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EDITORIAL
Un any d’aprenentatge i superació

D

esprés de tots aquests mesos de confinament, incertesa i
por, toca mirar enrere per tal de poder analitzar les accions
dutes a terme durant aquests dies tan complicats i aprendre
entre totes i tots d’aquesta nova realitat que per desgràcia ens
toca viure.
El passat 26 de maig va fer un any de les eleccions municipals i
si ens fixem en l’any que deixem enrere ens adonem que les persones que formem part de l’Ajuntament de Canet hem realitzat,
sense esperar-ho, un curs accelerat de gestió de crisis que ens
ha permès poder estar al vostre costat, tant durant el Temporal
Glòria, com ara amb la pandèmia sanitària de la COVID-19.
Des de l’administració hem estat treballant seriosament per tal
de potenciar la proximitat amb totes les veïnes i veïns del municipi. En situacions tan complicades com les viscudes, no us volíem
deixar sols.

Blanca Arbell Brugarola

Per aquest motiu, des de les diferents àrees de l’Ajuntament hem
estat al peu del canó dels del primer dia per poder-vos repartir Alcaldessa de Canet de Mar
mascaretes, fer seguiment de la gent gran, de les persones més @BlancaArbell
vulnerables i les que viuen als afores del poble, hem aprovat ajuts
extraordinaris per ajudar a pal·liar els efectes de la pandèmia als
comerços, autònoms i restauradors del poble i sobretot, hem vet- OAC Ajuntament de
llat per informar de manera constant, clara i precisa als veïns de Canet de Mar
Canet, ja sigui a través de l’oficina d’atenció ciutadana, de cartells
penjats arreu del poble, de la web municipal, de les xarxes socials Carrer Ample, 11
institucionals i de Ràdio Canet. La voluntat d’aquest consistori va 93 794 39 40
ser, és i serà sempre tenir a la ciutadania degudament informada
de tots els canvis, normatives i accions que es produeixin i afectin
el nostre municipi.
Horari d’atenció al públic:
Una vegada més vull mostrar, en nom de tot l’equip de govern
municipal, el nostre més sentit agraïment cap a totes les perso- De dilluns a divendres
nes voluntàries que han estat donant suport a les persones més de 9 a 14h
vulnerables durant aquesta crisi i també a totes les empreses i
particulars que han fet donacions pe tal de poder garantir els ser- Dijous
veis bàsics a tota la gent que ho necessitava. Canet ha tornat a de 9 a 14h i de 17 a 19h
demostrar la seva solidaritat davant d’aquesta situació causada
pel Coronavirus.
Malauradament ens hem trobat en una situació complicada per la
qual no estàvem preparats i ara caldrà molta solidaritat, empenta
i responsabilitat per seguir endavant. Per tal d’evitar la propagació
de la COVID-19 i haver de tornar enrere és de vital importància
portar la mascareta correctament posada, respectar la distància d’
1,5 metres entre persones i rentar-se molt bé les mans. Si seguim
aquesta fórmula evitarem contagiar-nos i contagiar a la resta de
població.
Ens en sortirem !

SEGUEIX-NOS A LES XARXES
Ajuntament de Canet de Mar
@AjCanetdeMar
@AjCanetdeMar

www.canetdemar.cat
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La Plataforma Solidària Canet Cus ha con
altres materials pel municipi durant el co

“

La plataforma solidària ha fet mascaretes, bates, peücs, gorros,
granotes i davantals, amb material finançat per l’Ajuntament,
per poder arribar a tothom i equipar a la població amb material
de protecció davant la pandèmia del coronavirus

C

anet Cus va néixer durant la primera setmana del confinament. Laura Garcia, coordinadora del projecte, estava a casa
tranquil·la amb el seu fill quan va rebre un missatge. Era
d’una dona que buscava gent que sabés confeccionar material
per ajudar a un hospital. La gent va començar a moure’s. I arran
d’això, Garcia es va oferir, es va informar, va fer una crida a través
de les xarxes socials i, en qüestió de dos dies, van organitzar el
grup de Canet Cus. Una plataforma solidària que ha fet arribar diferent material de protecció davant de l’amenaça de la pandèmia
a hospitals, residències, sanitaris, personal essencial... I així poder
protegir a totes les persones que havien de treballar dia a dia i
s’exposaven al risc de poder contraure el coronavirus. De seguida
es van apuntar més de 20 persones que han estat des del primer
dia fins al final.
Va seguir donant veus per fer créixer el grup i poder arribar a més
gent i, finalment, han estat 70 persones les que han format part
del projecte Canet Cus. Persones que confeccionaven, repassaven
mascaretes, les empaquetaven, ajudaven a distribuir-les... i tot de
manera completament altruista. Durant les primeres setmanes era
una lluita contrarellotge, ho havien d’acabar al més aviat possible. Hi ha hagut dies que feien més de deu hores de feina. Laura
Garcia assegura que no ho podien deixar per més tard, ja que la
necessitat era molt urgent.
El primer que es van plantejar era trobar el material adequat, fet
que els va fer alentir l’inici de l’activitat. Podrien haver utilitzat
teixits que tenien en els diferents tallers, però la idea era intentar
fer-ho el millor possible, i per això van estar buscant suport de
gent que els pogués ajudar. Juan Antonio González, director de
la Fundació Guillem Mas, va ser qui les va guiar des d’un principi. Per altra banda, Miquel Soler, director del Centre de Recerca
i Transferència de Tecnologia Tèxtil – Escola de Teixits de Canet,
i Jordi Vila d’Eurecat han estat una ajuda essencial. Entre ells i
altres tècnics del sector tèxtil les van assessorar i així van poder
realitzar les diferents peces de manera homologada i, abans de
res, aconseguir el material adequat. Una tasca que no va ser gens
fàcil, ja que era complicat tenir-ne accés perquè n’hi havia poc i
estava mig confiscat. Finalment, i comptant amb l’ajuda essencial
per part de l’Ajuntament de Canet de Mar que ha finançat tot el
que han necessitat per dur a terme les confeccions, han pogut

Canet Cus | Bates confeccionades.

Canet Cus | Una de les voluntàries confeccionant material des de casa seva.
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onfeccionat més de 10.000 mascaretes i
confinament

Canet Cus | Grup de voluntàris a les instal·lacions del CRTTT fent mascaretes

treballar sense descans. Primer des de les cases, després des dels
tallers i, a mesura que el projecte agafava més envergadura, van
poder comptar amb l’Escola de Teixits de Punt.

Canet Cus | Treballadors del CAP amb bates
confeccionades per la plataforma.

La primera necessitat que hi havia era el tema de les mascaretes,
sobretot en els geriàtrics. Però després, a poc a poc, es van adonar
que també n’hi havia altres. Des de l’Hospital Sant Jaume de Calella els hi van demanar si els podien fer davantals reciclant llençols
que no usaven de material de quiròfan. I després van ser les bates,
els gorros, els peücs... tot allò que era necessari als diferents centres. Ells feien les demandes i Canet Cus treballaven aprofitant tots
els retalls del teixit que tenien.

Canet Cus | Treballadores de l’Hospital Sant Jaume de Calella amb els barrets de Canet Cus.

Canet Cus | Voluntari de la plataforma solidària confeccionant més material.
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Canet Cus | Imatge de mascaretes infantils.
Canet Cus | Grup de voluntàris a les instal·lacions del CRTTT amb les mascaretes confeccionades per a la població

Després d’equipar a les residències, hospitals, el CAP de Canet
i personal essencial que no ha deixat de treballar, Canet Cus va
seguir pensant què podrien fer i es van posar en contacte amb
l’Ajuntament per oferir una nova proposta: mascaretes per a la
població. Les màscares que han fet són certificades i reciclables
(es poden rentar fins a 50 vegades a 60 graus de temperatura) i
serien de molta utilitat per a la ciutadania.
Primer van començar pels més petits de la casa, els infants d’entre
3 i 12 anys empadronats a Canet. Més de 3.000 mascaretes per
protegir-los i amb l’objectiu que cap nen i nena es quedés sense
la seva mascareta. L’Ajuntament, els diferents centres educatius
i persones voluntàries les van estar repartint coordinadament,
coincidint amb la primera sortida que podien realitzar els infants
al carrer des de l’inici del confinament.
I, finalment, també van realitzar més de 6.000 mascaretes per a la
població adulta. D’aquesta manera, van poder repartir una mascareta per a cada unitat familiar de Canet. Les màscares que han
confeccionat són les anomenades quirúrgiques, és a dir, que filtren part de l’aire en l’àmbit bacteriològic però no víric i expulsen
les esquitxades de líquid que hi pugui haver perquè el teixit és
hidròfob i no deixa que s’absorbeixi.

Canet Cus | Jove canetenc lluint la mascareta de Canet Cus i el diploma d’agraïment.

LES XIFRES
Durant tots aquests mesos, la Plataforma Solidària Canet Cus ha fet més de
10.000 mil mascaretes amb diferents materials, 200 davantals amb material reciclat, 1.200 bates, 30 monos de protecció, 600 gorros i 400 parells de peücs.
Asseguren que no han continuat perquè s’han quedat sense tela.
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MÉS MOSTRES DE SUPORT DE LES CANETENQUES I DELS CANETENCS
A part de Canet Cus, hi ha hagut altres entitats, associacions, centres, empreses, administracions i
persones que, de manera voluntària i solidària, han donat suport a la gent més vulnerable, afectada
i necessitada a causa de la crisi de la COVID-19: l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, Serveis
Socials, Creu Roja, Grup de suport, Càritas, Suport Mutu Canet, Bitxus, GEA XXI, Farmàcies de Canet,
Tejidos Elásticos Lloveras, Jordi Estrada de Disblesa, Moto Racing Canet, l’empresa Optral, la Comunitat xinesa de Canet, AMPA del Turó del Drac, Comissió de Mares i Pares del Col·legi Yglesias i altres
voluntàries i voluntaris. GRÀCIES!

Disbesa va fer una donació de 120 pantalles protectores.

El Sr. Josep Vilarrubla va fer una donació de mascaretes.

Cafès Ros fa una donació de 3.500 sobres de cafè i sucre

Donació d’aliments per part de l’empresa Optral

Donació de material per part de la comunitat xinesa.

ISCAT de Canet fa una donació d’alimentació infantil.
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L’Ajuntament destinarà més de
les conseqüències de la pandèm

D

urant la sessió extraòrdinaria del Ple municipal celebrada el
passat 14 de maig, celebrat per via telemàtica, va aprovar
una modificació de crèdit de 312.935,40 euros per atendre
les necessitats de la COVID-19.
Aquests diners es reparteixen en la creació d’una partida per ajudar a la reactivació de l’economia local; en pagar les despeses a
les quals l’Ajuntament ha hagut de fer front davant la pandèmia; i
ha dedicat 20.000 euros a ajudar econòmicament al Col·legi Yglesias, a qui la crisi de la COVID-19 ha deixat sense ingressos.

Creació d’una partida de 270.000 euros per
ajudar a reactivar l’economia local
Des de l’Ajuntament de Canet de Mar es treballa per poder destinar 500.000 euros per ajudar a reactivar l’economia local. Aquesta dotació pressupostària s’articularà en dues convocatòries
diferents. La primera, de 270.000 euros que anirà destinada a autònoms i empreses. Concretament, 218.000 euros aniran destinats
als 545 autònoms del municipi per tal de poder pagar el rebut de
la quota d’autònoms i els altres 52.000 euros serviran per ajudar a
130 empreses del municipi a fer front a les despeses de gestoria.
L’equip de govern municipal té previst mobilitzar una nova partida de 230.000 euros. Tot i que encara s’està treballant per trobar
la millor manera de poder fer servir aquests diners per reactivar el
consum local i, al mateix temps, per poder ajudar econòmicament
a la ciutadania.

L’Ajuntament fa una inversió per adaptar l’administració al teletreball i donar seguretat als
seus treballadors
Des del primer dia de la pandèmia, des de l’Ajuntament s’ha treballat per tal de poder protegir al màxim a totes les treballadores
i treballadors municipals. Per aquest motiu, s’ha destinat una partida de 312.935,40 euros per tal d’adaptar l’administració al teletreball i dotar de material de seguretat a tots els seus treballadors.
Concretament, des de l’Ajuntament s’ha realitzat un increment de
la partida en 5.187,97 euros per la comprar de material higiènic i
de protecció per al personal municipal i la ciutadania. Això inclou:
mascaretes, pantalles, membranes de metacrilat, gel hidroalcohòlic, material per a la confecció de mascaretes i altre material de
protecció, etc.
Per poder adaptar l’administració al teletreball ha fet falta fer una
inversió de 17.777,43 euros. D’aquests 8.421,60 euros han anat en
la contractació de treballs externs i uns 9.325,83 euros en la compra de nom material.
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e 650.000 euros per fer front a
mia de la COVID-19
Convocatòria de beques per a les activitats
d’estiu i l’escola bressol
Aquesta línia d’ajuts per a activitats d’estiu compta amb una dotació pressupostària de 35.000€ i la d’activitats d’escola bressol
compta amb 25.000€-, que s’atorgaran entre aquelles famílies que
presentin correctament la seva sol·licitud i que acreditin les circumstàncies econòmiques ( els ingressos familiars dels mesos de
març, abril i maig de 2020) i socials que es demana a les bases.
En el cas de les activitats d’estiu l’ajut màxim serà de 200€ i podrà
ser de fins al 100%. Per a les activitats d’escola bressol es prendrà
com a referència el cost del servei i l’ajut també podrà ser de fins
al 100%. Els ajuts són compatibles amb altres d’altres administracions sempre i quan no se superi el cost del servei.
Amb aquests ajuts l’Ajuntament de Canet de Mar pretén donar
suport als infants, joves i a les seves famílies per participar en activitats que afavoreixin la seva socialització, el contacte amb l’entorn natural i a l’aire lliure i així reduir els efectes del confinament,
facilitar la intervenció educativa integral en el temps de lleure i
afavorir la conciliació i la inserció laboral de les mares i pares.
El termini de presentació de sol·licituds comença el 25 de juny de
2020 i va acabar el passat dimarts 14 de juliol.

L´Ajuntament tanca el 2019 amb un superàvit de
gairebé 1.500.000 euros
L’Ajuntament de Canet de Mar va donar compte el passat 14 de
maig, en una sessió extraordinària del plenari municipal, de la
liquidació econòmica de l’any 2019. En aquest primer punt de
l’ordre del dia, l’equip de govern municipal va donar compte del
Decret d’aprovació de la liquidació de l’exercici de l’any 2019. Cal
destacar les bones xifres que presenta aquest pressupost i que
indiquen que el consistori té capacitat d’endeutament i d’estalvi.
El més destacat és que el consistori aconsegueix tancar l’any
2019 amb un superàvit consolidat d’ 1.418.459 euros. Les xifres
del romanent de tresoreria també són positives, ja que acumula
8.256.137,07 euros, uns 400.000 euros més que en l’exercici de
2018.Tanmateix, el consistori haurà de realitzar un Pla Econòmic
Financer, ja que no ha complert amb la Regla de la Despesa. Finalment, també s’ha de subratllar que el deute de l’Ajuntament és
molt baix, ja que se situa en el 20,25% respecte del 110% permès
a les administracions públiques.
L’aprovació de la liquidació de l’exercici 2019 permet al consistori fer modificacions de crèdit i poder disposar d’aquests diners per destinar-los, en part, a acció social per donar suport
a la ciutadania arran de la situació causada per la COVID-19.
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Canet se suma a la campanya “Que cap empresa
tanqui” impulsada per la Cambra de Comerç
Cal una implicació dels
diferents actors econòmics.
es de l’Ajuntament de Canet
D
de Mar seguim treballant
per tal de poder conèixer de
primera mà quines són les inquietuds i les necessitats de les
empreses del nostre municipi
per poder fer front a la pertorbació de l’activitat econòmica
derivada de la pandèmia sanitària de la COVID-19.
Entenem, que el moment de
crisi econòmica a la què haurem de fer front, requereix de
l’esforç i de la implicació dels
diferents actors econòmics,
des de les Administracions Públiques, els agents socials, les
empreses, i molt especialment

també, la Cambra de Comerç motiu, i amb la voluntat de dode Barcelona.
nar suport a totes les empreses
del nostre municipi, des de la
En aquest sentit, us volem in- Regidoria de Promoció Econòformar que les diferents cam- mica, hem iniciat una col·labobres de comerç de Catalunya, ració directa amb la Cambra de
de forma coordinada, han po- Comerç de Barcelona, a través
sat en marxa la iniciativa “#Que de la seva Delegació del MaCap Empresa Tanqui”, amb la resme, als efectes de què us
voluntat d’acompanyar i asses- pugueu beneficiar de tots els
sorar a totes les empreses del serveis d’assessorament i de
nostre país per fer front al con- gestió que s’inclouen dins de la
text de crisi econòmica que ens iniciativa “#Que Cap Empresa
està tocant afrontar. Per aquest Tanqui”.

El Festival Canet Rock cancel·la l´edició d´enguany
’organització del Canet Rock
Ld’enguany
ha decidit ajornar l’edició
del festival davant

Des de l’organització informen que les entrades del 2020 serveixen
per a l’any vinent amb les mateixes condicions amb les quals es
van adquirir. Tanmateix, qui ho vulgui pot demanar la devolució
l’evolució de la pandèmia de de l’entrada a través de la seva pàgina web, fins a l’1 d’agost. Les
la COVID-19 i l’ajorna fins al entrades retornades es posaran a la venda des d’avui mateix a la
pròxim 3 de juliol de 2021.
web del festival per un preu de 40 euros.
Amb la intenció que l’edició de L’organització lamenta no haver pogut celebrar aquesta edició
retrobament del festival sigui amb normalitat.
memorable, l’organització ha
donat a conèixer el nou cartell
del Canet Rock 021.
En aquest cartell hi podem trobar artistes que havien de tocar
a Canet aquest any i d’altres
que no formaven part de l’edició d’enguany. Stay Homas, Buhos, Zoo, Suu, Oques Grasses,
Doctor Prats, Miki Nuñez, Ciudad Jara, Itaca Band, Roba Estesa, Lildami, JazzWoman, Miquel
del Roig i Cesc són alguns dels
artistes que ja formen part del
cartell de l’any 2021.

Sopa de Cabra actuant al Canet Rock l’any 2017. La banda també formava part del cartell de
l’edició d’enguany.
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Comunicació: una eina clau durant la pandèmia
avant d’una crisi de dimenD
sió mundial com la viscuda
amb la COVID-19, l’àrea de co-

municació de l’Ajuntament va
assumir al màxim la seva funció
de servei públic i de proporcionar informació a la ciutadania.
Des del primer moment, es va
oferir informació de forma clara, directa i permanent sobre
totes les decisions que es prenien en l’àmbit municipal, autonòmic i estatal.
Un dels objectius principals
d’aquesta àrea va ser el de poder tranquil·litzar a la població
oferint indicacions clares sobre
totes les resolucions, comunicats oficials de l’Estat i noves
normatives de convivència que
anaven sortint de manera que
poguessin ser entenedores per
a tots els públics.

-nicació és acció i que al mateix temps l’acció és comunicació, des de l’àrea es va treballar
per tal de poder controlar tots
els fluxos comunicatius per tal
de poder combatre a les fake
news i poder donar resposta
a la ciutadania evitant rumors.
En aquest sentit, es fer valdre la
imatge dels polítics municipals
fent que fossin ells mateixos
qui, a través de vídeos, entrevistes o de directes poguessin explicar la situació a la ciutadania.
Vivim en un poble de gairebé
15.000 habitants i tots ells són
diferents i reben la comunicació des de diferents canals. Per
aquest motiu es va treballar
per oferir informació a la ciutadania des de diferents canals
i llenguatges. Tot i que no es
va renunciar a les plataformes
tradicionals com les notes de
premsa i la cartellera, també es
va apostar per la creació d’un
canal de Telegram que va fer
possible enviar missatges de
forma massiva a més d’un miler
d’usuaris. Per tal d’arribar a tots
els públics, es va fer cartellera
específica per a cada col·lectiu i
diferents infografies que s’anaven publicant a les xarxes socials.

En un moment en el qual el
ciutadà sent la necessitat d’estar informat cal que des de les
institucions es treballi des de la
transparència, el rigor i la responsabilitat. Per aquest motiu,
en tot moment es va emetre un
discurs coherent i prudent. En
aquest sentit, es va transmetre
a la ciutadania només aquella
informació que venia des de
fonts oficials i estava contrasta- Tanmateix, Ràdio Canet també
da.
va esdevenir un mitjà de referència per tal de poder emeSent conscients que la comutre misstages a la població.

Ràdio Canet va haver d’adoptar
un seguit de mesures preventives per tal de garantir la seguretat, així com el servei públic i
el dret a la informació de la ciutadania.
El confinament va obligar a tot
el personal de l’emissora a començar a teletreballar amb la
dificultat afegida de fer servir
recursos propis per poder enregistrar entrevistes o aconseguir declaracions. Tot un repte
que l’equip va entomar amb
responsabilitat. Les dinàmiques
van canviar i es van centrar tots
els esforços en produir i editar
un informatiu diari de 30 minuts de durada que resumeix
l’actualitat del dia.
Conscients de les dificultats
de fer ràdio per antena, des
de l’inici de la pandèmia, es va
procurar plasmar tots els continguts a la web i durant les primeres setmanes es van reforçar
les emissions online.
Amb l’inici del desconfinament,
va néixer “Els Confinats”. Inicialment es tractava d’un programa de radiofórmula amb seguiment de l’actualitat que amb el
pas dels dies es va complementar amb entrevistes i seccions,
fent un repàs exhaustiu de l’actualitat i aprofundint en alguns
dels temes.
La resta de la programació
s’ha vist alterada i vam haver
de deixar de fer els programes
dels nostres col·laboradors. Actualment, s’està explorant les
maneres de poder recuperar la
programació habitual a través
de les noves tecnologies i fent
ús de les plataformes digitals.
Tot un repte, que s’assumeix
amb compromís i responsabilitat i, sobretot, amb la il·lusió de
fer camí cap a una “nova normalitat” i, amb l’esperança, de
seguir-ho explicant pels micròfons de Ràdio Canet.
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El pas de la COVID-19 a Canet de Mar
No ha estat fàcil, però els canetencs i canetenques hem actuat amb responsabilitat i, amb l'inici de la nova normalitat encetem una nova etapa, plena
d'esperança.

L

a crisi sanitària provocada
pel coronavirus ha canviat
els nostres plans i les nostres vides. A Canet de Mar, com
a la resta de Catalunya, la pandèmia ens ha obligat a prendre
mesures de seguretat per evitar
la propagació del virus, a introduir elements amb els quals
haurem de conviure, com són
les mascaretes i també a acostumar-nos al distanciament social.

d’activitats, el tancament d’equipaments municipals i un seguit de
mesures preventives pel personal del consistori. Es demana mantenir la tranquil·litat i fer servir el “sentit comú”. També queden
suspeses totes les activitats programades i la competició esportiva
local. Així comença el confinament a la nostra vila i es demana a
les empreses prioritzar el teletreball i a les persones evitar sortir
del domicili i prendre mesures de prevenció per evitar contagis.
Des de l’Ajuntament es tanquen parcs i jardins, com també, el
Passeig Marítim i s’aturen les obres públiques.

L’evolució del coronavirus a Canet de Mar ha estat desigual. A
l’inici de la pandèmia, el nombre de casos va anar augmentant de manera lenta durant
les primeres setmanes, però els
casos positius es van multiplicar
a causa de l’alta infecció que es
va produir als centres geriàtrics. Amb l’inici de la desescalada, Canet ha anat recuperant
la normalitat progressivament,
passant per les diferents fases
fins a arribar a l’anomenada
“etapa de la represa”.

Continuen extremant-se les mesures de seguretat i l’Ajuntament
de Canet de Mar posa en marxa accions concretes de neteja i desinfecció de la via pública. També se suspèn el mercat setmanal i
només s’autoritzen les parades d’aliments.

El 23 de març es té coneixement del primer cas d’una canetenca infectada per COVID19. En dies posteriors la xifra va creixent i
s’amplia a 4 casos. En un principi, tots sota control.

Segons les dades proporcionades pel Departament de Salut, fins al dia 17 de juny, s’han
comptabilitzat a Canet de Mar
254 casos positius de COVID19
i els sospitosos ascendeixen
fins a 765. La incidència de la
malaltia a la nostra vila se situa
en l’1,74% i això fa que sigui Una de les primeres mesures va ser el tancament dels parcs infantils.
un dels municipis del Maresme
amb un major índex d’infectats Celebracions confinades
per COVID 19.

Els primers casos

La pandèmia obliga a viure, també a Canet, una Setmana Santa
des del confinament i sense les celebracions habituals. No es pot
celebrar el Diumenge de Rams ni tampoc les celebracions litúrgiEl 12 de març l’Ajuntament ac- ques relacionades amb La Pasqua.
tiva el Pla d’Emergència Municipal per evitar la propagació D’una manera similar, el Ramadà també s’ha hagut de viure des
del coronavirus. Això implica la del confinament, adaptant-se així, a la crisi provocada per la CO-
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-VID19. Una altra celebració
també afectada per la crisi del
coronavirus ha estat Sant Jordi. Malgrat tot, a Canet, durant
aquella jornada, es programen
diversos actes en format per internet, com ara, la lectura d’un
conte pels més petits o l’actuació de DJ Litus amb una sessió
especial de música en català
que es va poder seguir per Instagram Live. Les floristeries i llibreries de Canet se sumen a la
venda online.

L’escola virtual
Des d’un primer moment, es
van suspendre les classes i els
centres educatius van iniciar el
tercer trimestre adaptant-se a
les circumstàncies i fent classes
virtuals. Per tal de facilitar que
tots els alumnes poguessin fer
classe telemàticament, l’Ajuntament, en contacte directe amb
les escoles, va repartir a mitjans
d’abril 135 ordinadors, propietat dels centres, i 37 connectivitats per aquelles famílies que
així ho van requerir.

Els Bombers fan tasques de desinfecció a la Residència Sant Roc

Roc, i poques setmanes després, ja hi ha 60 residents que donen
positiu per COVID19. Això va obligar al Departament de Salut a
prendre mesures concretes per controlar la propagació de virus
i alguns dels casos es van traslladar a altres centres sanitaris. El
nombre d’afectats va seguir augmentant, arribant als 40 casos
asimptomàtics. Tot plegat va comportar mesures més dràstiques,
com la desinfecció exhaustiva de tot l’edifici per part del SEM i
dels Bombers. També s’intensifiquen les actuacions de prevenció
i es fan reunions amb professionals del CAP, de Salut Pública i de
Metges Sense Fronteres. Es decideix confinar tots els residents a la
seva habitació per minimitzar el risc de transmissió del virus.

Comença el desconfinament
El 4 de maig comença el desconfinament i entra en vigor la fase 0.
D’entre les mesures de seguretat per evitar infeccions, s’estableix
l’ús obligatori de mascareta en el transport públic o la possibilitat
que bars i restaurants ofereixin servei a domicili i també es permet
l’obertura de comerços de menys de 400 metres. A poc a poc, els
canetencs, després de sis setmanes tancats a casa, poden tornar
a sortir. L’Ajuntament i la Policia Local reparteixen més de 2000
mascaretes pels usuaris del transport públic.

Repartiment d’ordinadors i connectivitats a famílies necessitades

Puja la corba
El nombre casos positius per
coronavirus a Canet es dispara a finals d’abril i ascendeix,
en aquell moment, a 203 casos confirmats i 169 sospitosos.
Aquest increment s’explica per
la forta incidència de la malaltia en una de les residències de
Canet. El 15 d’abril es coneix el Els agents de la Policia Local de Canet i personal municipal entreguen mascareprimer cas de la residència Sant tes als usuaris de Rodalies.
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La situació a les residències millora

L’alcaldessa, Blanca Arbell visita als propietaris dels bars i restaurants del municipi

El 18 de maig Canet passa a la Fase 1, ja que pertany a la regió
sanitària de Girona. Aquest canvi comporta l'obertura de bars i
restaurants habilitant un 50% de les seves terrasses, mantenint les
distàncies de seguretat i d'higiene i amb un màxim de 10 persones per taula. La restauració a Canet va anar obrint progressivament, però molts bars i restaurants van esperar a reobrir en fase 2
i mantenir el servei a domicili.
Amb l’entrada a la Fase 1, el Cementiri reobre les portes, es flexibilitzen les mesures a les vetlles i la Parròquia torna a fer enterraments. A partir del 30 de maig, també tornen les celebracions de
misses presencials tant a la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau com
al Santuari de la Misericòrdia, però adaptades a les noves circumstàncies imposades per la crisi sanitària. A banda, els canetencs ja
poden gaudir de les instal·lacions esportives a l’aire lliure. Es torna
a posar en funcionament l’aparcament municipal en el seu horari
habitual. El 26 de maig es recupera el mercat setmanal, però ho
fa amb limitacions, i és que només hi ha un 25% de paradistes i
es redueix l’aforament al 33% seguint totes les indicacions per a
la reobertura dels mercats no sedentaris que indica la normativa.
Finalment, cal destacar que a finals de maig el CAP comença a fer
visites presencials, però sempre prèvia valoració telefònica.

Creix la demanda d’ajuts socials

Durant el mes de maig es confirma que la situació a les residències de Canet de Mar està
controlada després d’haver-se
viscut moments molt crítics.
Aquesta era la valoració que en
feien des de la Gestió de Residències de l’Alt Maresme i la
Selva després d’haver fet testos
i proves a tots els centres residencials. El resultat donava que
no hi havia cap cas positiu ni
a la residència Guillem Mas, ni
Miramar ni als Garrofers i que
els infectats d’altres residències
s’anaven recuperant. D’altra
banda, tant a residència Guillem Mas com el centre residencial Garrofers, són els primers a
obtenir el distintiu de “centre
verd” després que la Comissió
de residències territorial de l’Alt
Maresme i la Selva Marítima,
analitzi l’estat epidemiològic i
la disponibilitat d’espais per a
possibles aïllaments i visites de
familiars.

Fase 2
L’1 de juny Canet entra a la fase
2 de la desescalada i això implica l’obertura de les platges, del
Pavelló Municipal d’Esports i el
Camp de Futbol per l’ús individual. També reobre la Biblioteca amb els serveis d’informació,
préstec i retorn de documents i
l’Arxiu Municipal ho fa amb cita
prèvia.

El primer centre educatiu en
obrir és l’escola Bressol Municipal El Palauet. Ho fa per atendre
un total de 28 infants, les famíLa situació econòmica de moltes famílies s’ha vist greument per- lies dels quals han acreditat que
judicada per la COVID19 i això ha provocat un increment de més a causa de la seva situació labod’un 15% de les famílies que s’atenen des de Serveis Socials. Com ral necessiten tenir un recurs de
a dada, durant el mes de maig, Càritas va atendre més de 140 custòdia que permeti la concifamílies i preveia un increment en els següents mesos. També en liació familiar i laboral. La resta
l’àmbit econòmic, cal destacar que segons dades de l’Observatori de centres educatius reobren
de Desenvolupament Local del Maresme, amb data 31 de maig, el 8 de juny, una setmana més
a Canet es comptabilitzen 674 persones en situació d’atur i s’han tard, d’acord amb els Serveis
tramitat a la nostra vila 131 ERTO.
Territorials d’Educació.
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La tornada a l’escola és voluntària i no implica la suspensió de la
docència telemàtica.

Les treballadores de l’Escola Bressol Municipal El Palauet equipades amb EPIs
durant el primer dia de classe després del confinament
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L’EBM El Palauet
reobre les seves
portes
L’Escola Bressol Municipal El
Palauet de Canet de Mar va
reobrir les seves portes el passat 1 de juny per atendre 28 infants, les famílies dels quals van
haver d’acreditar que a causa
de la situació laboral de la família necessiten tenir un recurs
de custòdia que permeti la conciliació familiar i laboral.

L’horari d’obertura de l’escola
serà de 9 a 13 hores. No s’oferirà servei de menjador. Els
El 15 de juny Canet passa a la Fase 3. Coincidint amb aquest canvi grups no tindran comunicació
de fase reobre les seves portes al públic la Casa Museu Lluís Do- entre si ni accediran a espais
mènech i Montaner i també la Biblioteca amplia els serveis que comuns. Els patis també es faran en zones separades i difeofereix.
renciades.
Cal destacar que, amb el pas a la Fase 3, el mercat municipal es
trasllada al Passeig de la Misericòrdia. Aquest canvi d’ubicació es S’obriran els dos accessos a
fa amb la idea de poder encabir totes les parades i sense alterar el l’escola, per la ronda del Doctrànsit que suposaria ampliar l’espai del mercat a la riera del Pinar tor Manresa i per carrer Carles
Carques i es farà l’accés difea causa del distanciament que cal aplicar entre parades.
renciat i en franges d’un quart
Si parlem de seguretat, durant l’Estat d’Alarma, la Policia Local ha d’hora de diferència per evitar
identificat 4393 vehicles i 1911 persones. En total s’han aixecat al màxim les cues i aglomera151 actes per infraccions. De fet, el cos de la Policia Local ha inten- cions. Es demana que els infants
sificat durant aquest període la vigilància i el control vetllant pel vagin acompanyats d’un únic
compliment de les normes de seguretat per evitar la propagació adults, el qual no podrà accedir
del virus. També és interessant destacar que, en ple confinament, a l’interior del centre.
el nombre de vehicles que circulaven per la Nacional II va arribar
Des del Departament d’Educaa disminuir fins a un 80%.
ció s’ha tramès a tots els cenFinalment a partir del 19 de juny, Canet com tot Catalunya, inicia tres educatius el Pla de reoberla “fase de la represa”. Les mascaretes, la higiene de mans i la dis- tura (aprovat pel PROCICAT el
tància social de metre i mig seran els tres elements sobre els quals passat 20 de maig) i les instruccions per a l’organització del recontinuaran pivotant les mesures de seguretat.
torn als centres educatius.

Fase 3

Per a l’etapa d’educació infantil
es preveu fer acollida per facilitat la conciliació a les famílies
que acreditin que han de fer
treball presencial.
Paral·lelament, cada centre
ha d’elaborar el seu propi Pla
d’obertura per adaptar-lo a les
seves característiques i necessitats. Posteriorment el Pla s’ha
de comunicar al Consell Escolar
i publicar al web del centre.
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Més de 40.000 euros destinats a ajuts
la COVID-19

D

es de l’Àrea de Benestar
Social de l’Ajuntament
de Canet de Mar es presenten les diferents actuacions
realitzades des de l’inici de l’any
2020. Enguany, cal destacar que
hi ha hagut un augment de demandes a causa de la crisi sanitària de la COVID-19.
Durant la pandèmia sanitària,
l’àrea ha atès demandes des de
diferents vies: telefònicament,
presencialment, a través d’un
qüestionari publicat al web municipal i correu electrònic.
Des del 16 de març, s’han
comptabilitzat un total de 183
actuacions per situació sobrevinguda arran de la COVId-19,
de les quals 129 han estat de
famílies que no eren usuàries
de serveis socials.
Després de la cobertura de necessitats bàsiques, la demanda
més sol·licitada per els usuaris
ha esteta d’ajuts econòmics.
Des de principis d’aquest 2020,
s’ha atorgat un total de 145
ajuts d’urgència social, 144 dels
quals s’ha atorgat per pal·liar
l’emergència provocada per la
COVID-19. D’aquestes 63 han
estat ajudes per fer front al pagament de les quotes de lloguer ; 24 per ajudar a pagar les
factures de subministraments
bàsics de la llar; 6 per poder
comprar aliments bàsics a comerços locals. La resta han estat per cobrir altres necessitats.

En aquesta taula es recull per quina via entraven els casos relacionat amb la COVID-19 i quants
es van atendre.

En total, aquest 2020 s’han ajudat a més de 140 famílies del
poble.
Concretament,
la
despesa
municipal efectuada en ajuts
d’emergència social durant
aquests mesos ha estat de
40.341, 96 euros.

Despesa municipal detallada per cada tipus de necessitat específica.
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s d´emergència social per

Suport a les persones afectades per
la COVID-19

Seguiment de la gent gran
Per tal de poder garantir el benestar de les persones grans del
municipi, durant el període de confinament es van realitzar un
seguit de trucades per tal de poder fer un seguiment del seu estat, tant anímic com de salut, i garantir en tot moment que no
tinguessin cap mancança.
Amb questa tasca, es van realitzar un total de 747 trucades. Aquestes es va organitzar prioritzant les persones de més de 75 anys
que actualment viuen soles, seguit de les llars amb dues persones majors de 75 anys i finalment, també es van realitzar un total
de 36 trucades a llars d’usuaris del servei d’atenció domiciliària
(SAD).

es de l’Ajuntament de Canet
D
de Mar s’ha habilitat un espai per poder atendre a totes
les persones afectades per la
COVID-19. Davant la situació
en la qual ens trobem, com a
administració es vol col·laborar
perquè els canetencs i canetenques pateixin el menys possible.

Per aquest motiu, es demana a totes aquelles persones i
empreses que tinguin alguna
necessitat: de suport a l’hora
de realitzar les seves tasques
habituals, suport econòmic,
suport alimentàri, en matèria
d’habitatge, etc. que facin arribar la seva demanda a través
d’aquests formularis perquè
des de l’Ajuntament, juntament
amb un grup de suport i ajuda
es puguin posar en contacte i
ajudar en tot allò necessari.
Gràfic on es mostren els percentatges de trucades realitzades des de l’Àrea de Benestar Social

Seguiment de la gent gran

Només cal entrar al web i triar
la tipologia d’ajuda i omlir el
formulari:

Des de l'àrea s'ha treballat per poder garantir que cap família que •
ho sol·licita es quedi sense aliments. Per tal de poder garantir
un lot molt més complet, s'ha hagut de realitzar un gran esforç
econòmic, d'organització i d'infraestructura.
•
Durant la crisi sanitària, s'ha gestionat i distribuit un total de 18.434
tones d'aliments, entre els quals hi havia productes frescos (fruita,
verdura, patates, ous, etc.) i productes secs distribuits juntament •
amb Càritas i la Creu Roja. Es calcula que la despesa municipal ha
estat d'uns 7.754, 67 euros.
•
Des de l’Àrea de Benestar Social també s’han donat ajuts per servei de bugaderia, repartiment de butà i s’han distribuït 250 targetes moneder, corresponents a les beques menjador.
•

Tasques habituals per a persones amb risc (anar a comprar, passejar el gos, etc.)
Ajuts econòmics o alimentaris per a famílies.
Consultes per Empreses, PIMES, comerç i autònoms
Ajudes per poder dur a terme l’activitat escolar.
Consultes i suport per a joves.
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L’evolució de la COVID-19 al Maresme

CC Maresme | Impacte de la COVID-19 al Maresme: salut, mercat de treball i teixit empresarial i activitat econòmica

La crisi sanitària que s’ha viscut aquests darrers mesos a causa de la
COVID-19 no té precedents al nostre territori.

E

l Maresme també n’ha patit
les conseqüències a tots els
nivells. Un estudi publicat
pel Consell Comarcal del Maresme ha detallat l’impacte de
la crisi a casa nostra. Segons les
dades, provinents de l’Observatori de Desenvolupament Local,
aquest mes de juny la pandèmia del Coronavirus ha deixat
un total de 536 defuncions a
la nostra comarca, 296 dones
i 240 homes. L’estudi analitza
l’impacte que la COVID-19 ha
tingut al Maresme tant a nivell
de salut, com de mercat de treball i d’activitat econòmica.
Les dades recopilades detallen
que el primer cas registrat al
Maresme va aparèixer el passat
27 de febrer al Masnou i que
l’endemà, dia 28 de febrer, es
registrava un segon cas a Malgrat de Mar. El mes de març
va començar amb casos regis-

-trats a Pineda de Mar, Vilassar
de Dalt, Mataró, Arenys de Mar,
Cabrera, Montgat, Premià de
Dalt, Alella, Cabrils i Teià. Pocs
dies després, la setmana del 9
de març ja es van registrar casos
a Tordera, Palafolls, Arenys de
Munt, Calella, Sant Pol de Mar,
Canet de Mar, Dosrius, Premià
de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt,
Argentona, Vilassar de Mar i
Tiana. L’últim municipi que va
registrar positius per Coronavirus va ser Sant Iscle de Vallalta.

han estat essencials i fonamentals en aquesta important tasca d’adaptació que hem viscut
tota la societat.

Per la seva banda, els centres
sanitaris també s’han hagut de
transformar al llarg d’aquests
mesos. S’han reorganitzat les
àrees de l’Hospital de Mataró
i d’altres centres del Consorci
Sanitari del Maresme. Els professionals de la salut han treballat al límit i els equips de
manteniment i neteja també

Exterior de l’Hospital Sant Jaume de
Calella

Per sort, de mica en mica sembla que es comença a recuperar
una certa normalitat i progressivament s’estan reprogramant
les cites, en total 100.000 que
havien estat anul·lades per la
pandèmia.
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En l’àmbit laboral
l’atur al Maresme ha patit una
pujada històrica durant el mes
de maig arribant al pic més alt
des de l’any 2005. L’augment
de la desocupació a la comarca
ha arribat al 2’86%.
Segons les últimes dades publicades per l’Observatori de
Treball de la Generalitat, l’atur
registrat a nivell comarcal presenta unes xifres que comencen a apropar-se a la xifra dels
30.000, concretament en són
29.848, després que aquest mes
de maig s’hagin registrat 831
maresmencs i maresmenques
més que s’han quedat sense feina. La comparativa interanual és encara més espectacular, arribant a superar el 26%.
Aquestes xifres no inclouen a
les persones que han patit un
ERTO que a data 2 de juny, eren
30.898.
I és que el mes de maig va tancar amb onze nous ERTO’s al
Maresme. En total ja són 5.214
ERTO’S registrats a la comarca
a data 2 de juny, 120 més que
a finals de maig. El 95% són per
causa de força major per tant,
fàcilment atribuïbles a la crisi
del coronavirus.
Tot i la gravetat de la pandèmia
i la duresa d’aquests mesos, la
crisi també ha donat llum verda
a processos creatius, per exemple totes les propostes que han
sorgit a través de la xarxa, totes
les campanyes solidàries i tot
l’esforç que plegats, hem dut a
terme per superar aquesta pandèmia.

Les residències de Canet i Els
Garrofers obtenen el distintiu
de ‘Residència Verda’

El Departament de Salut de la
Generalitat ha certificat que totes les residències de gent gran
i el Centre Els Garrofers no tenen cap cas de Covid 19, per
aquest motiu, tots han aconseguit el distintiu de Residència
Verda.
Aquest distintiu permet que
el residents puguin rebre visites dels seus familiars. De fet,
aquest passat dilluns 1 de juny
ja van ser 9 les famílies que van
poder visitar els seus avis i àvies
durant 45 minuts i seguint totes les mesures higièniques i de
seguretat que s’estableixen des
del departament de Salut.
Des de la Residència s’ha establert un calendari de visites
i els familiars han de seguir un
protocol que implica prendre la
te mperatura abans d’accedir al
centre, la neteja de mans amb
gel hidroalcohòlic i del calçat

calçat amb una solució especial.
Cal portar mascaretes i guants,
però no fa falta portar pantalles,
ja que cal mantenir la distància
de seguretat. A més cada familiar ha de signar un certificat
d’autoresponsabilitat en què
dona fe que no té coneixement
d’haver estat en contacte amb
cap persona que hagi donat
positiu. Finalment, ser centre
verd també obre la possibilitat
a assumir nous ingressos de residents. Tot i que abans de cada
ingrés caldrà portar un PCR negatiu i passar una quarantena
en el propi centre.
L’Ajuntament vol expressar el
seu agraïment a totes les treballadores i treballadors del
centre per la feina feta durant
el període de confinament. La
prevenció i la professionalitat
dels treballadors ha fet possible
que avui dia hagin estat distingits com a ‘Residència Verda’.
Aquest agraïment també cal
fer-lo extensiu a tots els residents i a les seves famílies que
en un període difícil i ple d’incertesa han sabut adaptar-se
a les circumstàncies tot i estar
lluny dels seus familiars.
CC Maresme | Impacte de la COVID-19
al Maresme: salut, mercat de treball i teixit
empresarial i activitat econòmica
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Magda Campins: ‘Hem de tenir respecte a
aquest virus perquè és entre nosaltres’

La Dra. Magda Campins a l’Hospital Vell d’Hebron.

La Dra. canetenca Magda Campins i Martí és la Cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, professora a
la Facultat de Medicina de la UAB i membre del comitè assessor de vacunacions
del Departament de Salut. També és la pregonera de la Festa Major 2020.
Què sent al ser pregonera de
la Festa Major de Canet enguany?
Em fa moltíssima il·lusió. Realment és un honor per mi fer de
pregonera a la Festa Major del
meu poble. Que m’hagin honrat amb això per mi és molt important.
Quina ha de ser l’actitud de
la ciutadania en aquests moments?
Crec que hem de viure amb
il·lusió i esperança. Tot el més
dramàtic de la situació que hem
viscut ja ha passat, però de totes
maneres hem de tenir respecte
a aquest virus perquè és entre
nosaltres. Hem de gaudir de la
Festa Major i del dia a dia però
mantenint les distàncies de seguretat, portant mascareta

i tenint en compte les mesu- COVID-19, uns 450 llits. A
res perquè no hi hagi contagis. l’UCI: 180 pacients ingressats. Quan el volum habitual
Com està la situació? Quina di- de llits d’intensius per adults
ferència hi ha entre el que vam és de 58. Vam haver d’habiliviure durant el confinament? tar tota la zona de quiròfans,
de reanimació, de traumatoAra estem millor que fa uns logia... per omplir-les de llits
mesos, això és evident. Real- per malalts de coronavirus.
ment la situació en els grans Ara, únicament un 10% de
hospitals ha estat molt dura, l’hospital és per COVID.
amb un volum d’ingressos impressionant, les UCI absoluta- S’estan fent bé les coses?
ment plenes de pacients molt
greus i que han sigut hores de Sí, s’estan fent bé les coses. El
treball maratonianes. Però bé, confinament ha tingut un imafortunadament, aquesta situa- pacte important i ha donat els
ció ha passat i ara estem molt seus fruits. Però hem de ser
millor i hem d’intentar que no molt prudents i intentar fer les
torni a passar i mantenir-nos coses a poc a poc, no córrer. La
en la situació que ens trobem desescalada per regions saniara. En els dies del pic màxim tàries ha estat correcte perquè
de l’epidèmia, pràcticament el l’impacte que ha tingut la pan90% de l’hospital Vall d’Hebron dèmia no ha estat el mateix en
era ocupat per pacients amb els diferents territoris.
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Entenc que tots tenim ganes de una utilitat per tractar els pafer vida normal però hem d’ac- cients i de forma precoç per
tuar amb molta prudència.
evitar complicacions. Hi ha necessitat de poder disposar d’arDesprés de l’estiu tornaran a mes terapèutiques importants
baixar les temperatures. Això per evitar complicacions de la
afavorirà al coronavirus? Hi malaltia. Si trobem un medicaha la possibilitat que apare- ment que podem donar en fase
guin rebrots?
inicial de la malaltia és el millor
que podríem tenir en absència
Tant de bo aquest virus es com- de la vacuna.
porti com altres virus respiratoris. Quan ve la calor dificulta la S’hauria pogut preveure que
circulació del virus, el debilita el coronavirus arribés aquí?
i fa que la transmissió dismi- S’ha reaccionat i actuat tard?
nueixi. Això voldria dir que ara
passarem uns mesos bons, que Crec que hem de fer autocrítica
no hi hagi rebrots, però sí que i s’ha anat tard perquè ens poés molt possible que el mes de dríem haver preparat una mica
novembre torni a circular i lla- abans. En veure tot el que pasvors podem tenir un problema sava a la Xina, haguéssim hagut
afegit perquè circularà també de preveure que això també
amb el virus de la grip, i això pot ens podria passar a nosaltres
fer que el problema s’agreugi.
i, per tant, poder fer front des
del punt de vista de salut pública a un bon sistema de viHem sigut molt gilància epidemiològica per
il·lusos pensant que detectar precoçment els casos,
el que va passar a la havíem d’haver-nos proveït de
Xina a nosaltres no reactius de PCR per fer detecens passaria.
ció dels casos i preveure que
necessitaríem mascaretes i EPI
Quan creu que podem dispo- pels professionals sanitaris i
sar d’una vacuna? O, si més evitar el que ha passat. Hi ha
no, alguns medicaments o hagut hospitals que han estat
tractaments efectius?
molt en dèficit per evitar contagis entre els professionals. No
Pel que fa a la vacuna, l’escena- s’hauria solucionat del tot però
ri és a llarg termini. No podem podríem haver millorat la situapensar que a la tardor tinguem ció que hem tingut. Hem sigut
una vacuna disponible que molt il·lusos pensant que el que
hagi mostrat la seva eficàcia i va passar a la Xina a nosaltres
la seva seguretat i disposar-la no ens passaria.
a gran escala. Hem de pensar
d’un any pràcticament. El que
sí que és probable que tinguem Hi haurà un abans i un desen els pròxims mesos són trac- prés. Què s’hauria de tenir en
taments. Hi ha molts assajos compte per fer front a una
clínics que s’estan duent a ter- crisi sanitària?
me en aquests moments amb
diferents fàrmacs que poden
realment tenir una utilitat per
tractar els pacients i de forma
precoç per evitar complicacions. Hi ha necessitat de poder
disposar d’armes terapèutiques
importants per evitar complicacions de la malaltia. Si trobem
un medicament que podem donar en fase inicial de la malaltia
és el millor que podríem tenir

“

Els polítics, el més important
és que es reuneixin de tècnics
i professionals i que es deixin
assessorar d’una manera independent i sense condicionants.
Que es destinin més recursos
a la salut pública. És important
que hi hagi disponibilitat d’empreses i indústria pròpia del
país que fabriqui materials que
siguin necessaris. El que no pot
ser és que no tinguem capacitat per poder fer mascaretes i
depenem d’altres països. S’ha
de tenir previsió i millorar per a
poder reaccionar a temps.
Ha de canviar la manera de
relacionar-nos entre nosaltres?
Nosaltres som d’una cultura
que som afectuosos, ens abracem, ens agrada estar a prop... i
això ens perjudica per a la propagació del virus. Ara ens toca
aprendre a mantenir les distàncies, portar mascareta i netejar-nos les mans constantment
que això és bàsic i essencial per
protegir-se a un mateix i als altres al mateix temps.
De tot es pot treure una part
positiva. Quin és el pensament positiu que té vostè en
aquests moments?
La paraula és esperança. Hem
sortit d’un sot molt dur i hem
de tenir esperança que entre
tots aconseguirem no tornar
enrere i de mica en mica poder
tornar a la normalitat.
La Dra. Campins durant el Pregó de Festa
Major
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Joan Pedrero: ‘Mai havia estat tant de
temps sense agafar la moto’
El Pilot canetenc és un dels esportistes d’elit més internacionals del poble.
Pedrero ha demostrat ser un dels millors pilots de motociclisme del Dakar.
Com ha estat el moment de
poder tornar a agafar la moto
després del confinament?
Tornar sempre és fàcil, estàs
molt motivat i tens moltes ganes. M’encanta l’esport, però
també hem d’anar amb compte
i vigilar amb les lesions. Després
de tant de temps costa agafar
el ritme i adaptar-te, però hem
d’intentar tornar a estar en forma el més ràpid possible.
Com vas encaixar el confinament i el fet de no poder entrenar-te dia a dia?
Ho vaig afrontar de la millor
manera possible. Jo era al desert dels Monegros, on hi tinc
un apartament. Ha estat un pal
molt fort per tots, no només
pels esportistes. Sobretot per
les famílies que han perdut éssers estimats. Hem d’intentar
traduir les coses negatives a
positives. Els esportistes estem
acostumats a tenir alts i baixos
i ho hem d’afrontar de la millor
manera.

INSTAGRAM | Aquests dies el pilot ha pogut entrenar al passeig marítim de Canet

per qui més pateixes és per la Però tampoc hem pogut fer res,
família, els amics... per la gent l’esport que fas amb la moto i
que més estimo.
les calories que cremes no les
pots comparar amb altres. Ara
Què has dut a terme per se- toca fer la millor dieta possible i
guir mantenint-te en forma? posar-nos en forma de nou.

Sobretot he fet circuits indoor
amb la bicicleta a la meva finca i he pogut salvar una mica la
situació. També he fet fronton
i ha valgut la pena. Però el que
Com t’ha afectat? Tant física- compta de veritat és la moto
ment com psicològicament.
perquè es nota molta diferència
físicament, per moltes abdomiHe buscat altres alternatives nals que facis. Hem sigut el més
però jo mai havia estat tant de positiu possible i al final això és
temps sense agafar la moto. el més important.
El que noto que em costa més
d’agafar el ritme és per l’esque- Un altre tema que pels esporna i les cames. Això no ho su- tistes és molt important és
plementes amb res que no si- l’alimentació.
gui amb la moto que et dóna
una força increïble que no pots Les dietes són molt estrictes,
aconseguir en un gimnàs, en- però sense sortir al carrer coscara que la gent pensi que fí- ta molt dur-les a terme com
sicament no es treballi perquè toca. Tot el dia em peso, paraanem asseguts. Estem prepa- noies amb el pes perquè si no
rats per situacions molt difícils. fas res perds la forma. Et conPorto 12 Dakars en moto i em troles el pes, els greixos... cada
passen moltes històries, però
setmana i veus que vas pujant.

Quantes calories es poden
arribar a perdre anant en
moto fent una cursa?
El Dakar cada dia gastem entre 10.000 i 15.000 mil calories.
He arribat a gastar-ne més de
15.000 en un dia que feia 55
graus de temperatura.
Imagino que psicològicament
hi ha una gran preparació.
Sí. Pensa que el cap mana en tot
i intentem cuidar-lo al màxim.
Sort dels professionals que fan
la feina i ens ajuden moltíssim.
Quins objectius tens a la vista?
El 1000 dunes que serà al novembre al Marroc i poca cosa més.
Perquè d’altres s’han anul·lat.
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INSTAGRAM | El pilot Joan Pedrero entrenant amb la moto abans del confinament
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Sobre el Dakar: “Si no
hi ha cap altre brot
important, ho tenim
bastant bé perquè es
realitzi”

Aquest any serà molt curt de
curses. Hem fet l’Hispània Rally
al campionat europeu que vaig
guanyar. Estem esperant que
facin el calendari de la Federació Catalana de Motociclisme i
intentar fer el màxim de carreres per poder estar al màxim en
el pròxim Dakar.
Creus que el Dakar es podrà
realitzar?
Crec que sí que es farà el Dakar.
Si no hi ha cap altre brot important, ho tenim bastant bé perquè es realitzi.
Que serà el teu 13è Dakar ja.
Sí, el 12+1. (riures).

No podem passar per alt la forta i agrair tot el suport que
companyia fidel que també he rebut i que em dóna força.
has tingut durant el confinament. Estem parlant d’en Sol,
el teu burro, que ja és conegut per tots.
Els animals sempre són bons i
ajuden moltíssim psicològicament. M’ha ajudat moltíssim. El
tinc a la finca i és una passada,
és com tenir un gos. Ja el coneix
tothom a través de les xarxes i
envien missatges per ell. I si puc
aportar coses pels infants i les
famílies per passar el temps i
entretenir una mica benvingut
sigui.
Per acabar, quin missatge
vols enviar a les canetenques
i canetencs davant d’aquesta
situació?
Doncs que hem de ser positius,
sempre seguir endavant, mai
enrere.
I vull enviar una abraçada ben

INSTAGRAM | La bicicleta del pilot al mirador de la Creu
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Pere Serra: ‘Hem tingut molta gent jove
ingressada a l’hospital per coronavirus i
sense cap patologia prèvia’
El Dr. canetenc Pere Serra és pneumòleg de la Unitat de Pneumologia Intervencionista de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
Com afecta el coronavirus en
l’àmbit pulmonar?
La principal afectació ha estat
una dificultat respiratòria associada a una pneumònia aguda.
Més enllà de l’afectació inflamatòria important que provocava als pacients. Això feia que
requerissin molt suport de màquines per assistir la ventilació
de diferents tipus.
Afecta de diferent manera a
persones que no tenen cap
patologia que d’altres que sí
que tenen altres malalties?
Doncs la veritat és que les
dues coses. Hi havia pacients
amb malalties respiratòries
cròniques que s’han vist afectats per coronavirus i l’evolució
d’aquests casos de vegades és
pitjor. Però el component que
més ens ha fet patir és que hem
tingut molta gent jove ingressada a l’hospital i sense cap patologia prèvia, i aquesta ha estat
una de les parts més dures de
la nostra feina durant aquests
mesos.
Com vàreu enfrontar, des de
l’Hospital Germans Trias i Pujol, la crisi de la COVID-19?
És una cosa que no ens esperàvem que passés mai, que no sabíem molt bé com ho podíem
enfrontar i l’hospital va patir
una metamorfosi espectacular.
Acostumem a tenir 52 llits de
malalts crítics i 4 de semicrítics del servei de pneumologia
i hem arribat a tenir 170 llits de
crítics i vora a 40 llits de semicrítics. La biblioteca, la unitat
d’assajos clínics i altres departa-

El Dr. canetenc Pere Serra a l’Hospital.

-ment s’han hagut d’adaptar per fer-ne front. Com també s’han construït edificis
d’un dia per l’altre per tenir
pacients ingressats i han sigut uns mesos que hem viscut molt intensament i amb
sentiments molt contraposats.

només una demostració. Si ho
extrapoles, dóna una confiança
plena en tots els investigadors
que estan darrere de tots els estudis que s’estan produint i que
segur que s’aconseguirà trobar alguna cosa, no en tinc cap
dubte. Sabem que aquest virus
ha vingut per quedar-se, per
tant hem de treballar tots per
La higiene de mans i obtenir un tractament i també,
el distanciament so- evidentment, una vacuna. Però
cial són essencials.
hi ha un altre punt molt important que és poder tenir un tractament per la fase inicial, que
Hi ha confiança en el fet de pugui servir per evitar que la
trobar algun tractament que persona afectada emmalalteixi
pugui pal·liar els símptomes de forma greu. Segurament,
que provoca el coronavirus? ara que s’intenta normalitzar
tot una mica i que començaConfiança sempre. El que ran a sortir els resultats d’assahan arribat a ser capaços jos clínics, és quan probablede fer els professionals del ment tindrem la sensació que
món sanitari en general és estem progressant més amb

“
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només una demostració. Si ho
extrapoles, dóna una confiança
plena en tots els investigadors
que estan darrere de tots els
estudis que s’estan produint i
que segur que s’aconseguirà
trobar alguna cosa, no en tinc
cap dubte. Sabem que aquest
virus ha vingut per quedar-se,
per tant hem de treballar tots
per obtenir un tractament i
també, evidentment, una vacuna. Però hi ha un altre punt
molt important que és poder
tenir un tractament per la fase
inicial, que pugui servir per
evitar que la persona afectada
emmalalteixi de forma greu.

Els professionals sanitaris heu
hagut de treballar fent torns
i més hores, assumint riscos,
de vegades amb falta de material i a més precari... us heu
sentit valorats per part de
l’Administració, del Govern?

Segurament, ara que s’intenta
normalitzar tot una mica i que
començaran a sortir els resultats
d’assajos clínics, és quan probablement tindrem la sensació que
estem progressant més amb
amb aquest virus que ara mateix encara és força desconegut.

Des de l’Administració no s’ha
cuidat a la gent en aquest aspecte i crec que és una falta de
respecte molt gran cap a un personal que s’hi ha deixat la pell.
És cert que la metamorfosi dels
diferents centres hospitalaris i
els medicaments també tenen
un cost econòmic molt important i és una inversió que, en el
fons, és per a tots. Però tot això
que s’ha hagut de fer és perquè no estàvem preparats per
una pandèmia, per tant, el problema ja venia d’abans. Portem
sentint a molts professionals
dient que ja feia molts anys que
se’ns estava amenaçant que
això podria passar, la natura ho
deia. I, en comptes d’estar preparats, l’únic que feien era retallar en salut i ara ho hem pagat
havent de construir a correcuita noves sales als hospitals per
atendre als malalts, treballant
sense el material d’autoprotecció necessari davant d’una
pandèmia... Hem de fer autocrítica. Deixa bastant que desitjar el que ens estan oferint els
polítics, crec que no va en sintonia amb el que nosaltres i la
població en general hem ofert.

Quin és el repte que es presenta ara?
El proper repte és fer seguiment a la gent que se n’ha sortit i veure quines seqüeles poden quedar i acabar d’esbrinar
cap on hem de posar els focus
de prevenció per si mai arriba
un altre brot i estar preparats.
La prevenció és molt important. Què podem fer la ciutadania en aquest sentit?
Des de Salut ho han deixat
sempre molt clar i crec que nosaltres hem d’insistir. La higiene
de mans i el distanciament social són essencials. La població
ha fet un gran esforç durant el
confinament que s’ha d’agrair,
perquè entre això i el treball
que hem pogut fer nosaltres,
ha estat una simbiosi fantàstica
que ha fet que les coses hagin
anat millor del que podrien haver anat. Però no ens podem
quedar aquí i hem de continuar. I, el que també és evident
el dia d’avui, és la importància
de la mascareta quan no pots
mantenir la distància adequada.

És una bona pregunta aquesta
i difícil també. Aquesta situació
ha suposat una despesa que nosaltres tampoc sabem del cert.
Però la nostra feina és reclamar i
no només necessitem diners pel
personal. Tot i que és evident
que hem fet moltes més hores
i torns molt durs sense descans
i l’endemà hi has de tornar.

Què n’hauríem d’aprendre de
tot això?
Justament el que hem de fer és
aprendre del que ha passat perquè no torni a passar. Tots plegats hem de fer una reflexió interna i veure on érem, on som ara,

Imatge del Dr. Serra vestit amb l’equip de
protecció contra la COVID-19.

què ha succeït pel camí i cap on
hem d’anar.
Ara estem fent seguiment als
pacients que han patit la COVID-19, però també hem de
fer hores extres perquè durant
aquests mesos no hem pogut
atendre a la gent per les seves
malalties habituals i això és un
increment de feina que també hem de tenir en compte.
Per tant, els mesos estan sent
durs i ho seguiran sent. Crec
que s’han de fer les coses diferents i espero i desitjo que tots
n’haurem après i madurarem
socialment i col·lectivament per
enfrontar el que vingui. Jo sempre sóc optimista i aquesta és la
meva esperança.
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Toni Cruanyes: ‘La pandèmia ha estat una
oportunitat per als mitjans de comunicació
Periodista canetenc, editor i presentador del TN vespre de TV3. Parlem amb ell
per saber com ha viscut des del periodisme la crisi sanitària de la COVID-19.
Els mitjans de comunicació
són essencials per poder fer
arribar la informació a la ciutadania. Quin impacte ha provocat la pandèmia periodísticament parlant?
L’impacte de la pandèmia ha
fet que durant mesos hagi canviat totalment la manera de
treballar. En el meu cas, amb
un paperet de l’empresa dient
que era treballador essencial
perquè el telenotícies no s’ha
deixat de fer i és, efectivament,
una feina essencial. Igual que
el personal sanitari, la policia,
les botigues d’alimentació i farmàcies... Un d’aquests serveis
essencials és informar què està
passant. L’endemà de l’entrada
en vigor de l’estat d’alarma i les
mesures del confinament ja hi
havia separació entre ordinadors a la redacció. Ja no van venir a treballar maquilladores ni
perruqueres, tota aquesta feina
ens l’hem hagut de fer nosaltres
mateixos. Després també les reunions, el contacte... la feina de
periodisme és una feina que es
fa en equip, que es fa després
de discussions, de posar sobre
la taula diferents parers. Tot en
aquell moment va semblar molt
estrany i jo he de confessar que
els primers dies era una mica
escèptic. Primer sobre la gravetat de la situació, però també
sobre com ens en sortiríem a
l’hora de poder fer el nostre dia
a dia sense que això ens afectés ni que ens contagiéssim. De
moment ha funcionat prou bé i
no hi ha hagut contagis interns
ni a Catalunya Ràdio ni a TV3.
Una situació que tots hem
viscut d’una manera inesperada. Això ha sigut una trans-

INSTAGRAM | Cruanyes amb mascareta a la redacció de TV3

-transformació del periodisme i de la comunicació com
ara ens explicaves, per tant
una manera de fer diferent.
Aquí hi ha moltes coses que es
poden tractar, ja que això serà
una empremta que quedarà
durant bastant de temps. Hi
ha una part més filosòfica que
és fins a quin punt tots sabíem
que això podia arribar a passar
però no ho havíem previst prou.
Fa uns mesos, quan es va parlar
que hi havia una cosa a la Xina,
a Wuhan, algunes autoritats sanitàries van pensar que no seria
tan greu. Els periodistes també
buscàvem no escandalitzar la
gent o no ser morbosos, ens
vam creure les autoritats sanitàries que van posar molt en
quarantena tota la informació
que arribava. Haig de dir que
alguns mitjans de comunicació,
de forma irresponsable, jugaven només a ensenyar que la
gent anava amb mascareta, a
parlar de coses sense confirmar
sobre situacions dantesques

que es van viure en algun hospital a Itàlia amb molta gent a les
UCI. Crec que ara, vist en perspectiva, els que fem informació
més responsable potser també
vam pecar per timidesa, per falta de denúncia. En el moment
en què vam fer el canvi de xip,
jo crec que tant els periodistes
com les autoritats sanitàries i, a
partir d’aquí també tota la ciutadania, ens vam adonar que
això era seriós i des d’aleshores
hem viscut estadis emocionals
diferents. Estem en un estat de
xoc permanent.
I a més a més informació
constant, variable, minut a
minut... Com es gestiona tot
això? Quin ha de ser el tractament mediàtic? Es pot informar sense alarmar?
Aquesta és la qüestió. Tots els
mitjans de comunicació, tot i
que especialment se’ns atribueix més als mitjans públics,
realitzem una funció extra. Sincerament crec que els mitjans
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de comunicació privats, sobretot les televisions i les ràdios,
són un servei públic. Hem d’explicar tot el que passa sense
especular, amb responsabilitat.
Quan la gent es mor, s’ha d’explicar que la gent es mor. D’una
banda has d’informar del que
saps i de l’altra has de ser conscient de l’impacte que pot tenir.
Quan vam començar el confinament estricte, les primeres
dues setmanes, vam veure que
la quantitat de contagis i de
morts continuava a l’alça. Aleshores, vam tenir una alerta per
part de les autoritats sanitàries.
I nosaltres també vam debatre
internament com ho fèiem, perquè si seguíem informant que
els contagis i les morts continuaven a l’alça la gent podria
interpretar que el confinament
no servia de res. Vam tenir tot
un debat i jo vaig ser dels qui
m’hi vaig resistir més clarament.
No podíem deixar d’explicar la
quantitat de morts que hi havia
perquè la nostra feina és explicar el que passa, no el que ens
agradaria que passés. I perquè
en aquest cas hi ha un respecte especial per la gent que ha
mort durant el confinament.
No explicar cada dia el que els
passa és amagar la seva realitat. Jo creia que això no podíem
no donar-ho, per tant, el que
vam fer és anar explicant cada
dia la quantitat de morts que hi
havia, però posar en context el
que explicàvem recordant que
la tendència, a la llarga, era a
la baixa. S’ha d’intentar ser tan
transparent com sigui possible.
En tot això Toni, quin paper
hi juguen les Fake News? Per
què parlem d’informació o
també podríem parlar fins i
tot d’infoxicació?
Jo ho diria d’una altra manera:
desinformació. Crec que ha de
quedar molt clar que quan una
notícia és falsa no és notícia.
Les notícies han de tenir unes
característiques. La principal és
que sigui verificable, que sigui
veritat, per tant el que diria és
que quan es parla de Fake News

que és un concepte que han
popularitzat
precisament
aquells que en fan, com en Donald Trump, per exemple, crec
que hem de parlar directament
de desinformació i, fins i tot,
de campanyes de desinformació volguda amb la intenció
d’enganyar, de manipular a la
gent. Això ho hem vist tota la
vida, el que passa és que abans,
quan hi havia un cert monopoli de l’emissió de la informació,
només hi havia una televisió
pública. Amb les xarxes socials,
aquesta campanya d’intoxicació és més subtil. Això és un verí
per a la informació perquè al final tota aquesta manca de credibilitat de les xarxes socials ens
afecta als periodistes de veritat
perquè posen en dubte el que
fem nosaltres i els ciutadans
són incapaços de distingir entre una notícia de veritat i una
Fake New. Aquí la meva recepta
és molt clara: s’ha de mirar d’on
ve aquesta informació i, si no és
d’algú fiable, d’un mitjà de comunicació mínimament fiable,
d’una ideologia o d’una altra,
no ens ho hem de creure, encara que ho hagi retuitat algú de
confiança.

“

Ha de quedar molt
clar que quan una
notícia és falsa no és
notícia.

Aquesta és la tasca que s’ha
de dur a terme per saber si
la informació és fiable o no.
Quin creus que és l’estat de
salut del periodisme avui en
dia?
Fa molts anys que arrosseguem una crisi de la indústria
del periodisme, però crisi també vol dir canvi etimològicament. Per tant s’està anant cap
a un altre model de negoci d’indústria de l’entreteniment i de
la informació. Aquesta transició
està sent molt llarga, està malmetent molts llocs de treball en
la comunicació i precaritzant.
Aquesta és una de les crisis del
periodisme i que la pandèmia,

en molts casos, ho ha accelerat.
D’altra banda, una cosa tan important com la pandèmia ens
ha posat a tots seriosos i hem
vist la importància pràctica a
primer nivell d’estar ben informats. Jo crec que en aquest
sentit la pandèmia ha estat una
oportunitat per als mitjans de
comunicació tradicionals per
demostrar la importància que
tenim. És molt aclaridor, per si
algú encara tenia dubtes, com
la societat en el futur no la podem imaginar sense uns quants
mitjans de comunicació d’ideologies diferents, geogràficament diferents, mitjans catalans, mitjans espanyols, mitjans
locals... Un bon exemple són els
reportatges que s’han fet a TV3
sobre les residències de gent
gran. Això diu molt del bon
periodisme que es fa i s’ha de
continuar fent.
Si parlem de futur hem de
parlar de ‘nova normalitat’.
Aquesta frase ha fet fortuna i
crec que aquesta idea està prou
ben travada perquè no és un
retorn a la normalitat d’abans,
tampoc serà la normalitat en el
futur espero; però sí que entenguem que no és una fase més,
sinó que serà una normalitat
que inclourà unes normes bàsiques: les del distanciament, l’ús
de les mascaretes, no poder fer
segons quines coses en espais
amb molta gent... A això ens hi
haurem d’acostumar i aquesta
nova normalitat també implica
que els periodistes, en qualsevol moment, puguem entrar
en una programació d’entreteniment, en un moment en què
s’està emetent ficció, i dir: “alerta està passant això” perquè ara
això és important i urgent que
se sàpiga. Jo crec que anem
cap aquest escenari i que estem
preparats per aquesta funció.
Però els que poden, els que tenen més recursos, també s’estan preparant per tenir sèries
i programes d’entreteniment
perquè si la gent s’ha de quedar
a casa, també pugui evadir-se i
utilitzar la televisió amb
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aquesta altra funció que és l’entreteniment.
Hem estat molts dies tancats
a casa durant el confinament.
Sort n’hem tingut de les noves tecnologies, de la televisió, de la ràdio... que ens han
fet companyia i que hem pogut estar informats al mateix
temps que hem pogut evadir-nos, com bé deies. Com
ho has viscut tu, Toni?
Per una banda he estat treballant. La feina s’ha intensificat molt i és una font d’estrès
a causa de les circumstàncies
que hem viscut per algú que
vol informar sobre el que està
passant; la contradicció entre
el que diuen uns i el que diuen
altres; la necessitat d’informar
bé; la pressió perquè saps que
hi ha molta responsabilitat en el
que estàs explicant, les comunicacions constants que normalment hi ha entre l’equip i que
les hem de fer telemàticament...
I això provoca un cansament
afegit. Però això en el meu cas
particular m’ha coincidit amb el
naixement de la nostra filla, ara
ja fa més de tres mesos, i per
tant bàsicament a les nits m’he
dedicat a donar biberó. Als matins li he fet de mestre al nostre
fill de cinc anys ajudant-lo a fer
els deures i a partir del migdia
fins a la nit amb el telenotícies.
O sigui que fins ara, fa quinze
dies, m’he agafat la meva part
de la baixa de paternitat i estic
només pels nens, però durant
aquests mesos de pandèmia
diguem-ne que no he tingut
massa temps per pensar sinó
que m’ha tocat actuar per les
conseqüències familiars i per la
feina.

El periodista Toni Cruanyes presentant el TN

ha portat i portarà perquè Vespre
tot just hem passat aquests
primers mesos però encara sentit també molt acompanyats
queden moltes conseqüèn- per tot el personal de la resicies que seguirem vivint.
dència i per les mostres d’estima de la gent de Canet.
Voldria aprofitar per felicitar a
tota la gent que ha estat fent Un gran record pel teu avi,
tan bona feina: pels mestres per l’Antoni Cruanyes, que va
que s’han posat les piles i des ser alcalde de Canet i que no
de casa han après com funcio- ha pogut tenir el comiat que
naven coses que no dominaven realment es mereixia però de
com les xarxes socials, les eines ben segur que, quan es puper poder per poder ensenyar gui, tindrà el seu homenatge
als seus alumnes; les famílies; els al poble.
treballadors de l’Ajuntament de
les diferents àrees que han estat Segur que sí. És una d’aquelles
al servei de la gent; dels super- coses que ens queden a tots
mercats; de les botigues d’aquí pendents de fer. Durant el conCanet que han pogut obrir, que finament, en algun moment un
han fet l’esforç d’obrir perquè la altre, en coses més serioses o
gent pogués tenir els seus que- menys, tots hem dit “quan això
viures i després a poc a poc tota passi, ho farem”. Quan això pasla resta, fins a la restauració que si farem un acte d’homenatge
són els últims que ho van poder al meu avi, en aquest cas, però
fer. La neteja dels carrers que també tots hem dit que quan
en aquestes circumstàncies ens això passi celebrarem aquell
haurien de fer veure que són aniversari que no hem pogut
tan essencials, moltes vegades fer; quan això passi anirem a
invisibilitzades… Per no parlar banyar-nos a la platja; anirem
de les persones que es dedi- a menjar una paella... Totes
quen a la neteja de les cases, a aquestes coses que de mica en
la cura de la gent gran, amb les mica podem començar a fer i
residències de la gent gran i la això és una molt bona notícia
bona feina que aquests profes- per tots.
Enhorabona Toni! També han sionals han fet cuidant-la.
passat coses molt positives en
Gràcies Toni per apropar-nos
aquest temps.
La nostra família hem tingut la a la teva professió, el que fas
mala sort de patir la mort del dia a dia i a entendre una mica
Sí, exacte, la vida ha seguit en meu avi durant el període de més el paper del periodisme
molts aspectes, per sort.
coronavirus. No ha mort per en uns moments com aquest.
coronavirus, però després de
La vida continua, evident- diferents infeccions d’orina, va Gràcies. Una abraçada a tots
ment. Una evolució, una trans- morir durant el període de la els canetencs i canetenques!
formació que aquesta crisi COVID-19 a 95 anys i ens hem
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Torna el Mercat setmanal
ubicat temporalment al Passeig de la Misericòrdia
partir de dimecres 17 de juny el mercat setmanal de Canet de
A
Mar va canviar temporalment d'ubicació i va passar a realitzar-se al Passeig de la Misericòrdia.

Obertura dels parcs
infantils i les instal·lacions d’activitats esportives a l’aire lliure

Amb el pas de Canet a la Fase 3 de la desescalada, des de l'Ajuntament es va decidir reubicar el mercat per tal de poder posar ja
gairebé totes les parades complint amb tots els requisits i normes de seguretat per evitar la propagació de la COVID-19.
La nova distribució que s’ha dissenyat des de l’Ajuntament permetrà distribuir les parades frontalment, ja que l’amplada del
mb el pas de Canet a la Fase
passeig - 18,2 metres - permet fer-ho mantenint les mesures nede Nova Realitat, es permet
cessàries per garantir la seguretat i la distància entre les treballa- la reobertura dels parcs i zones
dores i treballadors, clients i vianants.
infantils i també de les instal·lacions esportives i d’activitats
saludables.

A

Durant aquests pròxims dies,
des de l’Ajuntament es treballarà per poder realitzar i penjar
cartells informatius en aquestes
zones per tal de poder informar
als usuaris de les normes i precaucions que cal seguir a l’hora
de fer-ne ús.

Imatge del primer dia de mercat setmanal de Canet de Mar ubicat al Passeig de la Misericòrdia.

Des de l’Ajuntament es fa una
crida al civisme i a la responsabilitat dels usuaris i es demana
seguir amb les següents normes higièniques i de seguretat
per protegir-nos a tots de la
COVID-19:

A diferència de l’últim dimecres que es va celebrar el mercat set- •
manal, a partir de l’1 de juliol es podrà accedir a la zona del mercat tant pel carrer Josep Móra com pels carrers Enric Jover i Ravalet. També es podrà accedir al mercat a través de l’aparcament •
de la Carbonella.

Evitar aglomeracions
aquests espais.

Recordem que per tal de poder fer un correcte control de l’afora- •
ment, durant la Fase 3 de la desescalada els accessos d’entrada i
sortida es van haver de limitar.

Mantenir una distància de
seguretat de mínim 1,5 metres entre persones que no
convisquin.

La nova ubicació

Rentar-se molt bé les mans
amb gel hidroalcohòlic
abans i després de fer ús
d’aquestes instal·lacions.

•

Des de l’Ajuntament s’ha estat treballant per tal de poder mantenir el mercat setmanal dels dimecres a la Riera del Pinar, tanmateix, per raons de mobilitat no ha estat possible incrementar •
l’espai a la riera i per aquest motiu s’ha decidit traslladar el mercat de manera temporal al passeig de la Misericòrdia

en

Fer servir mascareta sempre
que sigui possible.

No llençar residus com mascaretes i/o guants en aquestes zones.
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La supervivència de l’esport durant la pa

AJUNTAMENT | El Pavelló d’Esports de Canet de Mar buit durant el confinament.

“

Els clubs esportius han hagut d’aturar les competicions durant
la pandèmia, però això no vol dir que s’hagi eliminat l’activitat esportiva. Amb limitacions, sí, però els canetencs han seguit
exercitant el cos i la ment durant aquests mesos de confinament.

R

es no ha impedit que els
esportistes hagin adaptat la seva activitat física
a casa. Clubs com el Patinatge
Canet s’han acollit a campanyes
com #entrenemdesdecasa. Tot
això amb l’objectiu de motivar
als seus socis, amb activitats
de salts i flexibilitat. En el cas
d’altres entitats com el Canet
Futbol Club també s’han mantingut en contacte amb els esportistes enviant exercicis de la
“Guia pràctica d’entrenaments
a casa”, una eina que ofereix la
Federació Catalana de Futbol.
Pel que fa a esports de taula,
l’activitat ha sigut més pausada,
però els jugadors també han
trobat diferents alternatives per
mantenir-se ocupats. Un exemple han estat els membres del

Club Escacs Canet, que han pogut seguir practicant fent partides en línia.

La reobertura
El 2 de maig va ser un bon dia
pels canetencs. La llei ja permetia tornar a sortir al carrer a fer
esport, sempre que se seguissin
les normes de seguretat, factor
molt important si volíem seguir FB | Joan Pedrero entrenant durant el
pel bon camí. De fet, algunes confinament
veus, com la de la judoka Marta
Also, veien la reobertura amb
bons ulls sempre que la gent poder avançar a la fase 1 de la
fes bondat.
desescalada i això comportava
obrir les pistes poliesportives.
Afortunadament, Canet va Per tant, quedaven obertes les
complir. Tal és així, que es va pistes d’atletisme

butlletí d’informació municipal | núm. 57

31

pandèmia de la COVID-19
pistes d’atletisme, les de botxes, les de petanca i les de skate.
S’havia de practicar esport de manera individual o com a màxim
dues persones, però sense contacte i mantenint la distància de
seguretat de 2 metres.

Les conseqüències
Ja entrant al juny i a la fase 2, s’han pogut fer ús de les instal·lacions esportives tancades, però de manera individual. Els clubs,
com a tal, no han pogut tornar a l’activitat esportiva però, a part
de començar a organitzar alguns casals i campus d’estiu, han
iniciat el procés per encarar la pròxima temporada.
Un dels clubs és el Futbol Sala, que manté la base de la plantilla
per la temporada vinent amb el mateix entrenador, Miquel Àngel Tabarés.
D’altra banda, també hem rebut notícies del Bàsquet, que s’ha
encarregat d’informar a les famílies sobre tres eixos principals.
En primer lloc, el contacte amb els socis del club se seguirà fent
de manera telemàtica. D’altra banda, s’obre la possibilitat que la
Federació Catalana de Bàsquet rebaixi la quota als clubs esportius. L’últim dels eixos seria unes subvencions que la federació
oferiria per aquelles famílies que ho necessitin.
En aquests moments, l’activitat dels clubs esportius de Canet
segueix reactivant-se, però val a dir que la inquietud i la por a
un rebrot del coronavirus fa que aquest procés sigui molt pausat
i lent.

El regidor d’Esports, Josep Tenas visita les
instal·lacions del ‘Park Workout’

El passeig marítim
ja disposa d’un
‘Park Workout’
l passeig marítim de Canet
Enoves
de Mar ja compta amb unes
instal·lacions per poder

fer activitat física. Des de l’Àrea
d’Esports de l’Ajuntament, juntament amb la Brigada d’Obres
i Serveis han treballat per tal
que el que es coneix com a
‘Park Workout’, és a dir, una
zona esportiva que permet fer
una gran varietat d’exercicis, sigui una realitat.
Aquesta zona esportiva està
ubicada justament a la zona del
passeig que es troba davant de
l’Estació de Rodalies. Concretament, aquest park workout disposa de barres paral·leles, banc
d’abdominals i escala horitzontal, entre d’altres.
La instal·lació d’aquesta infraestructura esportiva al passeig marítim de la nostra vila
respon a una demanda ciutadana que des de fa temps demana un espai d’aquest tipus.

CLUB PATINATGE CANET | #Entrenemdesdecasa ha estat la campanya que va
definir l’esport durant el confinament

Des de l’Ajuntament, el regidor
d’Esports, Josep Tenas afirma
que la construcció d’aquest
workout ha comportat més
temps de l’esperat perquè no
s’havia trobat el lloc indicat per
instal·lar els aparells esportius i
destaca que un cop instal·lada
la primera fase, aquesta no es
va poder utilitzar per evitar la
propagació de la COVID-19.

32

viurecanet | Juliol 2020

Arriba l’estiu i comença la temp

Canet de Mar inaugura la temporada alta de platges amb nous servei
les platges del municipi

“

Prendre el sol, banyar-se al mar i practicar l´esport individualment ja és
possible a les platges del municipi. Tanmateix, cal tenir molt present les
indicacions d´higiene i seguretat per evitar la propagació de la COVID-19

mb el pas de Canet de Mar a la
A
Fase 2 de la desescalada, les platges del municipi van tornar a quedar

obertes per a tots els usuaris i usuaries per tal de poder-ne gaudir i ferne un és recreatiu a partir de dilluns
1 de juny. Tanmateix, amb el pas a la
Fase de represa o de Nova Normalitat
s’han establert un seguit de mesures,
normes i algunes resticcions per fer un
ús adequat de les platges del nostre
municipi.
Des de l’Ajuntament es va estar valorant i treballant per tal de trobar la millor manera de reobrir les platges de
forma segura per a la població. Tanmateix, la gran superfície de platja que
té el nostre poble permet no haver de
delimitar l’espai d’ús de la sorra i de
l’aigua. Tanmateix, des del consistori
demanem a la població que es compleixin les mesures higièniques i de
seguretat establertes per les autoritats
sanitàries per tal d’evitar la propagació
de la COVID-19 i fer un ús responsable
de les instal·lacions.

Les platges de Canet més accessibles i adaptades
Durant aquesta temporada d’estiu, les platges de Canet de Mar
s’han equipat amb més serveis per tal de facilitar l’accessibilitat
dels usuaris que en vulguin fer ús. En aquest sentit, destaca la
instal·lació de vuit línies de vida – dues més que a la passada temporada – que permetran ajudar als banyistes que ho necessitin a
entrar i sortir de l’aigua.
Aquestes cordes, estan ubicades aproximadament de la següent
manera: dues a la platja Del Cavaió, una davant de l’Estació de
Rodalies, una a la zona de platja que hi ha ubicada davant de la
Residència Guillem Mas, una davant de la Comissaria de Policia,
dues a la zona del final de la platja de Canet limitant amb Sant Pol

Línies de vida col·locades a les platges del
municipi.
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mporada de platges al municipi

veis i millores per a totes les usuàries i usuaris que vulguin gaudir de

i s’espera que en els pròxims dies ja hi hagi instal·lada la línia de
vida que falta davant de la Riera de La Torre.
Aquest any, també cal destacar el servei de suport al bany per
a persones amb mobilitat reduïda que té com a objectiu garantir a tothom l’accés a la platja. Aquest servei consta d’una cadira
adaptada i passeres de fusta que arriben fins a l’aigua. Enguany
però, a causa de la COVID-19, ha de ser un membre de la família
de la persona que necessita fer ús del servei qui s’encarregui de
conduir aquesta cadira, ja que el personal del servei de socorrisme
ha d’evitar en la mesura del possible mantenir contacte amb els
usuaris. Tanmateix, un cop acabat el servei s’encarreguen de fer la
desinfecció pertinent del material.

La platja de gossos serà
una realitat a Canet
Costes ha acceptat la proposta presentada per l’Ajuntament
per destinar un espai exclusiu
per al bany d’aquests animals a
la platja del municipi.

El passat 2019, l’Ajuntament va
sol·licitar a Costes la modificació
del pla d’usos de la platja per tal
de poder-hi incorporar aquest
espai reservat per al bany i esBandera blava i qualitat de l’aigua excel·lent
barjo dels gossos. Finalment,
aquest mes de maig es va rebre
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha fet arribar a l’Ajuntament l’aprovació de la modificació on
de Canet de Mar els resultats dels controls analítics realitzats a es recull el seguit de caracterísl’aigua de les platges del municipi aquest passat mes de juny de tiques que tindrà l’espai.
2020.
Concretament, la platja de gosEls resultats d’aquest informe indiquen que les aigües de les nos- sos estarà ubicada a la platja del
tres platges són aptes per al bany i compleixen amb els requisits Cavaió fins al 30 de setembre i
de qualitat de la Directiva 2006/7/CE. Concretament, aquest con- tindrà una superfícies de 750
trol indica que la qualitat de l’aigua de la platja del Cavaió i de la m2 i estarà delimitat per una
platja de Canet és excel·lent.
tanca perimetral que es retirarà
a final de temporada. L’espai
Un any més, Canet aconsegueix la Bandera Blava de les platges estarà obert al mar i estarà send’Europa per l’excel·lent estat de les platges i que es concedeix a yalitzat amb les normes d’ús i
les platges amb la sorra i les aigües més netes. Aquesta bandera, higiene corresponents.
valora la qualitat de les platges a partir d’una sèrie d’indicadors
com és el de la seguretat a les platges, la neteja i la qualitat de la La instal·lació d’una platja de
sorra i aigua, que s’obté a través d’unes anàlisis exhaustives.
gossos va ser la quarta proposta més votada dels pressupostos participatius celebrats
l’any 2018 que servien perquè
la ciutadania pugues decidir en
què volia destinar una part del
pressupost municipal de l’any
2019/20. La proposta va aconseguir 270 vots.

Cadira adaptada ubicada a la platja De Canet i
que permet que persones amb mobilitat reduïda
puguin accedir a l’aigua.
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Moren els dos primers alcaldes democràtics
de Canet, Antoni Cruanyes i Josep Rovira
Repassem la trajectòria política dels dos alcaldes, a més de fer una
petita pinzellada de la seva vessant cívica i social

E

l 6 d’ abril va morir per causes naturals Antoni Cruanyes i Becana als 95 anys,
primer alcalde democràtic de
Canet.
Antoni Cruanyes va
ostentar el càrrec entre 1979 i
1987 per Convergència i Unió.

En els dos mandats com alcalde de Canet, Antoni Cruanyes, va prioritzar la pavimentació de carrers, la renovació
de l’enllumenat públic i tota
la xarxa de clavegueram. També cal destacar com a obres
d´envergadura, l’ urbanització
Cruanyes va ser el primer alcal- de la Ronda Fleming i la plaça
de democràtic de Canet, tot i 11 de Setembre, l’accés a Caque no va ser el candidat més net per l’Avinguda Maresme, el
votat, aquells primers comicis mirador de la Creu de Pedraels va guanyar el socialista Nar- castell o el pavelló d’esports.
cís Roig, però els convergents
van pactar amb els dos regidors Antoni Cruanyes va ser memdel Partit Independent aconse- bre fundador del Centre d’ Esguint la majoria al consistori. En tudis Canetencs, ja que era un
el segon mandat 1983-1987, amant de la historiografia local
Antoniu Cruanyes com el co- i va publicar diversos articles al
neixia tothom, es consolida po- butlletí del centre. El seu fill Anlíticament aconseguint una àm- toni Cruanyes Masvidal, també
plia majoria absoluta. Al 1987 va ser regidor de l´Ajuntament .
Cruanyes guanya les eleccions Antoni Cruanyes també és l’avi
però perd la majoria absoluta, del periodista canetenc Toni
un pacte a tres del Partit Socia- Cruanyes Plana, presentador
lista, Canet 2.000 i Unió de Jo- del Telenotícies vespre de TV3.
ves Independents, fa alcalde Josep Rovira de Canet 2,000 que El 20 d’abril va morir per causes
governaria 12 anys de manera naturals Josep Rovira Fors als
ininterrompuda, deixant Con- 97 anys, alcalde de Canet entre
vergència i Unió a l’oposició. 1987 i 1999 . Pep Rovira, com

li agradava que l’anomenessin
va néixer a Canet el juliol de
1922. Persona inquieta i amb
iniciativa va arribar a la política l’ any 1987 i fins el moment
ha estat l’alcalde democràtic
de més llarga trajectòria ocupant el càrrec durant 12 anys.
Josep Rovira quan va fer el salt a
la política ja comptava amb una
llarga trajectòria social i cultural, com a impulsor d’iniciatives
lligades al turisme i al servei social per la seva vinculació amb
Creu Roja. Rovira poc amic de
la disciplina interna dels partits
polítics tradicionals, es presenta
a les eleccions de 1987 amb una
formació independent, Canet
2000 que queda en tercera posició en nombre de vots, tot i això
un pacte amb el Partit Socialista
i Unió de Joves Independents el
fa alcalde, deixant Convergència i Unió i el fins llavors alcalde
Antoni Cruanyes a l’oposició,
S´obria un període de 12 anys
de rovirisme que portaria el poble a veure importants obres
sobretot en els àmbits, urbanístic, cultural i patrimonial, amb
ARXIU | L’alcalde Cruanyes durant la inauguració del Pavelló.

ARXIU | Inauguració del Pavelló Municipal d’Esports.
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ARXIU MUNICIPAL | Imatge on es poden veure els ex alcaldes Cruanyes i Rovira junts a la sala durant una reunió

ARXIU | Urbanització de la zona de Vil·la Flora

l’ impuls i valorització del patrimoni modernista de Canet. Pel
que fa als aspectes estrictament
polítics, Canet 2000 es consolida l’any 1991 amb una àmplia
majoria absoluta, que repeteix
més ajustada en el tercer i últim
mandat de Rovira l’any 1995
quan desapareix Canet 2.000,
perquè Josep Rovira és cap de
llista de Convergència i Unió.

ARXIU | Urbanització de la Plaça 11 de setembre

d´Hisenda, Josep Isern i el d´Urbanisme Quim Dotras Horta,
que mantenen diferències amb
Josep Rovira, exploren la possibilitat de fer-la entrant en contacte amb el partit socialista, tal
com reconeixen regidors d´aquesta formació, però finalment
la possibilitat de fer una moció
de censura no fructifica. El desacord de Josep Isern i Quim
Dotras militants d´Unió DeAquest mandat és força convuls mocràtica amb l’alcalde queda
amb divergències dins el mateix patent en els mateixos plenaris
equip de govern, tot i que no municipals, tot i que Pep Rovis´arriba a un trencament efectiu ra per parar el cop incorpora al
es parla de la possibilitat d´una llarg del mandat com a regidors
moció de censura, el regidor de govern a Josep Cañadas,

Jordi Llagostera i Llorenç Ramírez que s´integren en el grup
mixt, després d´abandonar la
disciplina de les formacions per
les quals s´havien presentat,
motiu pel qual són considerats
trànsfugues per part del Partit Socialista la llista de la qual
formava part Llagostera, el Partit Popular del qual Cañadas en
va ser el cap de llista i Esquerra
Republicana que perd la representació al consistori després
del pas de Ramírez que va ser
el seu alcaldable al grup Mixt.
Al 1.999 Josep Rovira torna a
ser cap de llista de CIU, però
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ARXIU | Josep Rovira a la inauguració de l’entrada a l’autopista

rep una patacada a les urnes, només aconsegueix dos regidors,
per la irrupció de Francesc García que guanya els comicis amb la
Plataforma Independent de Canet, la PIC, i per la seva banda els
democristians Isern I Dotras fins llavors regidors de Rovira es presenten sota les sigles d´Unió de Canetencs aconseguint un regidor.
Josep Rovira renuncia a l ‘ Acta de regidor abans de la constitució
del nou consistori, ocupen finalment els dos seients de CIU, Ibis
Puig i Josep Lluís Ribas. Els 12 anys de Josep Rovira van comportar
un important endeutament de les arques municipals, però també
realització de projectes de gran envergadura. En urbanisme cal
destacar la sortida de l’Autopista C32, el desenvolupament de la ARXIU | Inauguració del Passeig
zona de can Salat Busquets,l ‘urbanització del Grau o la consecu- Marítim
ció del passeig Marítim, pagat quasi completament pel ministeri
d’ Obres Públiques. Pel que fa a l’àmbit patrimonial es va portar
a terme la rehabilitació de l’ Ateneu que acabaria sent la nova biblioteca, inaugurada per Rovira al final de la seva trajectòria com
alcalde, les negociacions amb La Caixa perquè l’actual Casa Museu Domènech i Montaner passes a ser municipal, l’adquisició de
Vil•la Flora i l’ampliació de l’Ajuntament amb la compra de la casa
contigua a l’edifici original. Per últim destacar dues grans apostes
de Josep Rovira com alcalde, les escoles taller i l’impuls del patrimoni modernista de Canet, com a segell patrimonial i cultural del
nostre municipi.
Abans d’entrar en política, Josep Rovira també tenir una àmplia
trajectòria social, presidint entitats des de la seva joventut com acció Catòlica, Creu Roja, el Centre d’Iniciatives turístiques o el Club
Vela, mentre que en el món de la premsa local va ser el fundador ARXIU | Rehabilitació de la Biblioteca
de la revista Plaça de la Llenya.
P.Gual i Pujadas
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Les obres de renovació del carrer Clausell
començaran al juliol

E

Carrer Josep Móra abans de l’inici de les obres de millora

Renovada la xarxa de Clavegueram
del carrer Josep Móra
enovar tota la xarxa de clavegueres del carrer Josep Mora
R
i del tram final del Passeig de la Misericòrdia, separant
les aigües residuals de les de pluja, aquest ha estat el prin-

cipal objectiu dels treballs que han tingut un pressupost de
80.000 euros, que s´han pagat amb diners de la taxa de clavegueram, uns diners que fins fa anys eren destinats a altres
inversions i no pas a renovar la xarxa.
Fins ara l’ aigua que baixava pel passeig de la Misericòrdia
quan plovia, sempre molt abundant anava a parar a la Xarxa del carrer Abell Baix, que patia una sobrecàrrega evident,
amb les obres que s´han fet l’ aigua que baixi pel passeig
anirà a través del carrer Josep Mora al calaix de la Riera del
Pinar, molt més gran i preparat per assumir sense problemes
tota l’ aigua.
El regidor d’ Urbanisme Lluís Llovet, explica que «molts carrers de Canet, sobretot del nucli històric presenten els mateixos problemes a la xarxa de clavegueres,i el que es vol
poc a poc és anar fent actuacions similars en altres vies, fent
una aposta clara per la sostenibilitat»

l carrer Clausell serà renovat
de punta a punta per baix i per
dalt. L’Ajuntament de Canet ha adjudicat a l’empresa COYNSA-2.000
per 800.000 euros, la renovació integral del carrer Clausell. Les obres
suposaran la renovació de la part
superior amb voreres una mica
més amples i un tractament especial fent una mena de places, a la
confluència de Clausell amb Cadí i
Pirineus on hi ha dues zones que
no tenen sortida. El tractament de
la part superior costa uns 500.000
euros, mentre que els 300.000 restants aniran destinats a la renovació de la part de sota del carrer
Clausell, amb la renovació total
de les canonades d’ aigua, i la separació en dos trams diferents de
la xarxa de recollida pluvial i la de
residual que aniran connectades al
calaix de la riera Buscarons.
El regidor d’Urbanisme Lluís Llovet, considera «de justícia fer les
obres del carrer Clausell perquè fa
molts anys que en aquesta zona no
es fan inversions, i a més s’ acabaran les inundacions que pateixen
alguns immobles quan plou amb
intensitat».
Llovet destaca que «a banda de la
renovació de les xarxes, el tractament que es donarà a la part superior canviarà la fisonomia del
carrer Clausell dignificant-lo». Les
obres tenen un termini d’execució
de 7 mesos.

Quan en un futur s’ urbanitzi la peça de la Pulligan, només
caldrà renovar la part superior del carrer Josep Mora, que
podria quedar a un sol nivell, el mateix tractament que s´ha
fet al carrer Nou, que es va renovar de manera integral ara
fa un any.
Fotografia actual del c/ Clausell
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Canet va celebrar una Festa Major
adpatada a l’actual situació

A

quest 2020, a causa de la pandèmia sanitària de la COVID-19, des de l’Ajuntament de Canet de
Mar, juntament amb la Comissió de Festes i les entitats canetenques, es van unir forces perquè
el municipi pogués gaudir de la seva Festa Major tot i la suspensió de diversos actes oficials
i tradicionals del cartell. La d’enguany, va ser una edició especial de la Festa Major de Sant Pere i
Sant Pau on els balcons, terrasses, finestres, terrats, Ràdio Canet, les xarxes socials i les mesures de
seguretat van prendre un gran protagonisme a l’hora de gaudir de la nostra festa.
La regidora de Festes, Assumpta Revoltós, es mostra satisfeta de com s’ha pogut desenvolupar la
Festa Major d’enguany. Una festa que no ha estat fàcil de preparar a causa de la situació excepcional
ocasionada pel coronavirus, però creu que el resultat final ha estat positiu. Afirma que el bon temps
ha acompanyat i tots els actes s’han fet tal com estava previst. Reconeix que el primer dia, per l’acte
del pregó es van originar cues a l’entrada, però van aprendre a agilitzar el control d’accés i no es va
tornar a produir.
Per tal de poder organitzar una Festa Major segura, des de l’Ajuntament s’ha disposat de l’assessorament d’un tècnic en protecció i seguretat perquè calia adaptar-se a les noves normatives en funció
de cada moment. Tot i els diferents canvis de fase i normativa que s’anaven produint es van superar
tots els entrebancs i les canetenques i canetencs van poder gaudir d’una setmana de festa.
Tot i la dificultat per organitzar
i mantenir certs actes, des de
l’ajuntament es tenia molt clar
que calia fer una celebració.
Un cop tancada la Festa Major,
des de la regidoria de festes ja
es comença a treballar per planificar com podrà ser la Festa
Major Petita que se celebrarà el
pròxim mes de setembre.
D’altra banda, tot i que es dóna
per tancada la Festa Major no
es descarta durant aquest estiu
poder celebrar algun acte més
conjuntament amb altres regidories.
Imatge de l’equip de comunicació retransmetent en directe el pregó de Festa Major a
través del canal oficial de Youtube de l’Ajuntament.
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L’epidemiòloga, Magda Campins,
dóna el tret de sortida a la Festa Major
La doctora es va mostrar molt il·lusionada per haver estat l’encarregada
de realitzar el Pregó d’enguany a Canet

L’alcaldessa de Canet de Mar, Blanca Arbell; Magda Campins, pregonera d’aquest 2020; i Ferran Medina, presentador de l’acte.

pregó va donar el tret de sortida a la Festa Major. Com no podia ser d´una altra manera, ha anat
Eenlamedicina
càrrec d´una canetenca excepcional, Magda Campins i Martí, doctora en cirurgia i especialista
preventiva i cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l´Hospital de la
Vall d´Hebron.

Magda Campins, canetenca de naixement i doctora de prestigi i actualment un referent en l´actual
crisi sanitària, va destacar la importància de viure la “nova normalitat” i la Festa Major amb seguretat, tot explicant que, anteriorment es van viure altres situacions semblants i que totes elles s´havien
superat com van ser la pesta bubònica o la grip espanyola. Així, va animar a tothom adaptar-se a la
nova situació sense deixar de banda les celebracions: “gaudiu de la festa amb seguretat i amb l´alegria i l´orgull de ser canetencs. Visca la Festa Major!.”
Per la seva part, l´alcaldessa de Canet, Blanca Arbell, va agrair el pregó de la doctora Campins i va
explicar que l´equip de Govern va acordar sense dubtar proposar-la com a pregonera de la Festa
Major de Canet 2020, en reconeixement a tot el personal sanitari que ha estat a primera línia en
aquesta crisi sanitària. L´alcaldessa va afegir que: “no és més fort el que més resisteix si no el que
millor s´adapta i sinó es pot gaudir d´una Festa Major com les d´abans, aquesta serà diferent, però
on ens podrem retrobar amb les famílies i els amics. “ i va afegir “protegim la nostra gent, gaudiu
amb precaució: mans netes, distància i mascareta i Visca Sant Pere i Sant Pau, Visca Canet i Visca
Catalunya!”.
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L’exposició, De Canet al món, una mostra
de cartells de Comediants del 1971 al 2020

“

Selecció del fons de Comediants, dipositat a l´Arxiu
Municipal de Canet de Mar

Imatge del cartell principal de l’exposició ‘Comediants, de Canet al món’ que es va
poder visitar a la Sala Ramon de Campany

D

ins del programa d’ actes
de la Festa Major d’aquest
2020, destaca l’exposició
‘De Canet al món’ una selecció de cartells d’actuacions de
Comediants des de 1971 fins
aquest mateix 2020.
Amb aquesta exposició, els visitants van poder fer un recorregut pel temps i pels llocs que
el grup de Canet ha fet viatjant
arreu del món.
L’any 2019, també a través
d’una exposició, es va poder
mostrar el fruit del treball de
documentació, digitalització i
conservació de negatius i diapositives del fons Comediants
cedits a l’Arxiu Municipal. Sota
el títol de GENT FENT FESTA,
vam mostrar la primera dècada
de Comediants a Canet (19751985) i documentar l’estreta
vinculació amb persones, festes

En Jaume Bernadet “Jaumet” explicant la
història dels diferentents cartells

i entitats, en un moment històric: l’esclat de la democràcia,
quan els carrers començaven a
ser nostres.
Enguany l’Ajuntament ha continuat la tasca de conservar el
patrimoni de Comediants, amb
la catalogació i digitalització
de la col·lecció de cartells de
la companyia. Dissenys de diferents artistes, organitzadors,
entitats, teatres i festivals, mostren la trajectòria del grup en
propostes artístiques diverses,
tant en l’àmbit nacional com internacional, tant de teatre com
d´espectacles al carrer i altres
branques de les arts escèniques
practicades per Comediants.
Amb aquesta exposició també
es fa un homenatge a les persones que han dissenyat, dibuixat,
tallat i cosit el vestuari que caracteritza la companyia.

Vestuari imaginatiu utilitzat en espectales
de Comediants arreu del món
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Detall del mosaic ceràmic d’una rosa fet per l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner.

La Casa Museu presenta ‘El modernisme
i les flors. De la natura a l’arquitectura’

E

ntre finals del segle XIX i començaments del segle XX, la natura va ser la gran musa i font d’inspiració d’arquitectes i artistes. Per Europa es va estendre un nou estil que rebé diferents
noms, però que genèricament s’anomenà Art Nouveu; a Catalunya es va dir Modernisme. El món vegetal era el repertori més utilitzat d’aquest nou estil, i difonia valors com la llibertat creativa, la
fantasia, la línia corba i la sensualitat.
Els artistes i artesans van captar la bellesa del món vegetal i el
van reinterpretar adaptant-lo a les arts aplicades a la construcció.
Façanes i interiors es cobrien de flors, fulles i tiges en forma de
vitrall, de ferro, de ceràmica o de mosaic. El Modernisme es va
estendre més enllà del centre neuràlgic de Barcelona, fins a altres
municipis on trobem elements d’una gran bellesa i que ens mostren una arquitectura en bona part desconeguda.

Imatges de tres fotografies de diferents
tipus de flors que hi ha a l’exposició.

INFORMACIÓ
Del 26 de juny al 28 d’agost
de 2020
HORARIS
•
•
•

Visita institucional de les regidores i regidors de l’Equip de Govern a l’exposició

•

De dimarts a dijous, de 10
a 14 hores.
Divendres i dissabte, de
10 a 14 hores i de 17 a 20
hores.
Diumenge, de 10 a 13:30
hores.
Dilluns tancat

42

viurecanet | Juliol 2020

Balanç 2019 -2020. Parlem
clar

Cal començar per casa,
cal començar per cadascú

any de govern d’aquesta legislatura
o hem sabut el que era la normalitat qüotiEtemlhaprimer
posat a prova la nostra resiliència. Ens esN
diana fins que la disrupció que ha suposat
en sortint i preparant per al proper embat.
la pandèmia del Covid-19 ens ho ha fet evident
Tenim un programa de govern ben definit que
s’ha vist alterat pels forts aiguats del Glòria i per
la COVID.

Des de l’ajuntament hem fet front al amb el teletreball. També ha servit per prestigiar determinats serveis públics. La policia municipal i la brigada municipal ha respost de manera excel·lent
a totes i cadascuna de les emergències a què ha
hagut de fer front. Educació i participació, promoció econòmica i alcaldia han estat en primera
línia tramitant ajuts, assessorant , donant suport
directe a famílies, autònoms i comerços i negocis
omplint tots els buits que no cobria la Generalitat
o l’Estat i coordinant les tasques del voluntariat.
Orgull de poble. Les iniciatives de voluntariat han
tornat a demostrar que som un gran poble. Des
de l’ajuntament hem canalitzat i coordinat totes
les iniciatives. I cada dia vetllem perquè Canet
disposi de bons serveis bàsics.
Treballem per un Canet amb futur dins d’una República Catalana lliure i independent.

Un càrrec de confiança que
ens costarà 51.000 €/any

de manera duríssima, d’un dia per l’altre, de manera sobtada i radical. L’amenaça que aquesta
malaltia suposa sanitària i econòmicament ens
ha de fer reflexionar molt a tots a nivell personal
i de comunitat com a poble. Perquè hi ha en joc
més que salut i diners (que no és poca cosa!)
Hi ha en joc un model de drets i llibertats que
social i mundialment pot quedar en perill i tocat.
El risc de recular és gran, però alhora l’oportunitat que ens ofereix aquesta situació tan especial
d’avançar des de la consciència i l’acció personal, i des del nostre àmbit inmediat: de la família,
del veïnat o del propi poble, per generar canvis
de millora pot ser i és potencialment extraordinàri. Cal començar des de casa, cal començar
per cadascú.
Amb aquesta idea clara i amb aquesta mentalitat, atents a les necessitats sanitàries, sensibles
demandes socials, pro-actius en la reactivació
econòmica CANETNECS hi estem compromesos.

Exemplaritat, transparència i
sensibilitat

partits en el govern de Canet (ERC, Canetencs i
a política no és només gestió pública, fer-se
EtarlsSom
Canet) van aprovar en el darrer Ple contacL
fotografies o fer una festa major més o menys
un assessor de direcció, un càrrec de confiança
reeixida. També és exemplaritat en el procedir,
que cobrarà 51.000€ bruts/any.

Per fer què? No ho sabem amb detall, en cap moment el govern ha presentat la missió i funcions
d’aquest lloc de treball. On és la fitxa descriptiva?
Quines són les funcions generals? I les específiques?.
Ha de ser un càrrec de confiança? Si com va dir l’Alcaldessa al Ple el que es busca no és una direcció
política sinó professional, per què no es fa una convocatòria pública per a la provisió per designació
d’aquest lloc de treball?
Ha de cobrar 51.000€? Em sembla exagerat. L’Ajuntament de Montgat que té certs “paral·lelismes”
amb aquest afer..., quan va crear aquesta figura va
fixar una retribució anual de 40.000 € bruts.
Punt i a part mereix el paper de Canetencs, no comparteixen que hi hagi càrrecs de confiança però
creuen necessària la figura i ho aproven en aquests
termes. Malgrat, com diuen, sigui una qüestió de
fe..., no es pot anar a missa i repicar.
Bon estiu a tothom.

transparència alhora d’actuar i sensibilitat social
amb els ciutadans, alhora de prendre decisions.
Però contractar en plena crisi econòmica i sanitària un càrrec de confiança que cobrarà més que
la pròpia alcaldessa, és un error majúscul i un mal
exemple de gestió pública. Incloure l’aprovació pel
tràmit d’urgència, en un ple municipal abans de la
festa major, sense aportar dades de l’afortunat, és
un exercici de manca de transparència o de mala
consciència. I per últim, gastar 51.000 euros l’any
en una sola persona, quan Canet patirà necessitats
de tota mena per fer front a la pandèmia i la recuperació econòmica, és una manca de sensibilitat
absoluta respecte la realitat del moment.
És per això que des de Primàries Canet de Mar,
ens hi hem oposat i exigim al govern municipal
exemplaritat, transparència i sensibilitat social en
les seves actuacions.
Seguiu-nos al web https://www.primariescanet.cat
o escriviu-nos al correu hola@primariescanet.cat.
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“No es preocupi, que nosaltres ja estem al cas”

La persona al centre de l’acció
de govern

questa és majoritàriament la resposta del goOM CANET ho proposa dins del Pla de RecuA
vern municipal a les preguntes que se li forS
peració, adequant el PAM.
mulen des dels seients de l’oposició al Ple Municipal. El “ja es contestarà per escrit que ara no
tinc les dades” també és una fórmula recurrent.
Educació sí tenen; consideració no. Els regidors i regidores de l’oposició hem estat votats i escollits per
la ciutadania, i tenim unes responsabilitats davant
d’ella, que és vetllar pel bon govern i traslladar al
Consistori les queixes, dubtes i preguntes que ens
fan arribar. Tenim el mateix dret a la informació i al
coneixement de la gestió municipal que els regidores i regidores que conformen el govern municipal.

Les propostes han de reactivar la econòmica
amb treball digne, enfortir l’ensenyament i salut pública, primant els serveis socials del poble, atenció a la gent gran, impulsar propostes
de lloguer d’habitatge social, i atenció a les dones víctimes de la violència masclista. La Renda
Bàsica Universal ajuda a no repetir la desigualtat promoguda al 2008, aprofitant les iniciatives de persones i entitats per donar resiliència
al poble.

No sortir a les fotografies dels actes oficials és ja una
norma que ens amoïna poc, tot i que és una falta de
respecte cap a la ciutadania que representem. Però
quedar fora d’absolutament tot el que fa i decideix
el govern municipal perquè mai explica, comparteix
o consulta al conjunt dels representants de la ciutadania, això sí que és motiu de preocupació. “Yo
me lo guiso, yo me lo como”, així funcionen. La majoria que s’imposa a les minories, sempre i en tot.
L’intent de constituir una taula per treballar totes i
tots junts per recuperar-nos de la crisi post-pandèmia ha estat una mostra més.
Una pena!

Impulsem ajuts econòmics a comerciants, autònoms, etc. Volem immediatesa, però l’administració té un procés, que volem escurçar
per ajudar-los. Els pressupostos de cultura es
mantindran per no perjudicar a treballadors i
entitats.

Defensem el territori

Reclamem a les entitats supramunicipals aixecar el límit de dèficit. Els superàvit ha d’estar
destinat a la vida del ciutadà. És temps de
deixar personalismes i partidismes, tothom ha
de remar pel Bé Comú. Pels canetencs i canetenques cal sumar.

Cuidem-nos i treballem pel
que vindrà

mb tot el que ens ha passat com a poble i
juny complia el primer any de legislatura,
A
com a societat aquest darrer any, queda
A
arrencant amb diversos fronts oberts en polílluny aquella ruta popular del 4 de maig quan
tica municipal i nacional i a gener patíem el temvam aturar-nos al parc de la Misericòrdia per
parlar dels neguits que ens provocava la ubicació del segon institut.
Les paraules que vam compartir, però, son ben
vives i actuals. És necessari fer un debat entre
totes sobre la seva ubicació.
Estem totalment en contra que es planteji als
Ametllers de Can Grau de Muntanya, un terreny
agrícola que limita la zona forestal i agrícola, que
afavoreix la biodiversitat i on hi viuen moltes espècies animals com el BLAUET o l’ERIÇÓ.
Alhora, creiem que cal més transparència perquè el poble conegui el COM i en QUÈ afecta el
POUM al territori natural i agrari de Canet.
Alternatives n´hi ha, tant sols falta voluntat poltica i tenir clar que hem de preservar allò que
ens ha costat tant de temps tenir, espais naturals
autèntics i autòctons.
#teiximpoble

poral Glòria, però ha estat la pandèmia COVID-19
la que marcarà el futur polític, econòmic i social.

Volem tenir un record per tots aquells que ens
han deixat i les seves famílies, transmetre reconeixement als professionals que han vetllat per la
salut i els serveis essencials i recordar la inestimable tasca del voluntariat canetenc.
No estàvem preparats i hem tingut més reacció
que iniciativa, sigui per normativa o per manca
d’agilitat en la presa de decisions.
Canet i Tu s’ha prestat a col·laborar plenament
amb el Govern local i desitgem que aquest canviï
el rebuig inicial per sinèrgia constructiva, sobretot
en la negativa a incloure a les Entitats locals dins
la Taula per a la Reactivació, substituïdes literalment per “persones amb experiència a l’Administració”, malgrat el que alguns regidors de Govern
manifesten interessadament a mitjans i xarxes.
Cuidem-nos.

Canet en imatges

