circular per 
vies de més de 50 

km/h.

És obligatori l’ús de 
casc homologat per 

circular.

La persona conductora 
haurà de dur elements

reflectors.

No es pot fer servir el 
telèfon mòbil ni circular 

amb auriculars.

No es pot circular 
per la vorera,

ni per zones de 
vianants.

No poden anar dues o 
més persones sobre del 

mateix patinet.

El vehicle, haurà de cir-
cular amb llums homolo-
gats de nit i quan hi hagi 
condicions. que dismi-
nueixen la visibilitat.


