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L’EDITORIAL

#ALCALDIA

L’experiència

F

Blanca Arbell Brugarola
Alcaldessa
Twitter
@BlancaArbell
Mail
arbellbb@canetdemar.cat

a gairebé mig any que aquest Govern Municipal, plural i divers, ha tornat a posar-se a treballar per fer caminar el nostre
poble amb la mirada posada en el present i també en el futur. A les passades eleccions municipals celebrades el 26 de maig
d’aquest any, ens vau fer confiança i nosaltres, ens comprometem
a no fallar-vos.
Com a alcaldessa de Canet de Mar em comprometo a seguir treballant amb la mateixa il·lusió, compromís, dedicació i responsabilitat que la passada legislatura. Tanmateix, cal destacar que ja no
sóc la mateixa alcaldessa que el juny de 2015 es va posar al capdavant de l’Ajuntament. L’experiència obtinguda durant els passats
quatre anys, ens ajudarà a mi, i a la resta de l’equip de govern, a
seguir treballant per poder construir el poble que totes i tots ens
mereixem.
Durant la passada legislatura es van cometre errors? Sí. Nosaltres
mai ens n’hem amagat, ja que és precisament d’aquests errors dels
quals cal aprendre per poder-hi treballar amb l’objectiu de superar-los.
Tenim al davant quatre anys on veurem com molts dels projectes
plantejats el passat 2015 es fan realitat gràcies a la continuïtat i la
bona gestió d’aquest equip de govern que, durant la passada legislatura va aconseguir sanejar econòmicament l’Ajuntament. No
va ser una feina senzilla, ni tampoc ràpida, però ho vam fer. La
burocràcia no ens posa les coses fàcils, ja que no sempre podem
anar a la velocitat desitjada però treballem incansablement per fer
les coses bé i poder fer realitat tots els nous projectes que ens hem
plantejat per aquesta legislatura.
Hem començat a treballar amb força per tal que l’Ajuntament tingui les portes obertes a la ciutadania. Hem posat fil a l’agulla des
del començament del mandat fent una aposta ferma per millorar
la comunicació institucional de l’Ajuntament. Volem fer-vos partícips de tot el que fem. Ser més transparents.

El nostre poble no està, ni es pot quedar al marge de la situació que viu actualment Catalunya. Les
lleis dictades per l’Estat espanyol estan molt lluny d’entendre les necessitats reals que necessita el
municipalisme català. Hem de treballar per revertir aquest paradigma i poder gestionar nosaltres
mateixos els recursos en funció de les necessitats reals que tenim. Perquè només nosaltres sabem
què necessita el nostre poble i hem de poder treballar lliurement per totes i tots vosaltres.
Nosaltres no parem! Això tot just comença....
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EN PORTADA

#ÉSCANET

El POUM que canviarà el

La Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona ha aprovat el Pla d’Ordenació Urbaní
ment en la transformació del teixit urbà existent com es pot veure en el segünet mapa:

SEGON CEMENTIRI

NOVES RESERVES
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#URBANISME

Canet dels pròxims anys

ística Municipal de Canet. Aquest planteja un creixement residencial basat fonamental-

SEGON INSTITUT SUNSI
MÓRA

FRONT LITORAL

l Pla d’Ordenació UrbanístiE
ca Municipal, conegut com
a POUM, ésl’instrument d’or-

denació urbanística integral del
territori que ha de permetre determinar les línies bàsiques de
creixement i desenvolupament
del municipi de cara als pròxims
vint anys. L’aprovat aquest 2019,
és el pla que substitueix les Normes Subsidiàries que teníem a
Canet des de l’any 1992. Les darreres modificacions legislatives i
l’evolució del municipi van fer que
aquestes normes es convertissin
en insuficients per donar resposta
a la casuística actual. Aquest projecte va arribar a la seva fase final
el juliol de 2019 quan la Comissió
territorial d’Urbanisme de Barcelona va donar la seva aprovació al
projecte. Tot i que Canet ha esgotat, pràcticament, el sòl apte per
urbanitzar, el POUM contempla
més d’un 30% d’habitatge de protecció pública que permetrà garantir l’accés a l’habitatge a preus
dignes.
El POUM planteja la creació d’un
segon accés a l’autopista i que se
situa a la zona de Can Llorençó.
Aquest pla també contempla que
les rondes que vénen des de la
Misericòrdia i el Grau tinguin
una sortida de poble.
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25N, Dia de l’Eliminació de la Violència Contra les Dones

#URBANISME
#igualtat #participació
#CULTURA

Odèon - Centru: així avança el
gran projecte cultural de Canet
Plànol de la planta baixa del Centre Parroquial

Canet està cada vegada més a prop de tenir l’espai de creació artística que es mereix

E

l novembre de l’any 2018,
l’Ajuntament finalment va
fer efectiva la compra de
l’edifici del Centre Parroquial per
un cost de 200.000 euros i durant
aquest 2019 es van realitzar les
obres de la primera fase del projecte que consistien a consolidar
la teulada i l’encavallada de l’edifici.
Acabada la primera fase i davant
les mancances d’equipaments on
poder realitzar actuacions teatrals
a Canet, es farà, durant aquesta
segona fase del projecte, una adequació de mínims a la sala principal del Centre Parroquial perquè
es pugui mantenir la seva activitat
a l’espera d’una reforma integral.
A la planta baixa de l’edifici està
previst que s’hi pugui accedir a
través d’una gran portalada situada a la façana cega que limita amb
la plaça de l’Església que servirà
d’accés principal a recinte. Canviant la porta d’entrada, el que es
vol aconseguir és obrir al municipi aquest espai per fer-lo partícip

de la vida cultural de Canet, defugint del caràcter privat i introvertit que mostra ara l’actual porta
d’accés. Es treballarà per tal que
la planta baixa sigui totalment accessible a través de rampes i també tindrà lavabos. Sobre la sala
principal, cal destacar que la zona
de platea estarà formada per 146
butaques. Un cop acabada aquesta segona fase, es passarà a realitzar la tercera. En aquesta fase
està previst adequar les plantes
superiors del recinte amb espais
de magatzem i d’altres destinats a
Entitats del poble.
Pel que fa a les obres de l’Odèon,
cal destacar que el passat mes de
maig es va formalitzar el contracte amb l’empresa constructora
gironina, Arcadi Pla S.A. per un
import de 2.818.916,81 euros i
que actualment s’estan duent a
terme totes les obres que tenen
a veure amb el pilotatge i la fonamentació de l’edifici. Concretament, aquesta nova fase de les
obres va començar el passat mes

El Regidor d’Urbanisme, Lluís Llovet visita les obres de
l’Odèon

de setembre. Està previst que les
obres finalitzin en un màxim de
21 mesos. Per tant, entre els mesos de maig i juny de l’any 2021.
Des de l’Àrea de Cultura es va demanar a la Diputació de Barcelona la realització d’un Pla d’usos,
de gestió i de viabilitat econòmica dels equipaments escènics l’
Odèon-Centru. La proposta de
realització d’aquest pla es va presentar a l’equip de Govern municipal el passat 8 d’octubre. El
projecte consta de quatre fases i
el termini previst per realitzar el
treball és de cinc mesos.

7

butlletí d’informació municipal | núm. 55
#HISENDA

#ÉSCANET

El ple aprova les ordenances
fiscals de l’any 2020
El consistori aprova modificacions en les taxes de l’any vinent per tal de fomentar, per
exemple, la lluita contra la crisi climàtica

E

l passat 10 d´octubre, en
una sessió extraordinària,
el ple municipal va aprovar
per unanimitat la modificació de
les ordenances fiscals del 2020.
Del total d´ordenances fiscals
aprovades, cal destacar les modificacions que fan referència
a l´Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Amb la millora
ambiental com a gran objectiu,
s’ha decidit ampliar les bonificacions dels vehicles amb distintiu
“ECO” que passa del 25%, que hi
havia aquest 2019, a un 50% i els
que tinguin un distintiu de “Zero
emissions” passaran de tenir una
bonificació del 50% al 75%.

Les modificacions
es van aprovar
unanimitat
Pel que fa a l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres,
destaquen: la bonificació del 95%
de la quota del cost de les construccions, instal·lacions i obres
que afavoreixin l’accés i habitabilitat a persones amb discapacitats. Aquesta només s’aplicarà a
la part de la quota corresponent
a les obres destinades a aquesta
finalitat i sempre que la realització d’aquestes no sigui obligatòria
d’acord amb la normativa; en
aquest apartat també es tenen en
compte aquelles construccions,
instal·lacions i obres que incorporin sistemes d’aprofitament
tèrmic o elèctric d’energia solar
per l’autoconsum i que ajuden a
revertir la crisi climàtica amb una
bonificació del 95% de l’impost,

sempre que la col·locació
d’aquests sistemes no siguin de
realització obligatòria. Tanmateix, cal tenir present que no es
reconeixerà cap benefici fiscal per
a les construccions, instal·lacions
o obres realitzades sense diposar de la corresponent llicència
d’obres, declaració responsable o
sense haver-ho comunicat prèviament.
De les modificacions a l´Impost
sobre Activitats Econòmiques cal
remarcar les bonificacions que fan
referència a la contractació de personal. Concretament, la bonificació
del 25% per aquelles empreses que
contractin d´1 a 25 treballadors i
la bonificació del 30% per aquelles empreses, l´increment del qual
sigui superior a 30 treballadors.
Per poder beneficiar-se d’aquestes
bonificacions, l’empresa haurà de
sol·licitar durant el primer

trimestre de l’any 2020 la documentació corresponent.
També hi ha canvis a l´impost
sobre l´Increment del Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana,
també conegut com a plusvàlua.
Aquí cal destacar tres grans modificacions. Per una banda, la bonificació del 75% de la quota quan
la transmissió de terrenys sigui a
favor dels seus descendents de primer grau, adoptats, els cònjuges i
els seus ascendents de primer grau
i adoptats. I, per altra banda, la reducció del tipus de gravamen, que
passa del 27% al 25% i la reducció
del percentatge de l’import de l’increment que s’aplica sobre el valor
d’un terreny en el moment de la
meritació. En aquest últim cas, el
que s’ha fet ha estat intentar equilibrar els percentatges entre tots els
trams.

CAP PREGUNTA SENSE RESPOSTA!
Què són?
Les ordenances fiscals són el conjunt de normes que l’Ajuntament
aprova per regular els tributs municipals vigents. És a dir, els impostos, les taxes i les contribucions especials.

Per què serveixen?
Els habitants de Canet, mitjançant aquestes taxes i impostos, ajudem econòmicament en el bon funcionament del poble i el seu
manteniment. Per tant, l’objectiu d’aprovar aquestes ordenances
és el de poder finançar la prestació de serveis a la ciutadania.
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#ELECCIONSGENERALS

Resultats 10N: ERC guanya
les eleccions a Canet

E

squerra Republicana s’ha
imposat en aquestes noves
eleccions generals obtenint
el 28.98% dels vots. 2.287 canetencs i canetenques han convertit
als republicans en la força més
votada seguit de Junts per Catalunya que ha obtingut el 16,97%,
que equival a 1.339 vots. Els socialistes aconsegueixen 1.172 vots
(14.85%) i es converteixen en la
tercera força més votada durant
la jornada. Tot i la victòria clara
dels republicans, cal destacar que
la xifra obtinguda aquest 10N

La participació a Canet va ser del 71.28%
va ser inferior a la dels passats
comicis del 28 d’abril on ERC va
aconseguir el 32,85% dels vots.
També van a la baixa els resultats del PSC, que el passat abril
van esdevenir segona força a Canet amb el 17,33% dels vots i ara
baixen una posició. Tanmateix,
cal destacar la pujada de Junts per

Catalunya, ja que el passat 28 A
eren quarta força i en aquests
comicis han millorat resultats.
Concretament han passat del
13.02% dels vots a un 16,97%,
una pujada del 3,95% que es tradueix en 241 vots més.
La quarta força més votada a Canet ha estat En Comú Podem obtenint 966 vots que representen el
12.94%. Aquesta xifra també és
inferior a la dels passats comicis
i cauen una posició respecte del
passat 28 A.
La CUP, que es presentava aquest
10 de novembre, per primera vegada a unes eleccions generals,
irromp al Congrés dels Diputats
aconseguint a Canet 619 vots que
representen el 7.87% dels vots i se
situen com la cinquena força més
votada pels canetencs i les canetenques.
Com a sisena força, hi trobem
al Partit Popular que millora resultats respecte del passat mes
d’abril. Els populars van obtenir
461 vots, és a dir, el 5,84%. Vox
també puja a Canet. Concretament ha millorat els seus resultats

RESULTATS ELECCIONS 10N A CANET

en 2,56 punts respecte el passat
abril. En el cas dels ultradretans,
van esdevenir setena força política a Canet amb 450 vots (5,7%).
Per contra, Ciutadans cau de la
cinquena posició a la vuitena
en aquestes eleccions obtenint
el 3,90% dels vots, és a dir, 308
votants, un 8,46% menys que a
l’abril. També cal destacar els resultats de Más País, que també es
presentava per primera vegada i
que ha obtingut l’1,39%, és a dir,
110 vots. El PACMA també retrocedeix respecte dels comicis anteriors i es queda només amb un
1,20% dels vots mentre que Recortes Zero obté a Canet el 0,18%
dels vots.
Pel que fa al Senat, cal destacar
també una victòria republicana.
Els tres representants que ERC va
presentar han estat els més votats
a Canet obtenint 8.083 vots. Pel
que fa a Junts per Catalunya, cal
destacar que Roger Español i Meritxell Lluís van quedar en quarta i
cinquena posició respectivament
obtenint 2.830 vots, mentre que
els tres representants socialistes
ocupen la sisena, setena i vuitena
posició amb 3.388 vots.
La jornada electoral a Canet va
ser tranquil·la amb una participació del 71,28%. Aquesta va ser un
5,67% inferior a la de les anteriors
eleccions. En aquestes eleccions
cal destacar dos canvis respecte
a les anteriors. Per una banda, i
amb l’objectiu de descongestionar les votacions, es va ampliar
el nombre de meses als col·legis
ubicats a l’Escola de Teixits, INS
Lluís Domènech i a l’Escola Bressol. Per altra banda, es va recuperar l’escola Yglesias com a col·legi
electoral.
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‘PROU REBUIG’, la nova
campanya de Medi Ambient

A

quest mes de novembre,
des de l’àrea de Medi Ambient s’engega una nova
campanya informativa sobre
la recollida selectiva de residus a Canet. Amb aquesta nova
campanya, el que es pretén des
d’aquesta àrea és assolir dos
grans objectius: Per una banda,
reduir a zero la quantitat de residus que es llencen a la fracció
rebuig, també coneguda com a
resta, ja que tot el que s’hi diposita acaba incinerat i, per tant,
no es recicla. Per altra banda,
es vol aconseguir una millora a
l’hora de dipositar els residus a
les fraccions corresponents reduint errors i el nombre de bosses abandonades fet que ajudarà
a millorar el percentatge de recollida selectiva que el passat 2018
ja es va situar per sota del 70%.
‘PROU REBUIG, Cada dia el
que toca’ és la campanya que des
de de Medi Ambient es posa en
marxa per poder assolir els objectius fixats.

La campanya, que ha començat
aquest mes de novembre i que
s’allargarà fins a mitjans de desembre, consistirà a deixar de recollir, de forma esglaonada, les
bosses mal reciclades durant un
període de vint-i-quatre hores. A
diferència del que es feia fins ara,
no es recolliran a primera hora
del matí sinó que es quedaran al
carrer per tal que la gent prengui consciencia, ja que les dades
demostren que el fet de recollir
diàriament les bosses mal deixades no redueix el problema sinó
que el magnifica. Les bosses mal
deixades, segons dades de l’any
2015, estaven al voltant de les 70
diàriament, mentre que aquest
2019 les xifres s’eleven fins a les
1.174. Aquesta acció es complementarà amb una campanya de
proximitat i sensibilització on
una informadora, acompanyada d’un agent de la Policia Local,
recorrerà el poble parlant amb
aquelles persones que no participen correctament de la recollida

selectiva i els hi explicarà els motius mediambientals i econòmics
pels quals cal reciclar correctament. Cada dissabte coincidint
amb la zona on s’ha deixat de recollir les bosses s’ubicarà un punt
informatiu on es donarà informació específica, i es recordarà l’existència de serveis alternatius on
es poden dipositar residus com
la Deixalleria Municipal, la Mini-Deixalleria ubicada a la Plaça
Mercat i el punt d’emergència que
cada diumenge a la tarda s’ubica a
la Riera Gavarra, entre el Carrer
Comediants i la Ronda Sant Elm.
La campanya comptarà, el dia 15
de desembre a la Plaça Universitat, amb una autòpsia de residus
on tothom podrà veure què hi ha
dins d’una bossa mal reciclada. I
es tancarà el 25 de gener amb una
visita al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme
on qui ho vulgui podrà veure
com es tracten els residus municipals que no s’han recollit selectivament i de la fracció resta.

DEIXALLERIA
De dilluns a divendes
De 8 a 13H i de
15:30 a 18:30H
Dissabtes i diumenges
De 9 a 13H

PUNT EMERGÈNCIA
Diumenge
De 17.00 a 19.00 hores

Mapa de Canet dividit en les diferents
zones on es farà la campanya i els
punts informatius
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#ÉSCANET

Canet contra el canvi climàtic

avant l’emergència ambienD
tal i climàtica que s’està vivint, l’Ajuntament, coneixedor

del paper clau que juga en l’àmbit
de la conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania, s’ha compromès a passar a l’acció i donar
una resposta ferma per generar
canvis reals que permetin revertir la crisi climàtica.
En aquest sentit, durant el ple del
passat 26 de setembre, l’Ajuntament es va comprometre a declarar l’emergència climàtica al
municipi i la posada en marxa de
mesures concretes que permetin
reduir a zero les emissions netes
de gasos d’efecte hivernacle. Entre els acords, també cal destacar la voluntat del consistori per
promoure la mobilitat sostenible fomentant l’ús del transport

públic, reduint l’ús del transport privat i l’increment d’espais
verds i agrícoles al poble. Tot i
que fa anys que des de l’àrea de
Medi Ambient s’està treballant
per promoure sistemes eficients
de recollida de residus a Canet,
cal intensificar la tasca per acabar obtenint un mínim del 70%
de recollida selectiva neta prioritzant la recollida de matèria orgànica de qualitat.
També es treballarà per fomentar
l’estalvi i l’eficiència energètica
dels edificis i serveis municipals.
Tanmateix, també es posarà a
disposició localitzacions per
facilitar el desenvolupament
d’energies renovables i sostenibles i es facilitarà la instal·lació
d’energia fotovoltaica a edificis
particulars.

La Plaça Mercat estrena un
nou teulat

quest passat mes d’octubre
A
ha finalitzat el projecte de rehabilitació i millora de la coberta

de la Plaça Mercat després de set
mesos d’obres. Els treballs van
ser realitzats per l’empresa VORACYS, a qui se li va adjudicar el
projecte el gener de 2019, per un
preu de 212.800 euros. Per poder
dur a terme aquesta obra, s’ha
comptat amb un ajut de la Diputació de Barcelona de 100.000
euros inclòs en el Programa
complementari de reforma i mi-

llora d’equipaments locals. Les
obres van consistir en treure la
cobertura antiga, que es trobava
molt malmesa, i posar-ne una de
nova feta amb millors materials i
pensada per aconseguir, un bon
rendiment energètic i una millor
sonoritat. Cal destacar que l’estructura de ferro que hi ha sota
la coberta no s’ha modificat, ja
que aquest equipament fet per
Pere Domènech Roura, forma
part del catàleg de patrimoni de
l’Ajuntament.

El gran èxit del
#PressupostJove
urant aquest 2019 s’han anat
D
desenvolupant moltes de
les activitats que els joves van

poder proposar dins del #PressupostJoveCanet. Del total d’activitats realitzades, cal destacar
que s’han pogut dur a terme, no
només les activitats que l’assemblea va considerar prioritàries el
passat mes de desembre sinó que
també s’han pogut dur a terme
d’altres que des de la Regidoria
de Joventut es van considerar
que eren d’interès juvenil.
Entre totes les activitats que s’han
dut a terme durant aquest 2019,
cal destacar la recollida de deixalles i residus a la població, coneguda com a ‘Green walkers’. Aquesta
activitat, va comptar amb la participació d’una seixantena de persones i es va fer coincidint amb la
campanya europea Let’s Clean Up
Europe!. També destaca l’organització d’un Punt Lila durant les
festes del poble, les Canet Battles, el torneig de futbol 12-16, un
torneig de billlar, el taller de softcombat, la gala Solidaritza’t que
tindrà lloc aquest 22 de novembre
i que servirà per sensibilitzar de
les problemàtiques que pateixen
alguns infants. Es tancarà l’any el
21 de desembre amb un vermut
amb diferents experiències cooperatives que forma part del projecte Jove Emprenedor.
Entre el mes de desembre de
2019 i el gener de 2020, s’obrirà
el període per presentar noves
propostes. Un cop finalitzat, l’assemblea de joves valorarà quines
propostes es desenvoluparan durant el 2020.

11
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Acaben les obres de millora
de la pista coberta del Pavelló

Serveis Socials
atén 687 famílies
durant l’any 2018
ls Serveis Socials d’Atenció
E
Primària han presentat la
Memòria d’actuació del 2018 on,

quest mes de novembre està
A
previst que finalitzin les obres
de millora de la pista poliesportiva polivalent coberta del Pavelló d’Esports Muncipal, ubicada
al carrer Tarragona s/n. Aquesta
obra, que es va iniciar el passat
mes de maig, s’ha besat en el

tancament de les façanes lateral i
posterior de l’edifici i una ampliació de la coberta. Aquestes obres
les ha dut a terme l’empresa Xavier Alsina a qui li va ser adjudicada l’obra de la pista exterior del
Pavelló per un import de 199.547
euros.

amb xifres concretes, es detalla
la feina feta en atenció social al
nostre municipi. El passat 2018,
l’atenció s’ha prestat a 1.053
persones, és a dir, a un total de
687 famílies. Aquestes dades corresponen al 7% de la població
total de Canet. El principal motiu que porta a la gent a Serveis
Socials és la demanda d’ajuts
sociosanitaris, seguits de problemes econòmics i la demanda
d’habitatge. En el cas de Canet,
la violència de gènere suposa un
4% de l’atenció individualitzada.
Entre els serveis complementaris
que es presten des de Serveis Socials destaquem la intermediació
hipotecària, el reforç escolar, els
informes d’arrelament i el Grup
de Suport emocional i ajuda
mútua (GSAM).

L’Escola Misericòrdia comença el curs sense
barreres arquitectòniques als seus accessos

’inici de curs a l’Escola MiseL
ricòrdia, centre públic d’educació infantil i primària, s’ha po-

gut fer aquest any sense barreres
arquitectòniques als seus principals accessos.
La segona fase de les obres de supressió de barreres, que es va licitar aquesta primavera passada,
s’ha conclòs amb èxit aquest mes
de setembre, moment en què els
nens i nenes han tornat a classe.
Amb un cost de 57.378,24 euros,
l’empresa Construccions Bagudanch Serra, S.L., ha arranjat tot
l’espai de l’entrada principal a
l’escola, amb una rampa d’accés
ampla i en perfectes condicions
de mobilitat adaptada a tothom.
També s’han anivellat voreres i
s’ha fet nova tota l’entrada pos-

terior del centre, lloc per on hi
accedeixen els membres de la direcció i el professorat, així com
vehicles de càrrega i descàrrega.
Les obres s’han fet durant les

vacances d’estiu amb la finalitat
de no entorpir l’activitat lectiva
de l’escola i que aquesta estigués
preparada per encarar un nou
curs en les millors condicions.
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#cultura

Del 15 de novembre
al 15 de desembre

29 DE NOVEMBRE
Xerrada: Maria Aurèlia Capmany amb Agustí Pons
Biblioteca P. Gual i Pujadas
19:00h

15 DE NOVEMBRE
Setmana de la ciència i la tecnologia: “Bee-Bot: robot en forma
d’abella”
Taller d’àmbit tecnològic adreçat a
infants de 5 a 7 anys
Biblioteca P. Gual i Pujadas
18:00h
Conferència: Mujer, Motor del
siglo XXI
Per Myrtha B.Casanova, Presidenta de l´Institut Europeu per la
gestió de la diversitat. Organitza
Sàlvia
Aula Magna CRTTT - Escola de
Teixits

16 DE NOVEMBRE
Setmana de la ciència i la tecnologia: “Detectius d’ADN”
Taller d’àmbit científic adreçat a
joves de 13 a 16 anys
Biblioteca P. Gual i Pujadas
11:00h
Taller infantil de cuina saludable: Vitamina’t
Plaça Mercat
13:00h

17 DE NOVEMBRE
XVI Memorial Jaume Dotras:
Àries d’Òpera i Lieder
Esglèsia Parroquial de Sant Pere i
Sant Pau
18:00h

18 DE NOVEMBRE

DESTAQUEM

Taller d’higiene alimentària
Formació de cinc hores per
l’obtenció del certificat d’higene
alimentària

01 DE DESEMBRE

Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora
9:00h

22 DE NOVEMBRE
Gran recapte d’aliments
Si vols col·laborar, fes-te voluntari, entra en www.granrecapte.
com i clica en el apartat “feste
voluntari”

23 DE NOVEMBRE

Acte central del Centenari de la
Biblioteca (1919-2019)

Hora del conte pels més menuts
amb la Fina Gelpí

Rierada de Llibres amb inici a
l’Escola de Música, l’antiga Biblioteca del Passeig de la Misericòrdia, i amb final a la Riera Sant
Domènec.

Rinxols d’or

Espectacle dirigit per Comediants.

Biblioteca P. Gual i Pujadas
12:00h

Biblioteca P. Gual i Pujadas
De 10.30 a 14.30 hores

27 DE NOVEMBRE
Hora del conte: Història de Bamako, una nena que ha de fugir
Conte especial: Dies Europeus per
a la Solidaritat Local
Biblioteca P. Gual i Pujadas
18:00h

07 DE DESEMBRE
Mercat de pagès
Venda de productes de pagesia i
de proximitat.
Riera Gavarra (De 9:00 a 14:00h)
Ruta: El Modernisme i la Casa
museu
11:00h
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08 DE DESEMBRE
Visita gratuïta a la Casa museu
Lluís Domènech i Montaner
De 10.00 hores a 13.30 hores

13 DE DESEMBRE
Conferència: La diversitat
funcional i el treball d’inclusió
social
Marató TV3: Malalties minoritàries
Biblioteca P. Gual i Pujadas
17:30h

#ÉSCANET

ACTIVITATS
ESPECIAL 25N
22 DE NOVEMBRE

Casa museu Lluís Domènech i
Montaner
11:00h
Hora del conte amb en Paku
Pillu
Biblioteca P. Gual i Pujadas
12:00h

Ballada de SWING
Ballada de swing oberta a tothom

Ajuntament
Divendres 22 de novembre
18:45h
Dones pioneres del Maresme. Lideratge en femení a càrrec de les
canetenques Núria Viñas i Rosa
Ma Garriga

25 DE NOVEMBRE

Biblioteca P. Gual i Pujadas
Divendres 22 de novembre
19:00h

Teixim lila

Ruta: Els indians (americanos) i
el cementiri

Riera Sant Domènec
Diumenge 24 de novembre
10:00h
*INSCRIPCIONS: Consulta el web

Penjada domàs reivindicatiu
25N i cercavila fins la biblioteca

23 DE NOVEMBRE

14 DE DESEMBRE

Cursa de la dona

Vine a teixir mandales en lila.
Plaça Mercat
D’11 a 13h
Projecció pel·lícula ‘Un asunto
de família’
Sala d’actes CRTTT
18:00h

24 DE NOVEMBRE

Plaça 11 de Setembre
11:30h

Taller de Defensa Femenina
Impartit per membres especialitzats de la Policia Local
Complex H2O
18:30 a 20:30h

26 DE NOVEMBRE
Representacions de teatre fòrum
interactiu.
Envelat de Vil·la Flora
Tot el matí

01 DE DESEMBRE
FEMIVERMUT
Activitats diverses: taller d’autodefensa, música en directe, servei de
dinar, dibuix a l’aire lliure, entre
d’altres activitats
Recinte del CRTTT
D’ 11 a 20h
Projecció del documental ‘Les
Resilents’
Sala d’Actes del CRTTT
18:30h

15 DE DESEMBRE
Mercat d’intercanvi i 2a mà
Plaça Universitat
De 10:00h a 14:00h
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Malgrat tot, Canet avança

Un poble, una comunitat,
un futur

realitat molts dels projectes plantejats els
la política durant la història li ha tocat admiFquearem
primers quatre anys d’aquest govern i d’altres
A
nistrar sovint moments complicats, convulsos,
hem inclòs aquesta legislatura. A més disposem
fins i tot crítics. Avui podríem aplicar al moment
d’un Ajuntament sanejat econòmicament gràcies a
la bona gestió. La continuïtat té aquestes avantatges!
Sovint, no podem anar a la velocitat desitjada perquè ens trobem amb les burocràcies que depenen
de l’Estat. Aquesta és una de les raons per les quals
volem una República! Un exemple, l’aparcament
dels Vagons. Ja el tenim, però el sobreesforç fet per
aconseguir-lo ha estat titànic. Hem fet la teulada del
Mercat, el tancament de la pista poliesportiva...I encara un altre exemple! La dreta més rància sempre
es queixa que falten policies i en fa demagògia, però
són les seves lleis les que ens impedeixen contractar-ne més. Malgrat les dificultats, seguirem treballant incansablement per fer que Canet avanci. Amb
el POUM aprovat podrem desenvolupar el projecte
de poble els propers 20 anys. La millora dels carrers
i dels nous equipaments són la primera prioritat.
Acabarem el que ja tenim planificat. Les properes
actuacions seran per millorar el clavegueram i l’accessibilitat dels carrers Sant Pere i Clausell. Les obres
de l’Odèon – Centru estan en marxa, i ben aviat disposarem d’un equipament a l’alçada de Canet.

Mai un nyap tapar un altre
nyap

polític present algun o qualsevol d’aquests qualificatius. Els nostres no són temps ni de “normalitat”,
ni d’anar fent, políticament parlant. El soroll, fins
i tot els crits (quan no l’insult!), la radicalitat i la
intransigència han pres el lloc al qual en la política
és fonamental: la raó de la paraula, la força de les
idees. Els polítics municipals, encara que només
sigui dins del nostre àmbit, tenim l’obligació de
promoure un canvi en aquest “nou” estil que s’ha
imposat. Hem de promoure el retorn al diàleg i
a l’acord. Perquè en un poble és allà a on això és
possible més i millor que en cap altre lloc. Perquè
en un poble tots ens coneixem, perquè tots ens
relacionem, perquè tots convivim, i a on allò que
és bo per uns és bo pels altres i per tots. Perquè
sovint som amics els qui pensem diferent, si no
som també família. Perquè som tots, en definitiva:
una comunitat. I una comunitat només pot tenir
un futur!

Millorem Canet

n el Pressupost de l’Ajuntament per a l’any
s aquest el propòsit i l’esperit que va animar
E
2020, entre les inversions plantejades hi ha la
É
a conformar la llista municipal de Primàries
compra d’un habitatge per a emergències per valor
Canet de Mar, una llista per fer possible la regede 90.000 €.
Fa gairebé un any que una nefasta gestió per part
del govern municipal va comportar la pèrdua de
l’habitatge d’emergència social moblat i llest per
entrar a viure del que es disposava. Es tractava
d’un pis de lloguer, mitjançant contracte d’arrendament entre l’Ajuntament i VISOREN, per un
cost mensual de 372,27 €.
És a dir, que s’ha perdut un pis per a emergències
socials que suposava un cost anual de 4.467 € euros de lloguer, i ara la solució és gastar-se 90.000 €
euros aquest any comprant un habitatge? Visca la
coherència!
Em pregunto si el govern municipal té alguna altra idea que no sigui fer que els canetencs i canetenques es gastin 90.000 euros en la compra d’un
habitatge per a emergències?
Hauran fet alguna gestió amb VISOREN per reconduir la situació? Hauran fet alguna gestió per
contactar amb bancs, la Sareb, o grans tenedors
per saber els habitatges que tenen buits a Canet,
i buscar possibles vies de col·laboració? S’hauran
reunit amb l’Agencia Catalana de l’habitatge per
buscar suport o línies de col·laboració? Abans de

neració política i democràtica del nostre poble i
ajudar a fer efectiva la declaració d’independència
de Catalunya.
Mitjançant una candidatura de llistes obertes on el
poble va poder escollir als candidats que s’hi van
presentar i determinar el seu lloc a la llista, fet absolutament inèdit en la història de Canet.
Aquesta manera de fer, oberta i propera va facilitar
ràpidament l’elaboració d’un programa innovador
i participatiu, on mitjançant xerrades sectorials
amb la gent i l’expertesa de persones convidades a
tal efecte, van arrodonir 64 propostes per millorar
Canet.
Avui, ja amb la responsabilitat de servir a Canet
des de fa uns mesos a l’oposició, podem destacar
les següents accions: l’elaboració d’un butlletí informatiu trimestral i la presentació de 6 mocions;
la de suport als presos polítics; la d’elaboració
d’un pla de xoc per millorar Canet; la de condemna contra la violència de gènere; la de defensa
d’una comissió de patrimoni arquitectònic; la de
fer efectiva la independència en aquest mandat i
finalment la d’establir un pla per fer esborrar les
pintades incíviques.
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Som Canet apostem per reforçar les polítiques socials,
ecològiques i feministes

ots els regidors som representants públics del
quests dos últims mesos hem tingut els dos
T
conjunt dels ciutadans i formem part del Ple.
A
plens més importants de l’any. El primer, el ple
Des d’el Grup Municipal PSC-Units per Avançar
de les Ordenances fiscals, és a dir, els tributs que
hem recordat insistentment al Govern Municipal
que s’han de garantir els drets dels càrrecs electes,
formin o no part del Govern Municipal. Hem reclamat la participació efectiva en totes les comissions, consells o organismes creats pel propi Ple i
que se’ns faciliti d’una manera efectiva i àgil tota la
informació que necessitem pel desenvolupament
dels nostre càrrec de representació de la ciutadania.
Tenir accés a la informació dels plans i propostes
del Govern Municipal que s’han d’aprovar en Ple
amb temps suficient per estudiar-los i preparar
aportacions. No s’hauria de portar a aprovació un
Pressupost Municipal sense haver donat temps als
regidors de l’oposició a estudiar-ho. Considerem
necessari i reclamem disposar d’un pla d’actuació
urgent en el municipi. Igualment, es necessiten d’altres plans d’actuació municipal en matèria d’habitatge, salut, mediambient, gent gran, joventut, esport, ensenyament, cultura, promoció econòmica
-comerç, indústria, platges,etc. Finalment, és bàsic
poder disposar d’un instrument de planificació estratègica consensuada que englobi tots aquests reptes a llarg termini.

No a la repressió: fora les
forces d’ocupació!

tots els ciutadans i ciutadanes pagarem el pròxim
any, i el segon el dels pressupostos, on es pot veure
clarament quines són les prioritats del Govern.
Per part de Som Canet, hem basat, les nostres propostes en fer un Canet on viure dignament sigui
una realitat. En polítiques de lluita contra el canvi
climàtic, hem aprovat bonificacions en l’impost
de circulació per vehicles de baixa contaminació
i per la instal·lació de sistemes d’aprofitament de
l’energia solar. En la part de pressupostos s’ha contemplat, una consultoria energètica per a la ciutadania, la implantació del nou pla de mobilitat que
actualment s’està treballant, i en el que es busca
pacificar el transit del centre i que els vianants recuperin els carrers. I per donar un impuls a les polítiques d’habitatge, hem contemplat al pressupost
2020 l’inici de la realització d’un Pla d’habitatge i
l’estudi dels habitatges buits per tal de fomentar el
lloguer social, així com la compra d’un pis.
I seguirem treballant amb tots i totes vosaltres per
un Canet més habitable, per la lluita contra el canvi climàtic i per la igualtat entre tots i totes!

Nova legislatura, i les assignatures pendents de sempre

ns hem convertit en un poble activista i perserles darreres eleccions municipals, Canet i Tu
E
verant. Però des de l’1 d’octubre que la dinàmiA
va entrar a l’escenari polític amb el propòsit
ca repressiva de l’estat tampoc s’atura. Els presos
de fer una oposició ferma, respectuosa i proactiva.
polítics s’acumulen per desenes i des del 23 de setembre i la sentència del 14 de novembre, qualsevol que no corri en una càrrega pot ser víctima
de la repressió. Ho hem normalitzat: les persones
significades apaguen telèfons abans de les assemblees, les aplicacions de missatgeria segura s’han
convertit en un estàndard i cada cop té més sentit
tapar-se la cara en una manifestació, especialment
si venen els Mossos a fotografiar-la, com ha passat
en els darrers talls a Canet de Mar.
Cal dir-ho: les forces d’ocupació compten amb la
complicitat de la policia autonòmica.
Dol que precisament una conselleria liderada per
algú que va estar al capdavant d’una associació independentista, l’AMI, la faciliti la repressió i fins i
tot tregui les castanyes del foc a la policia espanyola en molts moments.
Des de Canet de Mar exigim al govern català que
deixi de reprimir les protestes i es posi al costat
del poble fent passes cap a la independencia. O el
poble els acabarà passant per sobre.

El fet que els pactes amb esperit continuista garanteixin una majoria a les votacions, no han de
ser impediment perquè puguem desenvolupar la
nostra tasca més enllà de la mera crítica a la tasca
del Govern Municipal.
Una de les nostres principals reivindicacions ha
estat la millora de la transparència. Havíem constatat que al portal de transparència de l’Ajuntament hi mancava informació econòmica rellevant
per facilitar la interpretació dels pressupostos.
També és essencial posar a disposició de la població les actes del Plens (des de 2018 tan sols hi
trobem convocatòries i ordres del dia), Juntes de
Govern Local i qualsevol tipus d’informació que
garanteixi als canetencs el seu dret a estar ben informats. De ben segur que aquest també serà un
objectiu per a l’equip de Govern.
L’argument de la falta de personal no pot ser esgrimit indefinidament com a explicació per aquestes i altres mancances en el servei als canetencs i
l’increment de la plantilla (tant necessari en casos
com el de la Policia Local, per exemple) és tan sols
una part de la solució.
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