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Assumpte: Decret de l'Alcaldia tres dies de dol senyor Cruanyes
DECRET D’ALCALDIA
El motiu pel qual elaboro aquest Decret és de molta tristesa. L’exalcalde de Canet de Mar,
Antoni Cruanyes i Becana va morir el passat 6 d’abril de 2020.

Cristina Cabruja Sagré
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16/04/2020 Secretària accidental

Antoni Cruanyes i Becana va ser una persona molt entregada a la nostra vil·la. Ho ha
demostrat sempre, en totes les seves facetes personals i professionals i així com en les
seva etapa política. Cruanyes i Becana es va proposar treballar per al seu poble des de
l’Ajuntament i així ho va fer guiant totes les seves actuacions amb el bé col·lectiu com a
objectiu principal.
Antoni Cruanyes i Becana es va convertir, l’any 1979, en el primer alcalde democràtic de
Canet de Mar. El seu pas pel consistori, durant dues legislatures (1979-1987) ha deixat una
gran empremta encara ara visible. La tasca política de Cruanyes i Becana va destacar per la
seva proximitat amb els canetencs i canetenques i per la priorització de l’asfaltament de
carrers, la renovació de l’enllumenat públic i tota la xarxa de clavegueram del poble. També
va realitzar obres de gran envergadura que han suposat un gran bé pel poble com la
urbanització de la ronda Fleming, la Plaça 11 de setembre, l’accés a Canet per l’Avinguda
Maresme, el pavelló municipal d’esports i el característic mirador de la Creu de Pedracastell.
La tasca d’Antoni Cruanyes i Becana pel poble de Canet de Mar no va acabar quan va
abandonar el consistori, ja que des de sempre va ser un apassionat de la història del nostre
poble. D’aquesta passió en va sorgir el Centre d’Estudis Canetencs d’on Cruanyes n’és un
dels fundadors.
L’any 2014, Antoni Cruanyes i Becana va ser reconegut, per l’Ajuntament de Canet de Mar,
amb la Medalla d’Or de la Vila de Canet de Mar.
En virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC:

Blanca Arbell Brugarola
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16/04/2020 Alcaldessa

PRIMER.- Manifestar el nostre més profund condol per la mort de l’exalcalde de Canet de
Mar, Antoni Cruanyes i Becana.
SEGON.- Declarar dol oficial des de les 00.00 hores del dia 16 fins a les 23.59 hores del dia
19 del present mes d’abril, durant els quals les banderes, en tots els edificis municipals,
onejaran a mitja asta.
TERCER.- donar compte d’aquest Decret al Ple municipal en la primera sessió que dugui a
terme.
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