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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

Avancem amb esforç i 
amb resultats

Segueix-nos a les xarxes
Ajuntament de 
Canet de Mar

Ajcanet

@Ajcanet

@Ajcanet

Editorial

Comencem aquest 2023 constatant que l’esforç, la perseverança  i 
el treball ben fet, en matèria d’ocupacions i desallotjaments, ha acabat 
portant els primers resultats favorables. 

La primera notícia positiva, la vam rebre el passat 25 de gener: es 
va desallotjar el local del carrer Xaró Baix. Aquesta actuació és un nou 
exemple de bona actuació policial i de coordinació entre la Policia Local 
de Canet i el cos dels Mossos d’Esquadra per tal d’identificar i desallotjar 
les persones que ocupaven aquest espai. La Unitat de Proximitat de la 
Policia Local treballa per tal de poder tenir un control dels immobles 
ocupats del municipi a través d’inspeccions periòdiques. Entre l’any 2022 
i els primers mesos d’aquest 2023, la Policia Local ha pogut desallotjar 
un total de 10 habitatges i, mitjançant la presència d’agents al carrer, les 
càmeres de videovigilància i la col·laboració ciutadana, s’ha aconseguit 
frustrar un gran nombre d’ocupacions. 

Davant de les ocupacions, el més important és la immediatesa i evitar-ne 
la perpetuació. En aquest sentit portem, moltes alcaldesses i alcaldes de 
la zona, treballant des de fa anys. Per una banda, calen judicis ràpids per 
poder desallotjar i retornar l’habitatge ocupat als propietaris i, per altra 
banda, és essencial dotar als agents de les nostres policies locals de la 
seguretat jurídica necessària per poder dur a terme aquestes actuacions. 

Treballant al costat de la degana del Col·legi d’Advocats de Mataró i 
amb el suport del degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 
hem aconseguit que es presenti una esmena al projecte de llei orgànica 
d’eficiència organitzativa del servei públic de justícia que preveu que 
els jutges puguin acordar “en un màxim de 48 hores” el desallotjament 
d’habitatges ocupats. Aquesta norma, també permetrà a les comunitats 
de propietaris i els ajuntaments interposar una demanda per demanar el 
desallotjament quan hi hagi  queixes per molèsties o la certesa que dins 
de l’immoble s’hi estan cometent delictes. D’aquesta manera, aconse-
guirem frenar les ocupacions fetes per delinqüents.

Des d’aquest mateix mes de febrer, de forma coordinada amb Mos-
sos d’Esquadra i els Jutjats d’Arenys de Mar, la Policia Local de Canet 
de Mar ja ha començat a aplicar aquest nou procediment pels delictes 
d’usurpació de béns immobles, en el cas de propietaris individuals. Al 
mateix temps, es posarà en marxa un sistema de judici immediat per 
delictes lleus. La vista oral d’aquests judicis es faran durant la guàrdia 
dels jutjats i la sentència s’haurà de dictar en els següents 3 dies.

El Parlament de Catalunya també ha mogut fitxa en aquest sentit. 
El passat dimecres 8 de febrer, es va aprovar una nova llei contra les 
ocupacions que provoquen problemes de convivència a les comunitats 
de veïns. Aquesta nova norma permetrà que els ajuntaments puguem 
iniciar el procés per desnonar ocupes conflictius en pisos grans tenidors. 

Blanca Arbell Brugarola
Alcaldessa de Canet de Mar
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Reportatge

L’Ajuntament de Canet de Mar va par-
ticipar en la inauguració oficial de “l’Any 
Domènech i Montaner 2023” que va tenir 
lloc el passat divendres 27 de gener al 
Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere 
Mata de Reus.

La consellera de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, Natàlia Garriga va ser 
l’encarregada de donar el tret de sortida a 
la commemoració del centenari de la mort 
de Lluís Domènech i Montaner. L’acte el va 
presentar el periodista Xavier Graset i va 
comptar amb els parlaments de Gemma 
Martí i Clàudia Sanmatí, comissàries de 
l’Any Domènech; i de Carles Pellicer, alcalde 
de Reus i amfitrió de l’acte inaugural. En 
representació de l’Ajuntament de Canet 
de Mar, van assistir a l’acte l’alcaldessa, 
Blanca Arbell, el regidor de Cultura, Pere 
Xirau, i el regidor del Pla Estratègic 2030, 
Lluís Llovet.

Va arrencar així “l’Any Domènech 
i Montaner” proclamat enguany pel 

Departament de Cultura de la Genera-
litat, durant el qual es commemorarà 
el centenari de la mort de l’arquitecte 
(1923-2023). Un any, en el qual podrem 
conèixer Domènech i Montaner des de 
tots els seus vessants: arquitecte, social, 
polític i també la influència que va tenir 
a Europa, ja que va ser un referent del 

Inauguració 
oficial 

de “l´Any 
Domènech i 
Montaner” 

celebrada a 
Reus
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moviment que va portar la seva obra 
arquitectònica arreu. 

Canet de Mar, juntament amb 
Barcelona i Reus és una de les seus 
oficials de la celebració d’aquesta 
commemoració, perquè a banda del 
llegat arquitectònic que ha deixat al 
municipi, també és on es va casar i 

on va establir el seu domicili familiar. 
Concretament, l’última obra de l’ar-
quitecte va ser la Casa Domènech, 
actual seu del Museu de Canet.

Així, Canet de Mar, com a seu de 
“l’Any Domènech i Montaner” té pre-
vista una extensa programació amb 
diferents actes, activitats, conferències, 

cursos i exposicions. 
L’acte inaugural va finalitzar amb 

un concert de la música que sonava 
durant l’època modernista. Aquest 
es va fer des de la Galeria dels Mú-
sics, tal com es feia cada diumenge, 
quan l’Institut Pere Mata estava en 
funcionament.

Canet de Mar
té prevista una 

extensa programació 
amb diferents 

actes, activitats, 
conferències, cursos 

i exposicions
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Bonificació del 50% de l’IBI durant 
3 anys pels habitatges que instal·lin  
plaques fotovoltaiques

Urbanisme treballa per renovar 815 
punts de llum del municipi

L’Ajuntament informa que 
el passat mes de desembre es 
va aprovar l’establiment d’una 
bonificació en l’Impost sobre 
Béns Immobles (IBI) per a la 
instal·lació de sistemes per 
a l’aprofitament elèctric de 

l’energia provinent del sol per 
a l’autoconsum.

Aquesta bonificació única-
ment s’aplica a béns immobles 
d’ús residencial (habitatges) 
i el descompte és del 50% de 
la quota íntegra de l’impost 

L’Àrea d’Urbanisme continua 
desenvolupant el projecte de 
renovació de l’enllumenat públic 
del poble. Per aquest motiu, els 
serveis tècnics municipals estan 
treballant per tal d’aconseguir 
una subvenció de la Diputa-
ció de Barcelona que cobreixi 
aproximadament el 90% del 
cost total de la inversió dels 
treballs de substitució de les 
lluminàries existents, per d’altres 
de tecnologia LED.

La previsió és canviar 815 punts 
de llum. En alguns casos, només 
caldria substituir les lluminàries 
existents, de vapor de mercuri, 
per bombetes LED. Tanmateix, 
en altres casos, també serà ne-
cessari fer un canvi de cablejat 
elèctric i, fins i tot, realitzar una 
nova canalització i canviar les 
columnes o braços. 

La renovació de l’enllume-
nat en aquests punts tindrà un 
cost estimat d’1.225.000 euros 

i ens permetrà reduir el consum 
energètic, reduir la contamina-
ció lumínica i reduir també les 
emissions de CO2. Concretament, 
s’ha calculat que aquests canvis 
permetran un estalvi energètic 
de 302.646 kWh/any i les emis-
sions estalviades seran de 145,6 
tones de CO2. 

Recordem que en aquests 
darrers mesos, s’està duent a 
terme la substitució dels 38 
punts de l’enllumenat públic de 
la carretera N-II i que el passat 
mes de gener van finalitzar els 
treballs de renovació de l’enllu-
menat de la zona del polígon de 
Can Misser i de la Via Cannetum. 

sobre béns immobles, fins a un 
màxim de 500 euros per any, 
per a l’exercici 2023. Aquest 
descompte no és acumulable 
amb les altres regulades en 
l’ordenança fiscal núm.1 de 
l’impost sobre béns immobles.

Per gaudir de la bonificació 
en un determinat exercici, cal 
que la sol·licitud es presenti 
abans que les respectives 
liquidacions adquireixin fer-
mesa. Això vol dir que per les 
quotes del padró de l’exercici 
2023 el termini finalitza el 12 
de juny de 2023.

Tota la informació relativa a la 
sol·licitud d’aquesta bonificació 
-qui la pot sol·licitar, documen-
tació que cal aportar i, on s’ha 
de demanar- la podeu trobar a 
l’apartat tràmits i gestions del 
web municipal.

Les principals zones d’actu-
ació són les següents:

• Plaça Busquets
• Riera Gavarra (tram Ronda 
Sant Jordi a Ronda Sant Elm)
• Rondes (Sant Elm, Doctor An-
glès, Doctor Manresa, Francesc 
Parera, Ramon de Capmany, 
Alcalde Alegret, Alcalde Fors 
i Josep Anselm Clavé)
• Passeig marítim 
• Carretera N-II (entre Arenys 
de Mar i c/ Narcís Monturiol)
• Zona del pavelló municipal 
(entre Ronda Sant Elm i c/ 
Caldeta)
• Zona del c/ Josep Baró
• c/ Ample

Les principals 
zones
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L’Institut Sunsi Móra guanya el 
segon premi estatal “Alianza 
STEAM: Niñas en pie de Ciencia”

Finalitza amb èxit 
l’estada laboral de dos 
joves a l’Ajuntament

El Ministeri d’Educació i Formació 
Professional ha atorgat a l’nstitut 
Sunsi Móra de Canet de Mar el se-
gon premi “Alianza 
STEAM: Niñas en pie 
de Ciencia”, dins de la 
categoria de centres 
educatius d’Educació 
Secundària Obligatò-
ria i Batxillerat. 

Aquesta és la pri-
mera vegada que es 
convoca aquest premi 
que té com a objec-
tiu destacar els millors projectes per 
estimular les vocacions científiques i 
tecnològiques en nenes i adolescents.

Aquest premi, suposa un reconei-
xement important pel centre i per 
tot el treball que ha desenvolupat 

durant els darrers 
anys per potenciar 
la igualtat i combatre 
els estereotips de 
gènere relacionats 
amb la ciència i a 
tecnologia, des de 
tots els àmbits.

Representants del 
centre van assistir a 
l’acte d’entrega de 

premis que es va realitzar el passat 
11 de febrer, al Teatre Principal de 
Castelló.

Mitjançant el programa Treball i For-
mació del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya (TRFO), dos joves han pogut 
realitzar una estada laboral durant l’any 
2022 a l’Ajuntament de Canet de Mar.

Concretament, les àrees de Joven-
tut, Educació i Recursos Humans van 
aconseguir aquesta subvenció que va 
permetre acollir laboralment a l’Ibrahima 
i al Mohamed. L’objectiu d’aquestes 
subvencions és facilitar l’accés al món 
laboral a joves a través de l’experiència 
professional en un entorn real per a fer 
la transició al mercat de treball.

Des de l’àrea d’Educació, la regidora 
Rosabel Madrid afirma que aquesta opor-
tunitat “ha estat un regal” per aquests 
dos joves, i que “cal tenir present que 
aquest ha estat un repte doblement difícil, 
ja que han hagut d’emancipar-se molt 
abans que el seu grup d’iguals i s’han 
hagut de sobreposar a les dificultats 
que comporta el fet de fer-ho sense el 
suport social i de la seva família”.

Pel que fa a la regidora de Joventut, 
Assumpta Revoltós ha explicat que 
els dos joves “es troben en una edat 
complicada on han de créixer molt 
ràpidament i adaptar-se a la societat 
que els envolta: tant en l’àmbit laboral, 
com en el formatiu i el personal”.

L’Ajuntament vol agrair públicament 
la bona feina d’en Mohamed i l’Ibrahima, 
que han estat exemplars i desitjar-los 
sort en la nova feina que han trobat.

Un 
reconeixement 
pel centre que 

treballa per 
potenciar la 

igualtat
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Àlbums 
fotogràfics

Nadal, Cap 
d’Any i Reis
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La Kanetenca i GEA XXI donen 5.000€ a 
l’Associació Terra i Cel

La Sala de Plens de l’Ajunta-
ment de Canet de Mar va acollir, 
el dimecres 25 de gener, l’acte 
de la donació de 5.000 euros 
que ‘La Kanetenca’ i GEA XXI 
van fer a l’Associació Terra i Cel.

D’aquest import, 2.900 euros 
corresponen a la recaptació neta 
obtinguda de les inscripcions de 
les persones participants en la 
cursa, un cop descomptades 
totes les despeses d’organit-
zació de la prova. Per tal de 
poder fer la donació completa 
de la recaptació integra acon-
seguida, l’entitat solidària GEA 
XXI va afegir a la donació una 
aportació de 2.100 euros.

Durant l’acte, Tomàs Jover i 
Josep Cortés, membres de GEA 
XXI, van destacar l’èxit de la con-
vocatòria de l’edició d’enguany 
de la cursa, afirmant que “La 
Kanetenca s’està consolidant”.

La presidenta de Terra i Cel, 
Loli Barros, que va venir acompa-
nyada d’altres representants de 
l’associació, va afirmar que “les 

una cursa d’aquestes caracterís-
tiques”, va afegir. Barros també 
va fer arribar a l’organització 
l’agraïment de les famílies. No 
només pel donatiu econòmic, 
sinó també per haver contribuït a 
donar visibilitat i normalitzar les 
patologies d’aquestes persones.

En representació de l’Ajunta-
ment, també van assistir a l’acte 
les regidores Rosabel Madrid, 
Àngels Isart, Assumpta Revol-
tós i el regidor Josep Tenas. Les 
àrees d’Esports, Serveis Socials 
i Participació Ciutadana també 
van col·laborar amb l’organització 
d’aquesta cursa solidària.

La 
Kanetenca 

és una prova 
esportiva 

solidària i no 
competitiva

coses fetes amb el cor sempre 
surten bé”. “Cal destacar i donar 
les gràcies a l’organització per 
haver fet realitat una cosa que 
semblava impossible: que les 
noies i nois que formen part de 
Terra i Cel poguessin participar en 

L´Ajuntament, al costat dels veïns dels pisos dotacionals del Rial dels Oms
Visoren, l’empresa que gesti-

ona els habitatges de protecció 
oficial ubicats al Rial dels Oms 
va anunciar un increment en 
el preu del rebut del gas i des 
d’aleshores el consistori ha fet 
costat als veïns de l’immoble 
i ha contactat amb diferents 
administracions per a trobar 
una solució.

Dilluns 23 de gener, l’alcaldessa 
de Canet de Mar, Blanca Arbell, 
la regidora d’Habitatge, Raquel 
Serra i l’advocat de l’Oficina Muni-
cipal d’Informació al Consumidor 
(OMIC) es van reunir amb els 
veïns i veïnes d’aquests habi-
tatges per explicar-los en quin 

punt es trobaven els contactes 
fets i quines opcions d’actuació 
tenen davant de l’anunci de 
l’empresa d’incrementar el preu 
dels subministraments.

Arbell, va afirmar que l’Ajun-
tament ha tingut converses 
amb Visoren i que, a partir d’un 
comunicat emès per ells donen 
a entendre que no tenen previst 
emprendre accions legals per 
el no pagament dels rebuts 
emesos al mes de gener. Al-
hora, la regidora Raquel Serra,  
va explicar que es va posar en 
contacte amb l’Àrea d’Habitatge 
de la Diputació de Barcelona, la 
qual ha anunciat que Visoren 

té intenció d’obrir una via de 
diàleg amb els llogaters i que 
estan estudiant la legalitat del 
cobrament retroactiu de les 
factures d’energia.

Front comú dels ajuntaments
Bigues i Riells, Calaf, Canet 

de Mar, Esplugues de Llobregat, 
Sant Fost de Campsentelles i 
Tiana es van trobar a finals de 
gener amb l’objectius d’abordar 
aquesta problemàtica de manera 
conjunta entre administracions, 
al costat dels veïns, i tot garantint 
els drets de les persones que 
viuen en aquestes promocions 
davant l’empresa concessionària.
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El Modernisme i Canet de Mar presents 
a l’edició d’enguany de FITUR a Madrid

Finalitzada la instal·lació de l’estació 
transformadora de la Sala Odèon

Canet de Mar i els seus edificis mo-
dernistes han estat presents a l’edició 
d’enguany de la Fira Internacional de 
Truisme (FITUR) que es va celebrar 
els dies 18, 19, 20, 21 i 22 de gener a la 
ciutat de Madrid.

Concretament, el divendres 20 de 
gener, es van realitzar diferents presen-
tacions sobre Modernisme. Totes elles, 
adreçades a professionals del sector. En 
aquestes presentacions, la periodista 
i guia Cristina Belenguer va presentar 
diferents poblacions on el Modernisme 
té protagonisme. Un d’aquests municipis, 
va ser Canet de Mar.

Canet també va ser un dels muni-
cipis protagonistes de la teatralització 
‘Modernismo entre amigas’. En aquest 

El passat 2 de febrer, van finalitzar 
els treballs d’instal·lació del centre de 
transformació d’electricitat a l’edifici de 
la Sala Odèon del Teatre Municipal de 
Canet, per part de la companyia distri-
buïdora d’energia elèctrica de la zona. 

L’espai on s’havia d’ubicar aquest 
transformador, ja estava contemplat i 
construït quan es van projectar i fer les 
obres de l’edifici. Tanmateix, per poder 
fer la instal·lació de l’aparell, l’Àrea 
d’Urbanisme ha hagut de realitzar un 
seguit de tràmits administratius per tal 
que l’empresa instal·lés aquest centre 
transformador.

El passat mes de gener, es van ini-
ciar les actuacions d’instal·lació del 
transformador a l’espai previst. Atès 
que es tracta d’una zona classificada 
d’expectativa arqueològica, aquests 
treballs han estat supervisats per una 
empresa d’arqueologia. 

Finalment, les obres d’instal·lació 
de l’estació transformadora ja s’han 
acabat i ara restem a l’espera de rebre el 
vistiplau de la companyia distribuïdora 
per tal de poder posar en funcionament 

espai, dues amigues, una de Barcelona i 
una de Madrid, vestides amb els vestits 
tradicionals de l’època modernista con-
versaven sobre com és el Modernisme 
de la Província.

La Biblioteca P. Gual i Pujadas 
amplia el fons històric local 
digitalitzat de Canet de Mar

La Biblioteca P. Gual i Pujades 
vetlla per la conservació i la difusió 
del llegat cultural local i, continua 
ampliant el seu fons històric local 
accessible per internet. 

El fons local de la memòria històrica 
de Canet de Mar, s’ha ampliat amb 
la digitalització de les publicacions 
periòdiques El Full Parroquial i Àmbit 
(Edicions 2 Pins.) A més, s’han digitalit-
zat 344 fotografies que complementen 
la col·lecció Vila Canet i, també, s’han 
transcrit i digitalitzat els dos últims 
Dietaris de la col·lecció ja existent 
de Dietaris de la Biblioteca de Canet 
de Mar, consistent en els testimonis 
bibliotecaris de la Biblioteca Popular 
de Canet de Mar amb transcripcions 
des de 1920 a 1975. Tot això es pot 
consultar en línia al Trencadís.

Així mateix, s’han catalogat 400 
goigs procedents del llegat Ser-
ra-Viñas que es poden consultar al 
Catàleg Aladí.

Aquests treballs de digitalització 
i catalogació s’han pogut portar a 
terme gràcies a les línies d’ajuts del 
Catàleg de Serveis que ofereix cada 
any la Diputació de Barcelona.

el centre de transformació d’electrici-
tat que ens permetrà donar d’alta el 
subministrament elèctric definitiu de 
l’edifici. Un cop s’aconsegueixi, ja es 
podrà posar en funcionament totes 
les instal·lacions de l’edifici i realitzar 
la instal·lació de l’equipament escènic 
i el de la cuina de l’espai gastronòmic 
ubicat a la part baixa de l’edifici.
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A punt de finalitzar les obres 
de l’Escola Misericòrdia

La canetenca Laura Pérez 
novament guardonada als Premis 
Gaudí del cinema català

El certificat idCat ja es pot obtenir 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament

El passat 14 de novembre de 2022 van 
començar les obres de renovació de la xarxa 
d’aigua potable i la instal·lació d’una nova xarxa 
d’aigua contra incendis a l’Escola Misericòrdia.

Concretament, els treballs han consistit en 
l’adequació de la xarxa d’aigua potable del 
centre, ja que aquesta es trobava molt enve-
llida i últimament tenia pèrdues subterrànies 
no localitzades que era necessari reparar per 
eliminar-les i evitar possibles danys als edificis 
de l’escola. En aquest sentit, també s’ha millorat 

la instal·lació amb relació a la seguretat contra 
la legionel·la i s’ha augmentat la pressió de 
l’aigua. Finalment, amb l’objectiu de millorar 
la seguretat del centre, també s’ha realitzat la 
instal·lació d’una xarxa de boques d’incendi 
equipades.

Aquestes obres les ha dut a terme l’empresa 
Instal·lacions JACAR SL per un import d’110.696,85 
euros. Amb una durada d’execució aproxima-
da de tres mesos, està previst que finalitzin a 
mitjans d’aquest mes de febrer.

Laura Pérez forma part de l’equip que va 
guanyar el Gaudí al millor maquillatge i perru-
queria per la pel·lícula “Los renglones torcidos 
de Dios”, del director Oriol Paulo, en la gala 
celebrada el 22 de gener al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya (MNAC).

En una entrevista als 4 cantons de Ràdio 
Canet, la Laura va dir que rebre un “Gaudí” és 
un reconeixement a la feina, a tot l’esforç 
i al treball fet amb tots els companys 
de rodatge. Laura explica que en la 
mateixa categoria la pel·lícula també 
ha estat nominada als premis Goya.

Aquest no és el primer Gaudí per 
la canetenca que l’any passat ja 
el va guanyar també pel millor 
maquillatge i perruqueria amb la 
pel·lícula del director arenyenc 
Lluís Danès, “La Vampira de 
Barcelona”. I l’any 2018 va guanyar 
el Premi Butaca a la millor carac-
terització, juntament amb Carla 
Casals, per l’obra “Frankenstein”.

L’Ajuntament de Canet de Mar ha esde-
vingut una entitat de registre per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes puguin obtenir el 
certificat digital idCAT. El tràmit es podrà fer a 
través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
ubicada a l’edifici principal de l’Ajuntament 
al Carrer Ample, 11.

El certificat idCAT és un identificador digital 
que garanteix la identitat de les persones a 
Internet, permet operar amb diferents admi-
nistracions i assegura la integritat de les dades 
que enviades, així com la seva confidencialitat.

L’Ajuntament només valida les dades. Per 
tant, prèviament, l’usuari que vol aconseguir 
l’idCAT s’ha de registrar prèviament al web 
www.idecat.cat. Un cop fet aquest registre, 
cal que la persona vingui a l’OAC de l’Ajunta-
ment per poder fer la validació de les dades. 

La descàrrega i instal·lació de l’idCAT l’ha 
de fer cada usuari amb el seu dispositiu 
personal. Aquest certificat està emès pel 
Consorci Administració Oberta de Catalunya 
- Consorci AOC.
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Medi Ambient comença les campanyes 
de tala i poda de l’arbrat del poble

Novetats en l’oferta 
d’activitats ambientals 
als centres educatius de 
Canet

Cada any, durant els mesos 
d’hivern, l’Àrea de Medi Ambient 
comença les campanyes de tala, 
manteniment i poda de l’arbrat que 
es troba a la via pública.

L’equip de Jardineria municipal 
és qui s’encarrega d’avaluar si cal 
eliminar arbres que es troben en 
males condicions, replantar allà 
on sigui possible i, fins i tot plantar 
nous arbres per crear i fomentar 
l’augment de zones verdes i espais 
d’ombra i biodiversitat al municipi. 
El passat mes de gener, el servei de 
jardineria va iniciar la campanya 
d’enguany de tala i replantació a 
diferents punts del poble.

Durant aquest 2023, es realitza-
ran tales i destocanats (treure les 
soques mortes dels escocells) als 
següents carrers i espais verds: carrer 
Sant Marc, carrer Doctor Fleming, 
plaça Manen, carrer Rafael Massó 
i carrer Eduard Farrés 

I aquest és el llistat de carrers 
i espais verds on es realitzaran 
tales i noves plantacions: Escola 
Misericòrdia, passeig Marítim, carrer 

Des de fa més de 15 anys, l’Àrea de 
Medi Ambient de Canet de Mar ofereix 
a tots els centres escolars del municipi 
un catàleg d’activitats d’educació ambi-
ental per tal que cada grup-classe, des 
d’infantil fins a batxillerat, puguin realitzar 
les activitats que més els interessin. 

Les activitats estan adaptades a cada 
nivell educatiu i tracten diferents vectors 
del medi ambient i el desenvolupament 
sostenible: els residus, els espais verds 
i el medi natural. El passat dijous 26 
de gener, es va presentar la proposta 
d’enguany a tots els centres educatius.

Les activitats recurrents 
són les següents:

• En matèria de residus, a primària 
s’ofereix un joc participatiu i manipulatiu 
per a treballar les diferents tipologies de 
residus, que es complementa amb una 
visita guiada a la deixalleria municipal.

• A secundària es proposa la visita 
al Centre de Tractament de Residus 
del Maresme, juntament amb la visita 
guiada a la deixalleria municipal.

En matèria d’espais verds i medi 
natural se suggereix (tant a primària 
com a secundària):

• Una activitat de descoberta a la 
platja per tal de comprovar les condici-
ons extremes del medi litoral i conèixer 
la flora pròpia d’aquest ecosistema.

• Un taller de fabricació i col·locació 
de caixes niu a diferents espais verds 

del municipi. L’activitat permet consci-
enciar l’alumnat sobre la importància 
del verd i la fauna urbana, alhora que 
reforça l’estratègia de lluita integral de 
plagues que fa des del servei jardineria.

A aquestes activitats, ja conegudes 
i sol·licitades pels centres escolars 
durant els darrers anys s’hi ha afegit:

• La proposta: “Esmorzem sense 
residus”, per a conscienciar i aconseguir 
reduir els residus generats a l’hora de 
l’esmorzar.

• Ruta de “Geocaching” pels boscos 
i rials de Canet de Mar. Mitjançant 
un joc de geolocalització es convi-
da l’alumnat a gaudir de la natura 
i descobrir tresors per a conèixer la 
vegetació característica de Canet, 
detectar rastres de la fauna que ens 
envolten, entre d’altres.

Tales i destocats
Podes
Tales i noves plantacions.

Comediants, plaça Cavaió, Riera Gavarra, 
ronda Dr. Anglès, ronda Dr. Manresa, ronda 
Anselm Clavé, Passeig Misericòrdia, Parc 
del carrer Salvador Espriu, rotonda Carrer 
les Palmes.

Pel que fa a la campanya de poda, 
aquesta l’està duent a terme l’empresa 
Hèlix- Fundació Viver de Bell-lloc i es 

farà durant tres èpoques diferenciades:
• Hivern: quan l’arbre ha perdut la fulla 

i es troba en parada vegetativa.
• Poda en verd: a finals de primavera-inici 

d’estiu: per afinar bé què s’ha d’eliminar.
• Setmana Sant i Nadal: poda dins 

dels recintes escolars, per tal d’interferir 
el mínim possible.
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Opinió

La tasca de la gent d’Esquerra Re-
publicana a les institucions del país 
-del l’ajuntament més petit fins al 

Govern de Catalunya- passa per l’impuls de quatre grans 
transformacions orientades a la millora de la vida del 
conjunt de la ciutadania: la verda, la feminista, la demo-
cràtica i la social.

A Canet ens cal garantir aquesta línia de treball de cara 
al futur. Toca, doncs, consolidar l’aposta per la sostenibilitat 
(àmbit en el qual ens avalen les millores a la zona de la 
platja i al Passeig Marítim, la urbanització de carrers pen-
sant en els vianants o la modernització del clavagueram), 
aprofundir les iniciatives d’empoderament de la dona ja en 
marxa, reforçar els mecanismes de participació ciutadana 
després del difícil període de la pandèmia i, finalment, 
donar l’impuls definitiu a la cultura i el coneixement com 
a factor de projecció i dinamització del municipi (amb 
la posada en marxa de nous equipaments culturals, el 
trasllat i la dignificació del 2n institut etc.). Ara és l’hora 
del sí a Canet.

Per fi s’ha produït l’acord i ha començat 
la tramitació parlamentària dels pressu-
postos de la Generalitat per al 2023. Cal 
valorar aquest acord, era imprescindible 

tenir uns nous pressupostos, i nosaltres celebrem que la 
política seriosa i útil s’hagi imposat a la demagògia del 
populisme, les proclames i els interessos partidistes.

 Dit això, el que pertoca és analitzar els números. Des 
de Junts per Canet així ho hem fet, i hem descobert que 
el pressupost més elevat de la història, pel que fa a les 
despeses de capital a Canet de Mar està molt lluny de 
ser-ho. Únicament 205.118,63 euros aquest 2023 per al 
projecte carril bici al llarg del Maresme.

 Una part important de la tasca de governar és agafar la 
“maleteta” i “anar a plorar” a les conselleries per defensar 
projectes i inversions per al teu poble. Si comparem les dades 
de Canet amb els 2.135.589 que s’invertiran a Sant Pol, els 
3.382.672 a Pineda, o els 4.079.878 a Malgrat, la conclusió 
no pot ser una altra que o el nostre govern municipal no ha 
plorat prou, o no sap com fer-ho, i la conseqüència és que 
aquest 2023 Canet pràcticament no mama.

Aquest 2023 serà incert i no serà un any 
fàcil. Les previsions de caiguda d’ingressos 
i d’augment de les despeses municipals, 

i de crisi econòmica general van dificultar l’elaboració del 
Pressupost Municipal 2023. Tot i la incertesa, hem quadrat, 
equilibrat i aprovat el pressupost. Malauradament, hem 
hagut de retallar a nivell de totes les àrees, però (això és 
important), deixant al marge la de Benestar Social perquè 
sabem que en temps de crisi, qui més pateix és sempre 
el més fràgil.  La dada positiva és que el crack de la crisi 
anunciada no arriba i sembla que hi ha una tendència de 
reactivació. A l’Ajuntament, estem preparats pel que pugui 
passar i ho afrontarem gràcies a la solvència econòmica 
que tenim. 

Com que “l’escriure no ens pot fer perdre el llegir”, hem 
de donar cap al que toca. Enguany, celebrarem com cal 
l’Any Domènech i Montaner i, també celebrarem l’obertura 
de l’Odèon. Aquesta ens permetrà completar totalment el 
Teatre Municipal de Canet. Això ens il·lusiona molt, perquè 
ens dona una doble oportunitat: la de promocionar la 
Cultura a Canet i la de fer arribar la Cultura de Canet arreu.  

Sí hi tornarem a ser a les eleccions mu-
nicipals de 2023!, El Grup Municipal de 
Primàries Canet, va decidir per unanimitat 
impulsar una nova candidatura indepen-

dent i independentista amb el nom de Millorem Canet 
Primàries, per dos motius fonamentals:
En primer lloc, perquè tenim un compromís amb els ca-
netencs i canetenques per a Millorar Canet i fer un poble 
millor, més net, més segur, més dinàmic empresarialment, 
més igualitari i participatiu i amb millors equipaments! És 
i serà la nostra prioritat en el proper mandat, on aspirem 
a ser al govern per a fer-ho possible.
En Segon lloc, perquè tenim un compromís de país per a 
empènyer Catalunya cap a la seva llibertat nacional, MAI 
CAP A L’AUTONOMISME AMB PACTES AMB EL 155! Avui 
Canet podria tenir un pressupost de 56 milions d’euros 
anuals i s’ha de conformar amb un infrafinançament de 
16, perquè el dèficit fiscal ens costa 40 milions d’euros 
anuals al nostre municipi.
Serem la garantia contra els pactes amb el 155!
www.milloremcanet.cat i info@milloremcanet.cat

Som la gent del sí: dialogants, constructius i 
amb idees

Qui no plora, no mama

2023 un any incert, però que il.lusiona

Primàries, hi tornarà a ser!
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En aquestes darreres setmanes ens han 
visitat companys i companyes del partit. 
“Com es nota que venen eleccions” 

diran alguns; “i després ni se’n recordaran de nosaltres”.. 
Benvingudes visites; aprenem molt: els alcaldes de 

Pineda i Mataró i l’alcaldessa de Dosrius ens han explicat 
quines actuacions apliquen a les seves poblacions per 
solucionar problemes que han vist a Canet. 

Hem pres bona nota de les idees d’actuació en l’àm-
bit dels serveis a les persones que ens va explicar el 
diputat Raúl Moreno, bon coneixedor del que fan els 
ajuntaments i la Diputació. Amb Jordi Terrades, espe-
cialista en infraestructures i mobilitat, hem parlat de 
la pacificació de la N-II, dels problemes de Rodalies i 
de medi ambient. I amb Javier Rojano hem repassat in 
situ els problemes d’accessibilitat per a les persones 
amb mobilitat reduïda.

De les visites surten idees d’actuació i contactes. Si les 
eleccions del 28 de maig ens atorguen la responsabilitat 
de governar, ja ens ocuparem nosaltres de trucar a totes 
les portes i que se’n recordin.

Des de l´assemblea de la CUPCanet 
apostem per un model centrat en les 
necessitats i la realització plena de les 

persones on cadascú aporti segons la seva capacitat i 
rebi segons les seves necessitats.

Per això volem teixir un model de serveis públics que 
responguin a les necessitats de les persones durant tot 
el cicle vital: Des del dret a una vida digna i fins al dret 
a un funeral laic que no impliqui el lucre de les empre-
ses del sector ni l’endeutament econòmic de la família 
supervivent.

Passant per una llar digna; el dret a l’atenció integral 
davant qualsevol situació de malaltia, accident o envelli-
ment; el dret a unes polítiques de prevenció i promoció de 
la salut; o el dret a un envelliment actiu i a la participació 
social de la gent menuda i la gran. Tots ells i alguns més.

L’objectiu fonamental de les polítiques socials ha de 
ser millorar la qualitat de vida de les classes populars. 
Assolir aquest objectiu requereix polítiques nítidament 
transformadores, compromeses amb la gent, rupturistes 
i anticapitalistes. 

Ja hem iniciat l’any treballant per poder tenir 
una bona proposta en les properes eleccions 
municipals. El passat 29 de gener vàrem fer 

l’acte de presentació de la nostra candidata Raquel Serra, 
actual regidora  del nostre Grup Municipal, com a candidata 
a encapçalar la llista per la properes Eleccions Municipals 
de maig. 

Tenim uns mesos per treballar en una candidatura amb 
gent plena d’energia i propostes sensates que posin a les 
persones al centre de la política. Tenim, per endavant, unes 
setmanes plenes d’assemblees i trobades programàtiques 
per treballar en les diferents àrees i perfilar propostes que 
vagin encaminades a millorar el nostre entorn, a fer un poble 
més participatiu, a fer un Canet més inclusiu, més divers, 
a millorar les propostes a nivell d’educació, d’esports o de 
cultura de Canet. Dies per trobar-nos amb els veïns i veïnes, 
d’escoltar-los, de dialogar tot  encaminat a saber com podem 
millorar la nostra tasca dins l’ajuntament. 

Venim treballant tot el mandat i hem  SUMAT en matèria 
d’habitatge, de sostenibilitat, mobilitat i noves tecnologies,  
aconseguint posar a les persones al centre de les nostres 

Al nostre programa electoral hi figurava 
l’objectiu de realitzar una auditoria finan-
cera a l’Ajuntament. Al debat electoral 
se’ns va preguntar si “Ho pagaríem de 

la nostra butxaca”. Bé, doncs al 2022 i ja al 2021, s’han 
encarregat des de l’Ajuntament diverses auditories 
amb algunes conclusions que poden prendre’s com a 
punt de partida per millores en la presa de decisions. 
Altres, han abocat conclusions bastant preocupants 
per les que s’ha intentat passar de puntetes al Ple.

Les auditories ajuden a millorar els controls interns 
i a garantir la bona gestió. En les concessions, on es 
delega en un tercer un servei públic essencial, serien 
imprescindibles per evitar situacions sobrevingu-
des com l’impagament als treballadors de l’Escola 
Bressol, els problemes de gestió del parking o les 
presumptes deficiències de gestió als pisos de pro-
tecció oficial per part de la concessionària Visoren. 
Casos on els mecanismes de control previstos han 
estat insuficients.

Val la pena invertir per garantir una bona gestió.

Any electoral: la política ens visita

Canet un municipi inclusiu i cohesionat

SUMANT!

Auditoria? Si, per favor




