
Començarà al setembre i ho farà amb dues línies de 
1r i dues línies de 2n d’ESO. Aquest mes de març 
s’ha fet la preinscipció de l’ensenyament de primària 
i secundària obligatòria i les famílies han pogut ja 
optar pel segon institut. 
El terreny on s’instal·laran els mòduls, és al 
davant de la piscina municipal. Són uns mòduls 
completament equipats que permetran als alumnes 
desplaçar-se d’un a l’altre sense necessitat de sortir 
a l’exterior. Serà un centre SES, és a dir, Secció 
d’Ensenyament Secundari, per la qual cosa només 
impartirà l’educació secundària obligatòria. L’opció 
de Batixellat es farà únicament al Lluís Domènech. 
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I també ...:

Nou projecte per a la 
Plaça Mercat
L’Ajuntament, d’acord amb les empreses i els grups 
amb qui ha mantingut contactes per valorar el 
projecte de la Plaça, ha decidit fer-hi modificacions 
per adaptar-se a les novetats plantejades. Hi ha 
noves propostes, viables i que són interessants que, 
a més a més, suposen un abaratiment global del 
projecte de rehabilitació i reforma. 
Entre aquestes novetats, es planteja una modificació 
de les plantes d’aparcament o també un aprofitament 
diferent de les entrades a la Plaça, que, recordem, és 
un edifici protegit.

Canet rebrà 575.000 € per 
invertir als espais públics
A través de la Diputació de Barcelona per als anys 2013 i 2014

Canet és un dels municipis del Maresme que han participat a les Meses de concertació, un dels instruments 
de què disposa la Diputació de Barcelona per donar suport als governs locals. Canet rebrà, en concret, 
175.000 euros per invertir aquest 2013 en serveis públics, 400.000 euros per al manteniment d’infraestructures 
també aquest any i 150.000 euros per a infraestructures al 2014. Ara, l’Equip de Govern està decidint quines 
actuacions es prioritzaran, d’acord amb les quantitats assignades. Entre d’altres prioritats hi ha l’Escola 
Bressol, servei públic que ofereix l’Ajuntament gràcies al finançament extern i el terreny de la papallona. 

Terreny de la papallona. Riera Buscarons

El segon institut començarà al setembre 
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Acords de Ple
El Ple és el màxim òrgan de govern i administració municipal. Està 

format per tots els regidors i les regidores del consistori, que a Canet de 

Mar són 17, i és presidit per l’alcalde. Aquests són els principals acords 

que s’han pres a les darreres sessions plenàries d’aquest Ajuntament.

Ple extraordinari
de 28 de desembre
de 2012
- Modificació estudi de viabilitat econòmico financera 

per a la rehabilitació, reforma i ampliació del 
Mercat Municipal i posterior explotació. Aprovada 
per unanimitat dels disset membres presents dels 
disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal.

- Incoació expedient contracte concessió d’obra 
pública per a la rehabilitació, reforma i ampliació 
del Mercat Municipal i posterior explotació 
del supermercat i aparcament. Aprovada per 
unanimitat.

- Aprovació tarifes servei municipal de 
subministrament d’aigua potable de Canet de Mar 
per a l’exercici 2013. Aprovades per unanimitat.

- Aprovació modificació de l’addenda del conveni 
entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la delegació 
de la competència del servei d’atenció domiciliària 
(SAD social i SAD dependència). Aprovada per 
unanimitat.

- Acord de revocació del reconeixement de 
l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Canet de Mar com a única associació de voluntaris 
de protecció civil del municipi. Aprovada per deu 
vots a favor i set abstencions.

- Aprovació de la modificació dels estatuts de 
l’Hospital Residència Guillem Mas de Canet de 
Mar. Aprovades per tretze vots a favor i quatre 
abstencions.

- Moció que presenten els grups municipals de 
CiU, ERC, UMdC i el PSC en defensa del model 
d’escola catalana. Aprovada per quinze vots a 
favor i dos en contra.

Ple ordinari de 31 de 
gener de 2013 
- Aprovació dels comptes de la concessió del servei 

de la piscina pública dels exercicis 2008-2011. 
De conformitat amb la proposta de la Tinència 
de l’Alcaldia d’Hisenda i Règim Intern, s’aprova 
per unanimitat dels setze membres presents 
dels disset de nombre de dret que integren el ple 
municipal

- Bonificació de l’impost sobre construccions i 
obres al Consell Comarcal del Maresme per 
desenvolupar el projecte de la Xarxa comarcal de 

banda ampla del maresme, Fase I. S’aprova per 
unanimitat.

- Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica 
del municipi de Canet de Mar. S’acorda per dotze 
vots a favor i quatre abstencions 

- Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora 
del soroll i les vibracions de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. S’aprova per dotze vots a favor i quatre 
abstencions.

- Aprovació pròrroga conveni amb el Consell 
Comarcal del Maresme per a la compra agregada 
d’energia elèctrica. Aprovada per unanimitat.

- Aprovació conveni amb el Consell Comarcal del 
Maresme per a la compra agregada de gas natural 
i delegació de competències de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. S’acorda per unanimitat.

- Nou nomenament representants Grup Municipal 
de CiU al Consell Municipal de Medi Ambient. 
S’acorda per unanimitat: deixar sense efecte 
el nomenament de la senyora Esther Segura 
Garcia com a titular del Consell Municipal de 
Medi Ambient i la senyora Mireia Cortés Sánchez 
com a suplent, nomenades pel Ple municipal en 
sessió extraordinària de data 14 de juliol de 2011, 
com a representants del grup municipal de CiU, 
i nomenar representants del grup municipal de 
CiU en el Consell Municipal de Medi Ambient, el 
senyor Antoni Finestres Abanades, com a titular i 
la senyora Esther Agulló Renau, com a suplent.

- Aprovació inici d’un expedient d’interpretació de 
concessió del servei municipal de subministrament 
d’aigua potable. S’acorda per unanimitat. 

- Aprovació tarifes servei municipal del 
subministrament d’aigua potable de Canet de Mar 
a l’exercici 2013. S’acorda per unanimitat.

- Examen i aprovació de l’expedient de modificació 
de crèdit per transferència de crèdit 02/2013. 
S’acorda per nou vots a favor i set vots en contra.

- Moció dels grups municipals de CiU i UMdC a 
favor de la finalització de tot l’Arc Mediterrani. 
S’acorda per unanimitat. 

- Moció dels grups municipals de CiU, ERC i UMdC 
per reclamar a l’Estat Espanyol que no centrifugi el 
seu dèficit a Catalunya. S’acorda per onze vots a 
favor i cinc abstencions. 

- Moció dels grups municipals de CiU, ERC, UMdC, 
PSC i PP per suspendre cautelarment l’any 
2012 la liquidació de les plusvàlues als afectats 
per processos de desnonament d’habitatges de 
primera residència. Per unanimitat. 

- Moció dels grups municipals de CiU, ERC i UMdC 
d’adhesió a la declaració de Sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya S’acorda per dotze 
vots a favor i quatre vots en contra.
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L’agenda 
Preparant l’estiu: Oferta de casals i esplais 
d’estiu d’entitats, escoles i clubs esportius

Escola d’estiu Canet Futbol Sala
Activitats: poliesportives, tecnificació de futbol 
sala, sortides, múltiples activitats dinàmiques...
Edat: de 4 a 15 anys
Durada: última setmana de juny i tot juliol
Horari: 9.00 a 13.00 h i 15.30 a 17.30 h
Lloc: Instal·lacions del Pavelló i espais oberts

L’Estiesport del col·legi Yglesias - 
summer camp
Activitats: Tot en anglès. Bicicletades, jocs 
populars, excursió a la Creu, jocs d’aigua ...
Inscripció: del 18 de març al 24 de maig a 
secretaria de l’escola. Obert a tots els nens/es
Horari: 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h
Preu: 4 setmanes,180 euros
Lloc: Col·legi Yglesias

Casal i campus d’estiu CB Canet
Activitats que es faran: esports col·lectius, 
esports individiduals, gimcanes, sortides, 
tallers i estada de colònies.
Horaris: de 9.00 a 13.00 h
Menjador: 13.00 a 15.00 h o 15.00 a 18.00 h
Edat: de 4  a 16 anys
Inscripció: 15 de març, 5 d’abril i 3 de maig de 
19.00 a 21.00 h al Pavelló Municipal.
Lloc: Pavelló Municipal de Canet de Mar.

Canet Club de Futbol – Activitats d’estiu
Activitats que es faran: dividit en dues parts: 
Tecnificació de futbol i multiesportiva. Futbol 
i a la tarda també natació, bàsquet, vòlei, 
atletisme...
Edat: nois i noies de Benjamí 8-9 anys fins a 
Cadet 15-16 anys.
Horaris: 4 primeres setmanes de Juliol de 9.00 
a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h
Lloc: diferents instal·lacions esportives 
municipals i algunes privades

Aquesta és la informació de què disposem fins 
ara. Podreu ampliar-la als clubs i les escoles i 
també al web www.canetdemar.cat

HORARI CEMENTIRI MUNICIPAL
A partir del març, l’horari del Cementiri canvia: 

- De dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h

- Dissabte i diumenge de 9.00 a 13.00 h
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Telèfons d’interès: 

Editorial

Ajuntament - Edifici central
Telèfon: 937943940 / Fax: 937941231

Vil·la Flora i Masoveria
Telèfon: 937954625 / Fax: 937943198

Serveis Socials
Telèfon: 937954679 / Fax: 937954126

Policia Local
Telèfon: 937940088 / Fax: 937940744

Biblioteca P. Gual i Pujadas
Telèfon: 937956037 / Fax: 937943154

Oficina de Turisme 
Telèfon: 937940898

Casa Museu Domènech i Montaner
Telèfon: 937954615 / Fax: 937943090

Escola Bressol El Palauet
Telèfon: 93 794 37 70

Plaça Mercat 
Telèfon: 93 794 02 92

Ràdio Canet 
Telèfon: 937942002 - Fax: 937941303

Hospital Residència Guillem Mas
Telèfon: 93 794 03 93
Centre residencial Els Garrofers
Telèfon: 93 795 63 08
 
Pavelló d’esports 
Telèfon: 937940962
 
Piscina municipal 
Telèfon: 937943966

Bústia Oberta a 
l’Ajuntament: 
canetdemar@canetdemar.cat

Dos anys de govern 
municipal 
Dos anys de govern comencen a donar pistes de 
com estan funcionant les coses i sobretot si els 
plantejaments i les promeses d’inici de legislatura 
eren o no fonamentats. L’equip de govern està 
plenament convençut que les coses marxen segons 
el previst i que el que s’intueix d’aquí al final de 
legislatura és que assolirem amb escreix els 
compromisos que vam contraure i vam presentar 
a la ciutadania. Ens hem trobat amb moltes traves, 
molts pals a les rodes, però la realitat ens diu que les 
ganes, la il·lusió, l’empenta i la bona gestió, amb el 
temps, estan donant i continuaran donant fruits.

Certament, les coses en general no estan bé. Cada 
dia, per desgràcia, sentim notícies de com està el 
país i, en general el món que ens envolta i, la veritat, 
no són gens encoratjadores. Retallades, corrupció, 
l’atur que es dispara, cau el consum i l’activitat 
econòmica, s’acaben les subvencions i els Serveis 
Socials estan cada dia més sol·licitats per persones 
del nostre entorn, del nostre poble, on no som 
aliens a la crítica situació global. Malgrat això, som 
optimistes, estem treballant per canviar les coses. 
Estem compromesos amb una bona manera de fer i 
de deixar fer. Amb transparència, amb claredat, dient 

les coses com són, tocant de peus a terra i amb pas 
segur. Els projectes han de ser compartits, treballant 
transversalment entre l’equip de govern i l’oposició. 
Amb veu per tothom, en equip. Mai un govern havia 
treballat com ara tan a prop de l’oposició. Mai s’havia 
donat espais de ràdio pels grups municipals que 
no fossin al govern. Mai s’havia treballat ni s’havia 
desenvolupat tants projectes compartits.

La situació financera municipal millora dia a dia. 
S’han renegociat els contractes i concessions, 
un per un, per tal de millorar els serveis i estalviar 
diners. S’ha fiscalitzat cada euro que es gasta  Els 
nostres proveïdors estan cobrant a 40 dies. Estem 
complint el Pla de sanejament i la previsió és acabar 
abaixant l’IBI.

Ja tenim a la vista un segon institut, hem iniciat el 
POUM, tenim un nou cap de Policia, destinem més 
recursos per Serveis Socials, obrim noves rutes 
turístiques, seguim amb la pojecció de la Casa 
museu, contractem una nova concessió de neteja 
viària i una millor gestió de residus, comencem 
cursos de formació ocupacional i apostem fort per 
l’emprenedoria.

Estem treballant en la millora de platges, en la 
remodelació de la Plaça Mercat, en la dinamització 
del polígon industrial i també treballem, conjuntament 
amb la UBC, per la potenciació del nostre comerç.

Hem implementat un servei de psicologia i logopèdia 
que les escoles han agraït i molt, disposarem de més 
de 500.000 euros de la Diputació de Barcelona que 
es destinaran a l’asfaltat de carrers, traslladarem les 
àrees de Promoció Econòmica i Educació a l’Escola 
de Teixits, abaixarem un 6 % de la tarifa de l’aigua i 
hem obert l’Ajuntament a la tarda.

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà i la millora dels serveis 
d’atenció a les persones seran una prioritat aquests 
dos propers anys dins d’un pla estratègic que assenti 
les bases del Canet del futur.

Però no tot s’hi val. S’ha de ser coherent. El debat 
polític és profitós i positiu, ningú no té la raó absoluta. 
La tasca d’un bon equip de govern és dirigir i prendre 
decisions, sovint doloroses i poc populistes, tot i 
que és molt fàcil desmarcar-se’n, sense donar cap 
argument amb coherència.

Aquí tothom està cridat a sumar, tots hem de 
construir el nou Canet. La situació actual requereix 
amplitud de mires, concentració i treball destinat als 
interessos del poble, excloent-ne partits i partidismes. 
No val aprovar pressupostos conjuntament i després 
criticar-los. No hi cap la demagògia, hi caben les 
propostes i les opinions de tothom, sobre la taula, 
a les reunions, amb esperit positiu i de millora. Som 
aquí perquè el nostre poble ens necessita. 

Equip de Govern Municipal
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Carnaval a Canet de Mar
L’acte lúdic més rellevant de les darreres setmanes, ha estat la celebració del Carnaval. La rua infantil va 

aplegar de nou més d’un miler de nens i nenes de tots els centres educatius de Canet. Enguany, diversos 

centres s’han unit per fer un homenatge a la companyia Comediants, per afegir-se a la celebració dels seus 

40 anys de vida. A la rua de Carnaval hi havia més d’una desena de comparses. El ball infantil de diumenge 

i finalment l’Enterro de la sardina van posar punt i final a la festa. Aquí teniu un recull d’imatges, a les quals 

hem volgut afegir la rebuda al pilot de motos Joan Pedrero, que ha demostrat un any més, que és un dels 

grans del motor a nivell mundial, ja que ha quedat en cinquena posició al rallie Dakar. Felicitats campió!  

Rua infantil i rua del dissabte de Carnaval
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Rebuda al pilot de motos Joan Pedrero 
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Canet disposa d’una Unitat 
canina de la Policia Local
Diversos ajuntaments ja s’han interessat per aquest servei 

Canet té nou cap de la 
Policia Local 

El dia 18 de març s’ha incorporat a la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Canet de Mar el nou cap 
de la Policia Local, Joan Carles de Blas. Es tracta 
d’un professional jove, tot i que té més de 20 anys 
d’experiència en el món de la seguretat ciutadana, ja 
que prové de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Un cop resolt el conflicte amb l’anterior cap de la 
Policia, el Govern ha estat treballant per aconseguir 
reordenar el cos de la Policia de Canet. La 
incorporació d’un nou cap era un reivindicació del 
cos local i ja és una realitat. 
El nou cap ocupa el càrrec de forma interina durant 
un període de sis mesos. Durant aquest temps 
s’iniciarà el procés per cobrir definitivament la plaça 
d’inspector en cap de la Policia Local de Canet de 
Mar.

El desembre passat, dintre de les activitats 
organitzades a la desfilada solidària canina que es 
va celebrar a la plaça Onze de Setembre, es va fer 
la presentació de la Unitat canina de la Policia Local 
de Canet de Mar, projecte que ha implicat les Àrees 
de Seguretat Ciutadana i Sanitat de l’Ajuntament de 
Canet de Mar.
El servei consta de dos gossos que es destinen a 
diferents tasques. Un d’ells es dedica especialment 
a la localització de drogues i l’altre dóna suport als 
serveis i les prevencions d’ordre públic i seguretat 
ciutadana.
La col·laboració del Centre Caní Pedracastell ha 
estat fonamental a l’hora de desenvolupar aquest 

servei de suport policial. 
De fet, des d’aquest inici d’any, la Regidoria de 
Seguretat Ciutadana ha rebut consulta de diferents 
ajuntaments que estan valorant la possibiliat 
d’incorporar gossos en determinades tasques de 
seguretat i control. 
Per aquest motiu es va fer una exhibició del 
comportament d’aquests animals i del seu 
ensinistrament al Centre Caní Pedracastell. Hi van 
assistir membres de les policies locals de Sant 
Andreu de la Barca, Canovelles i Vilassar de Dalt, 
així com el regidor de Seguretat Ciutadana i el cap de 
la Policia Local del municipi de Premià de Dalt.

Aquest març, la Policia Local ha denunciat 
quatre conductors per donar positiu als controls 
d’alcoholèmia. La matinada del dia 16, una patrulla 
va detenir un conductor per saltar-se un semàfor en 
vermell. Va donar una taxa positiva de 0.93 mg/litre 
en l’aire expirat, per la qual cosa se’l va denunciar 
penalment. El vehicle va quedar immobilitzat i el 
conductor també va rebre denúncia per no disposar 
d’assegurança  ni tenir la ITV en regla. La matinada de 
diumenge 17, es van denunciar administrativament 
dos conductors en un control preventiu, amb unes 
taxes de 0.35 mg/l i 0.48 mg/l en l’aire expirat. 
Aquestes infraccions són sancionades amb una 
multa de 500 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet .
I el dia 9 de març, també de matinada, hi va 
haver un accident de trànsit en què es van veure 
involucrats un vehicle en moviment i tres cotxes que 
estaven aparcats, a més a més del mobiliari urbà. 

El conductor d’un turisme va pujar pel carrer Sant 
Cristòfol en sentit contrari i un cop va arribar a la 
ronda Doctor Anglès, va creuar el parterre central, 
va trencar un dels pivots i va col·lisionar contra tres 
vehicles aparcats. El conductor va abandonar el lloc 
i va ser localitzat a Arenys de Mar.
D’altra banda, la Policia Local va identificar al gener 
cinc joves menors d’edat quan presumptament 
havien trencat els miralls retrovisors de sis vehicles.
Gràcies a la col·laboració ciutadana i a la ràpida 
actuació dels agents es van poder identificar els 
autors,que eren cinc nois d’entre 16 i 17 anys. Els 
fets han estat comunicats a la Fiscalia de Menors 
de Barcelona. No obstant això, i a instància dels 
pares dels menors, l’Oficina d’atenció al ciutadà de la 
Policia ha dut a terme una mediació entre els afectats 
i els tutors legals dels menors i aquests darrers han 
rescabalat econòmicament els danys causats.

Denúncies per 
l’incompliment de la 
normativa de gossos
Aquest gener, la Policia Local de Canet de Mar ha 
efectuat nombrosos controls als parcs i jardins del 
municipi per tal de detectar infraccions relacionades 
amb l’Ordenança d’animals de companyia.
Aquests controls s’han dut a terme amb personal de 
paisà al passeig Marítim, al passeig de la Misericòrdia, 
ronda Doctor Anglès, el parc de Can Salat Busquets, 
etc. Les vigilàncies s’efectuen a primera hora del 
mati, durant el migdia i a darrera hora de la tarda.
Els resultats del gener i el febrer, totes elles perquè 
els propietaris no han recollit les defecacions dels 
animals, són els següents:

El dia 16 de gener va ser denunciat un home al 
passeig Marítim.
El dia 18 de gener va ser denunciat un home al 
passeig de la Misericòrdia.
El dia 18 de gener va ser denunciat un home al 
passeig Marítim.
El dia 19 de gener va ser denunciada una dona al 
passeig de la Misericòrdia.
El dia 15 de febrer es van denunciar dues persones 
al passeig Marítim.

La Regidoria de Sanitat ja ha incoat els expedients 
sancionadors corresponents per sancionar els 
infractors, amb multes que poden arribar fins als 
400 euros, tal i com preveu  l’Ordenança  municipal 
reguladora de la tinença i de la protecció d’animals, 
vigent al nostre Ajuntament.

Diversos conductors han estat imputats per 
conduir beguts
També s’han identificat 5 menors que han trencat retrovisors de cotxes
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Aquest març ha finalitzat el termini perquè les 
empreses interessades en el projecte de rehabilitació 
i reforma de la Plaça Mercat presentessin les seves 
propostes. L’Ajuntament, d’acord amb les empreses i 
grups amb qui ha mantingut contactes per valorar el 
projecte, ha decidit fer-hi modificacions per adaptar-
se a les novetats plantejades. Hi ha noves propostes, 
viables i que són interessants que, a més a més, 
suposen un abaratiment global del projecte de 
rehabilitació i reforma. Entre aquestes novetats, es 
planteja una modificació de les plantes d’aparcament, 
que de dues passarà a una amb places d’aparcament 
al voltant de l’edifici o també un aprofitament diferent 
de les entrades a la Plaça. 
Tot això fa que l’Ajuntament hagi valorat l’opció de 
dur a terme un nou procés de licitació, que rebaixarà 
econòmicament l’anterior. Dels poc més de 5 milions 
dos-cents mil euros, les noves propostes passen a 
3 milions sis-cents mil euros. S’ha declarat desert 
el procés que acabava aquest primer de març i se 
n’iniciarà un de nou, que s’aprovarà en breu a través 
del Ple de la corporació.
Recordem que el projecte de la Plaça Mercat ha 
estat aprovat fins ara amb la unanimitat de tots els 
membres que integren el Ple de l’Ajuntament. El 
futur de la Plaça Mercat és un projecte de poble i 
cal mantenir com fins ara el màxim consens. No 
hem d’oblidar que es tracta d’un edifici catalogat, al 
bell mig del municipi. Per tant, cal actuar amb seny i 

sense pressa a l’hora de valorar un nou projecte que 
sigui igualment viable i millori substancialment el cost 
econòmic global.
La generació de llocs de treball directes i indirectes 
i l’opció clara d’oferir facilitats perquè la gent de 
Canet faci les compres al municipi, són motius més 
que importants per generar el consens entre els 
corporatius de les diferents opcions polítiques. 

L’Ajuntament modifica el 
projecte de la Plaça Mercat
Les modificacions permeten abaratir el cost global de la remodelació

Canet Aliments, 
projecte únic municipal

Des de fa un temps a Canet hi ha tres entitats, 
Càritas, Creu Roja Maresme Centre i Serveis Socials 
de l’Ajuntament, que col·laboren en el projecte 
d’aliments que es fa al nostre municipi. 
Després d’aquest temps, i veient que la realitat ens 
empeny a ampliar aquest projecte, han decidit fer un 
pas més i unificar la tasques en un únic projecte que 
han s’anomena Canet Aliments.. 
L’objectiu es poder donar major resposta en el 
moment de crisi actual, millorar el servei a la gent 
que ho necessita i fer-ho d’una manera coordinada. 
Les tres entitats han fet una distribució de tasques. 
Així, Serveis Socials seguirà essent qui valori les 
necessitats i la coordinació del projecte, Creu 
Roja Maresme Centre s’ocupa de gestionar i 
emmagatzemar els aliments arribats del Pla d’ajuda 
alimentaria Unió Europea, el que es coneixia fins ara 
com a banc d’aliments, i també de fer-ne la preparació 
i la distribució a les famílies.
Càritas per la seva banda, col·labora en aquest 
projecte amb una compra mensual molt important 
d’aliments per tal de complementar els que arriben 
del Pla d’ajuda alimentària Unió Europea.
D’altra banda, des de la Regidoria de Benestar 
Social es faran compres puntuals d’aliments quan 
calgui, sobretot en el cas que no arribin del Pla 
d’ajuda alimentària U.E. o que s’esgotin determinats 
aliments. Així, per exemple, aquest mes de març 
l’ajuntament ha dut a terme una compra pel valor de 
6.499’75 € que serviran per reposar i cobrir productes 
fins als mesos de juny i juliol.
El resultat d’aquest projecte és un treball organitzat i 
unificat que, al no duplicar o diversificar, aconsegueix 
donar resposta a més famílies i també ampliar i millorar 
notablement els lots d’aliments que es donen a les 
mateixes. També es pretén coordinar les diferents 
recollides d’aliments, donacions de particulars, que 
es facin al nostre municipi i així poder ampliar l’estoc 
existent i donar entre tots una millor resposta.
Des de l’Ajuntament es vol agrair la col·laboració 
d’entitats i ciutadans anònims de Canet que han 
participat desinteressadament en aquest projecte.
Aquesta experiència de coordinació de les tres 
entitats locals és pilot en el territori i això ha motivat 
que d’altres municipis s’hagin interessat pel seu 
funcionament.
Canet Aliments ha començat a treballar com a 
projecte únic aquest 2013 i la experiència ha estat 
molt ben valorada, tant per les entitats, voluntariat i 
famílies a qui s’adreça el projecte.
Fins ara s’ha fet també molta feina, com ho demostra 
la recollida de 2,5 tones d’aliments que va fer-se a 
finals de l’any passat. 
La iniciativa va sorgir de l’Associació de veïns del 
Casc Antic i de Càritas i hi van col·laborar comerços, 
entitats i molts canetencs a nivell particular. El resultat 
va ser una recollida d’aliments que es van donar als 
Serveis Socials de l’Ajuntament, per tal d’afegir-los a 
l’estoc d’aliments. 

L’alcalde Jesús Marín, la regidora de Medi Ambient, 
M.Assumpció Sánchez i els regidors Cati Forcano, 
Toni Romero, Àngel López i Pere Xirau, van 
acompanyar, en representació del nostre municipi, 
el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, a 
primera visita oficial després de les obres d’ampliació 
de la depuradora mancomunada d’Arenys de Mar, 
Arenys de Munt i Canet de Mar. També ho feren els 
alcaldes d’Arenys de Mar, Estanislau Fors i d’Arenys 
de Munt, Josep M. Ximenis i el president del Consell 
Comarcal, Miquel Àngel Martínez.
Els treballs d’ampliació es van iniciar a l’estiu de l’any 
passat i han durat vuit mesos. El cost ha estat d’uns 
2,2 milions d’euros i han fet possible que la planta 
assoleixi la capacitat de tractament per a la qual va 
ser dissenyada. En aquest sentit s’han desenvolupat 
diverses actuacions per millorar el pretractament, el 
tractament biològic i la línia de fangs, entre d’altres.
La depuradora va entrar en funcionament l’any 2004. 
És la novena estació depuradora en servei a la 
comarca del Maresme, juntament amb Mataró, Teià-
Maresme Sud, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Pol 
de Mar, Tordera, Òrrius i Sant Genís de Palafolls.

Els membres de l’Equip de Govern, van aprofitar la 
trobada amb el conseller per demanar-li la possibilitat 
d’incloure a l’autopista C-32 un cartell indicatiu que 
faci referència al Modernisme local i en concret 
a la Casa museu Domènech i Montaner. Es tracta 
d’un reclam turístic que fa temps que des de Canet 
s’està sol·licitant i que l’empresa concessionària de 
l’autopista delega en el Govern de la Generalitat, que 
és qui té la potestat de decidir aquestes qüestions.

El Govern de Canet acompanya el conseller Vila 
en la visita a la depuradora
Visiten les obres d’ampliació d’aquest equipament mancomunat
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Nou contracte de recollida 
de residus i neteja viària 
L’Ajuntament l’adjudica a una única empresa 

Superem el 67% de recollida selectiva al 2012
L’Ajuntament ha presentat a l’Agència de Residus 
de Catalunya les dades oficials de recollida de 
residus al municipi durant l’any 2012. Un any més, el 
municipi de Canet de Mar presenta la millor dada de 
percentatge de recollida selectiva de la seva història. 
Al 2012 s’han recollit selectivament el 67,52% dels 
residus municipals. 
Tot un èxit i més tenint en compte que Canet és un 
municipi amb molta edificació vertical, més de 500 
activitats comercials i població turística. 
Són dades excel·lents, perquè entre d’altres xifres, 
s’ha aconseguit reduir un 1,94% el total de residu 
generat i recollit. Aquest era també un dels objectius 
que perseguia l’Ajuntament per la gestió sostenible 
del residu. 
La major reducció ha estat en el rebuig, amb una 
disminució de recollida de més de 77.000 kg. El 
paper i el cartró, per la seva banda, s’han reduït en un 

14,52% i la matèria orgànica en un 1,37%. Aquesta 
darrera disminució es pot relacionar amb la crisi 
econòmica i amb el fet que la ciutadania cada cop 
llença menys menjar en bon estat. Vidre i envasos 
també s’han recollit en quantitats inferiors a les de 
l’any passat.
L’única fracció de residus en què s’ha augmentat 
la recollida ha estat la Deixalleria, que ha superar 
en total les dades dels darrers 4 anys. L’increment 
en aquest equipament ha estat del 6,19%, que en 
valor absolut és de 92.032 kg. Destacar aquí la gran 
reducció de la recollida de ferralla i metalls, que ha 
tingut en sis anys una disminució de més de 143.000 
quilograms. Aquesta disminució, que ha anat baixant 
any rere any, es creu que té a veure en gran mesura, 
amb el robatori sistemàtic que pateix la Deixalleria. 
Podeu consultar tot el detall de les xifres al web 
municipal. 

Inspecció de bosses 
abandonades 

L’Àrea de Medi Ambient ha iniciat una nova campanya 
d’inspeccions de bosses d’escombraries deixades 
incorrectament a la via pública i a les papereres per 
tal de reduir la seva presència de forma incontrolada. 
La campanya té l’objectiu, per una banda, de 
fer desaparèixer aquestes bosses abandonades 
incontroladament i, per una altra millorar els resultats 
de recollida selectiva.
Tot i que és una minoria la ciutadania que abandona 
les bosses d’escombraries al carrer o a les papereres, 
aquestes fan molt mal efecte a la majoria i esdevenen 
un problema tant per la imatge del nostre poble com 
pel fet que contribueixen negativament a la percepció 
que la població ho està fent bé. 
Així, el 26 de febrer, personal de l’Ajuntament i de 
l’empresa de recollida de residus van efectuar 
inspeccions i van comprovar que hi havia bosses amb 
barreja de diferents residus. S’ha pogut identificar els 
propietaris de les bosses abandonades, als quals 
se’ls ha incoat un expedient sancionador que podrà 
comportar una multa de fins a 120 euros.
Des de l’Ajuntament es demana a la població que 
utilitzi les papereres per llençar-hi els residus 
individuals que generem a l’espai públic, però no 
les bosses d’escombraries originades dins de les 
nostres cases.

L’1 de gener es va iniciar el nou contracte del servei 
de recollida de residus i de neteja viària que ha es-
tat concessionat a l’empresa CESPA. Si bé aques-
ta empresa ja fa anys que du a terme el servei de 
recollida de residus al municipi, ara també se li ha 
concedit el servei de neteja viària. Entre les modifi-
cacions de funcionament destaquem l’augment de la 
neteja manual, un nou equip de neteja amb aigua, la 
instal·lació de GPS a tots els vehicles de recollida i 
de neteja o la incorporació en el conjunt de tasques 
de la neteja dels parcs i dels jardins.
Gràcies al nou concurs públic i a una millor optimit-
zació del servei, el cost global de recollida i de neteja 
viària ha disminuït respecte al que s’estava pagant 
fins ara. A més a més ha estat possible incloure millo-
res i canvis que milloraran ambdós serveis i per tant 
també la població en general.
CESPA és també qui fa, a partir d’ara, el servei de 

recollida de trastos vells. Segueix essent un servei 
gratuït per als particulars, però cal demanar-ho prè-
viament. Preneu nota del nou número de telèfon: 

T. 93 765 00 61 

Rebaixa del 5% en la 
taxa d’escombraries
L’Ajuntament aplica de nou una rebaixa d’un 5% en 
la taxa de recollida d’escombraries a les famílies que 
facin ús de la Deixalleria i la Minideixalleria. L’Àrea 
de Medi Ambient aplica aquesta mesura per premiar 
els ciutadans que facin l’esforç d’anar directament 
al centre de gestió de residus municipal i motivar la 
població a fer una correcta gestió dels residus des 
de casa. 
Què cal saber:
- Hi tenen dret els usuaris que a títol particular 
facin 8 entrades mínimes durant l’any 2013 a la 
Deixalleria i a la Minideixalleria.
- Demaneu la targeta magnètica i utilitzeu-la cada 
cop que hi aneu. Allà és on quedarà enregistrada la 
vostra entrada.
-  No són entrades de residus les fraccions que 
habitualment es recullen al carrer. Tampoc s’hi pot 
portar rebuig ni restes de menjar.
- Només es concedirà una bonificació per unitat 
familiar i habitatge.
La bonificació s’aplicarà a la taxa de l’any 2014. 

Jardineria fa treballs de neteja i poda al municipi
El servei de jardineria ha dut a terme profunds treballs 
de manteniment als parcs i els jardins del passeig 
Marítim. S´han esporgat arbres per diversos motius. 
D’una banda perquè tocaven cablejat d’alta tensió 
de la nova estació de tren i de l’altra per millorar-ne 
el creixement futur en alguns exemplars, que estan 
patint molt a causa d’un substrat no idoni. Alhora 
s´han arreglat arbusts i gespa. Tots aquests treballs 
de calat pretenen preparar el passeig de cara al bon 
temps, fent més agradable aquest espai. 
També s’han podat diverses espècies d´arbres al 
municipi, seguint els criteris establerts l´any anterior 
de mínim dany possible a l’arbre. S’ha treballat al 
passeig de la Misericòrdia i al Marítim, a l’avinguda 
General Moragues o a la ronda Anselm Clavé. 
Gràcies a l’inici del nou contracte de neteja viària i 
de recollida de residus, el servei de jardineria es pot 
ocupar més del manteniment dels jardins, ja que la 
nova empresa fa de la neteja dels parcs i dels jardins 

que fins ara feien els jardiners municipals. 
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L’Ajuntament ha rebut el permís del jutjat contenciós 
administratiu per accedir a les naus de l’antiga 
fàbrica Pulligan i fer-ne les actuacions de neteja i 
tancament necessàries. Quan operaris i maquinària 
hi han accedit, s’han trobat amb un deteriorament 
molt important de les naus.  La previsió inicial era 
que es portés a terme en el termini d’un mes, tot i que 
ja s’ha rebut autorització per un mes més. 
Aquesta autorització ha arribat després que 
l’Ajuntament hagi tramitat un procediment 
administratiu amb diversos requeriments a l’empresa 
propietària perquè garantissin les condicions de 
seguretat i higiene que s’estaven incomplint. La 
manca de resposta per part de l’empresa va motivar  
que el consistori presentés un requeriment judicial. 
Així, el jutge va autoritzar els treballs municipals per 
execució subsidiària, que vol dir que l’Ajuntament 
fa els treballs de neteja i tancament amb càrrec a 
l’empresa propietària. El cobrament de les despeses 

que originin aquestes actuacions es farà, si cal, en 
via executiva i si l’empresa es declara insolvent, 
representarà una càrrega pendent de la finca.
El Govern municipal ha vetllat des del primer dia 
perquè se solucionés aquest assumpte. A banda del 
vessant sentimental que té la Pulligan pel poble de 
Canet, estem parlant d’un conjunt d’edificis al bell 
mig del municipi i calia garantir-ne les condicions de 
salubritat i seguretat i més tenint en compte que entre 
els edificis n’hi ha que formen part del catàleg de 
patrimoni arquitectònic local, la integritat dels quals 
ha de ser protegida pel consistori. D’aquí en part, 
que l’autorització del jutjat hagi estat favorable. Com 
que es tracta d’una propietat privada, l’Ajuntament 
no podia saltar-se la Llei d’Urbanisme que és molt 
clara en aquest sentit. Per aquest motiu s’han seguit 
tots els passos pertinents i s’està fent un seguiment 
exhaustiu dels treballs des dels Serveis Tècnics 
municipals.

Resolució judicial per 
entrar a netejar la Pulligan
L’Ajuntament encarrega la neteja i el tancament a una empresa

Nova imatge de 
l’entrada a Canet 
La rotonda situada a l’entrada del municipi venint de 
l’autopista, just al capdamunt de la Via Cannetum, ha 
estat remodelada integralment. La rehabilitació s’ha 
fet seguint criteris de disseny que permeten el mínim 
manteniment posterior. S’ha reduït la superfície 
ocupada pel verd urbà que tenia la rotonda i s’ha 
substituït per superfície dura o semitova, en aquest 
cas, terra volcànica vermella i pedres de color blanc.
Els jardiners de l’Ajuntament han estat els  
responsables del disseny de colors i textures barrejant 
diferents tipus de pedres per crear dibuixos que 
emmarquen les plantes escollides. Aquestes plantes 
necessiten poc reg i escàs tractament fitosanitari, la 
qual cosa facilita el manteniment  de l’espècie vegetal. 
L’arbre central, una olivera, s’ha conservat i al seu 
voltant s’han plantat cactus de diferents espècies.
Seguint els criteris de la jardineria sostenible, poc a 
poc s’aniran millorant les diferents zones dels parcs 
i jardins de Canet amb rehabilitacions semblants a 
aquesta. 

Millores d’accessibilitat 
a la plaça Colomer

Els darrers mesos s’han fet obres als accessos a la 
plaça Colomer, venint des de la plaça de l’Església. 
S’han eliminat els dos nivells d’escales que hi havia 
i les rampes, que eren massa dretes i per tant, poc 
útils per a les persones amb poca mobilitat. S’ha 
rebaixat el terreny a l’alçada de l’entrada del Col·legi 
Yglesias i ara hi ha una única rampa accessible per a 
tothom i molt més segura per la mainada quan entra 
i surt del centre educatiu. Queda, doncs, una vorera 
molt més ampla en aquest espai. 
A banda dels accessos a la plaça, s’ha obert de nou 
el passatge del Comunidor, que comunica amb l’altre 
costat de la plaça de l’Església i que estava tancat 
des de l’inici de les obres de l’Odèon.

La Brigada fa obres d’arranjament del pas 
subterrani de la riera de la Torre
Operaris de la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament han estat treballant al pas subterrani de 
la riera de La Torre per condicionar-lo. 
El motiu de l’arranjament era que, quan plovia, l’aigua 
final quedava embassada entre el pas sota la via del 
tren i el passeig Marítim, amb el risc que comportava, 
a banda de per la pudor, per convertir-se en un espai 
on fa niu el mosquit tigre. Amb la marinada passava 
a l’inrevés, ja que l’aigua de mar entrava pel pas i 
després no en sortia.
Els treballs han durat tres setmanes i s’han 
desenvolupat entre el febrer i el març. 
Els operaris han repavimentat amb pendents 
adequats el tram final del pas perquè l’aigua vagi a la 
sorra i es filtri fàcilment.

D’aquesta manera s’evitaran incomoditats per a 
veïns i usuaris del passeig Marítim i la platja. 



10
març 2013Butlletí d’Informació Municipal

Comediants rep el 
premi Joan Amades

Aquest gener, en un acte públic a la Vinya de 
Comediants, els membres del grup de teatre han 
rebut el recentment atorgat premi Joan Amades de 
Cultura popular. Un centenar de persones, entre 
amics, entitats locals i l’Equip de Govern municipal, 
van omplir la cúpula per acompanyar Joan Font, 
Jaume Bernadet i la resta de l’equip de direcció 
i gestió de Comediants a l’hora de rebre aquest 
reconeixement.
Un acte distès però molt emotiu alhora, carregat de 
tendresa i de record als companys desapareguts i 
que tanta feina han fet durant aquests 40 anys de vida 
de Comediants. Com bé va dir el director Joan Font, 
aquest premi sí que és merescut, ja que es tracta 
de reconèixer l’esforç per mantenir viva la cultura 
popular i d’això Comediants en són sinó el millor, un 
dels millors exponents a nivell internacional.
El guardó els el va lliurar el president de l’Associació 
Joan Amades, Amadeu Carbó acompanyat de 
l’alcalde Jesús Marín i de Lluís Puig, director general 
de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat de 
Catalunya. Com va dir Jaume Bernadet a l’hora de 
recollir el premi, si tots seguim omplint el menjador, 
Comediants romandrà a la cuina per preparar-nos art 
amb els productes que la cultura popular guarda al 
rebost. Per molts anys i felicitats pel premi !

Canet rebrà 575.000 euros 
de la Diputació  
Al Maresme s’invertiran en total, 14 milions d’euros

Canet a la Fira de Terrassa

Canet de Mar és un dels municipis del Maresme 
que ha participat a les Meses de concertació, un 
dels instruments de què disposa la Diputació de 
Barcelona per donar suport als governs locals. Els 
municipis es van reunir amb el vicepresident tercer 
de la Diputació Joaquim Ferrer, per acordar quines 
actuacions desenvoluparan durant aquest mandat i 
quins recursos hi aportarà cada part.
Ja s’han concertat més del 70% dels municipis de la 
comarca i es calcula que s’han destinat 14 milions 
d’euros a les necessitats expressades i prioritzades 
per aquests governs locals, en el marc de les 
actuacions del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-
2015.
En el cas de Canet, han participat a la trobada 
l’alcalde, Jesús Marín i el regidor d’Hisenda, 
Laureà Gregori. Canet rebrà un total de 575.000 
euros que serviran per garantir, d’una banda, la 
prestació adequada de determinats serveis públics 
que ofereix l’Ajuntament gràcies a l’aportació de 

finançament extern i que els darrers temps s’ha vist 
substancialment reduït, com és el cas de l’Escola 
Bressol. D’altra banda, l’aportació de la Diputació 
s’utilitzarà per al manteniment d’infraestructures, 
equipaments i espais públics urbans.
Ara, l’Equip de Govern decidirà quines seran les 
actuacions que es prioritzaran d’acord amb les 
quantitats assignades, que són 175.000 euros per 
invertir aquest any 2013 en serveis públics, 400.000 
euros per al manteniment d’infraestructures també 
al 2013 i 150.000 euros per a infraestructures al 
2014. Ja sabem que s’invertirà en l’Escola Bressol 
municipal i també es farà una actuació al terreny de 
la riera Buscarons que coneixem com la papallona. 
A banda dels representants del Govern de Canet, 
han assistit a la trobada els alcaldes i alcaldesses 
dels municipis veïns de Cabrils, Caldes d’Estrac, 
Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt, 
Teià, Vilassar de Dalt, Alella, Arenys de Mar i Arenys 
de Munt.

Terreny de la papallona a la riera Buscarons  

El Palauet  

2 x 2 en revistes a la 
Biblioteca 

La Biblioteca disposa d’un estoc molt important de 
revistes de diferents temàtiques que els usuaris 
poden llegir allà o emportar-se en préstec. Són, 
la majoria d’elles, publicacions periòdiques que 
tenen una informació molt útil i permanent i sovint 
representen un elevat cost d’adquisició que no 
sempre és accessible a totes les butxaques. D’aquí 
que tinguin molt de seguiment els exemplars de la 
Biblioteca. Ara, llancen un 2 x 2, a cost 0 pels usuaris.  
Aquests es poden emportar en préstec un parell de 
revistes actuals i en reben de regal un parell més 
d’anys anteriors, a escollir d’entre els títols que més 
els agradin. La promoció ha començat aquest final de 
març i és oberta a tots els usuaris. 
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Grua per a la mobilitat 
de persones

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Benestar 
Social, i l’entitat Càritas, han adquirit conjuntament 
una grua elevadora per a l’atenció de persones grans 
i/o malaltes que requereixen suport a l’hora d’aixecar-
se o rebre atenció social i sanitària.
Un aparell de gran utilitat per a les famílies, ja que 
preveu les dues funcions bàsiques en aquests casos 
que són, d’una banda, les persones que estan 
estirades al llit i s’han d’elevar completament i, de 
l’altra, les persones que tenen dificultats a l’hora 
d’aixecar-se o incorporar-se però que poden estar 
assegudes. Actualment, l’Ajuntament en té una del 
primer tipus, per tant, la doble funció d’aquesta nova 
obre molt les possibilitats d’ús i cessió. 
Els representants de Càritas a Canet i de Benestar 
Social de l’Ajuntament van poder escoltar les 
explicacions del tècnic de l’empresa que ha venut 
l’aparell i comprovar-ne el funcionament. El rector 
de la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau, mossèn 
Salvador Juanola, no va tenir cap inconvenient a 
l’hora de participar en la demostració perquè es 
pogués valorar la facilitat d’actuació i maniobra de 
la grua.  Des dels Serveis Socials fan la valoració 
dels casos en què calgui deixar-la temporalment a 
les famílies que ho necessitin.

S. Castellà dóna un 
quadre als Garrofers

El pintor canetenc Salvador Castellà, ha fet donació 
d’un quadre, acrílic sobre tela, que mostra una visió 
panoràmica de Canet des del mirador de la Creu. Un 
quadre d’una gran qualitat i de mides excepcionals, 
ja que fa 4 m. de llarg per 1 m. d’ample. Castellà ha 
volgut deixar constància dels particulars i les entitats 
col·laboradores, ja que el material s’ha adquirit grà-
cies a donacions. El pintor agraiex la col·laboració 
especial d’Ana Segura, el Forn Vell, Pere Xirau, 
Carmen Rovira i el suport de Sàlvia, l’Agrupació 
d’Aquarel·listes de Girona i comarques, Art Nostrum, 
la família Castellà-Rovira, l’Ajuntament de Canet, 
Can Siset i els artistes J.M. Parxachs i Antoni Pérez 
Valls.

El segon institut tindrà 2 
línies de 1r i 2n d’ESO
Aquest mes de març s’ha fet la preinscripció a primària i secundària
El 19 de febrer es van reunir a la delegació dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament, l’alcalde i 
regidor d’Educació de l’Ajuntament, Jesús Marín, la 
direcció de l’Institut Lluís Domènech, la direcció del 
futur segon institut i els representants de les AMPA 
de la Comissió del segon l’Institut, per concretar 
aspectes de l’ensenyament secundari a Canet de 
Mar. Confirmat ja el segon institut i la seva ubicació 
provisional, al terreny municipal situat al polígon 
industrial, davant la piscina, se’ls va informar que 
podien obrir la preinscripció amb dues línies de 
1r i dues línies de 2n d’ESO. Serà un centre SES, 
és a dir, Secció d’Ensenyament Secundari, per la 
qual cosa només impartirà, de moment, l’educació 
secundària obligatòria, o sigui, l’ESO.
Les famílies amb alumnes de sisè d’educació primària 
als centres adscrits a l’Institut de Canet han pogut 
triar a l’hora de fer la preinscripció. Els alumnes que 
fan primer d’ESO i vulguin fer segon al nou institut, 

també han hagut de fer la preinscripció. Tots aquests 
aspectes funcionals s’han explicat detalladament 
als pares i els alumnes implicats, que són, a banda 
de les escoles de Canet, els de l’Escola El Pi Gros 
de Sant Cebrià de Vallalta, centre adscrit al nostre 
municipi. 
Amb el segon institut de Canet se solucionarà en gran 
mesura, la massificació del Domènech i Montaner. 
El fet que es comenci amb dues línies de primer i 
dues de segon, permetrà iniciar un projecte educatiu 
i pedagògic fort i orientat al primer cicle de l’ESO. 
Amb aquests quatre grups, s’aconseguirà també que 
es designi més professorat especialitzat per al nou 
centre.
El segon institut comptarà amb tres mòduls moderns 
i totalment equipats enllaçats entre ells perquè 
no calgui sortir a l’exterior per anar d’un a l’altre, 
preparats per les aules i per fer-hi desdoblaments i 
les classes de les especialitats. 

Terrenys on s’ubicaran el mòduls del segon Institut 
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Aquest gener passat hem rebut la visita d’una 
delegació de l’Àrea d’Esports de la Diputació, 
encapçalada pel diputat Josep Salom. Han estat 
rebuts a l’Ajuntament per l’alcalde Jesús Marín, el 
regidor d’Esports, Toni Romero i els regidors Cati 
Forcano, Laureà Gregori i Albert Lamana. Aquestes 
trobades institucionals tenen una gran importància 
perquè permeten als representants municipals 
explicar de primera mà la realitat de la població 
i als delegats supramunicipals copsar sobre el 
terreny la feina que es fa i les necessitats reals dels 
equipaments.
Salom és també alcalde d’un municipi i, per tant, 
coneix bé com és el dia a dia d’un Govern municipal. 
Des de l’Ajuntament hem pogut explicar-li amb 
detall la inversió en equipaments i serveis esportius 
duta fins ara i com es planteja el futur d’aquest 

àmbit a la localitat. Després que el diputat signés 
al Llibre d’Honor del consistori, Toni Romero i Cati 
Forcano han acompanyat la delegació fins al Pavelló 
d’Esports. Allà, han fet un recorregut per tota la 
instal·lació, inclosa la pista exterior. 
Entre els espais visitats, les habitacions que acullen 
les calderes, entre les quals hi ha la recent instal·lada 
caldera d’aerotèrmia, per a l’adquisició de la qual 
hem comptat amb una subvenció de la Diputació.
Conscients que ara com ara no és possible realitzar 
grans inversions en equipaments esportius, els 
responsables polítics han coincidit a destacar la bona 
entesa en les tasques de priorització d’actuacions, 
que passen, sobretot, per un bon manteniment de 
les instal·lacions i per dur a terme petites accions 
de millora, que permetin donar qualitat i bon servei 
a l’esport de base que a Canet, com sabeu, gaudeix 

d’una molt bona salut.
La Xarxa de Governs Locals de la Diputació compta 
amb la plataforma Concert@, que ofereix ajut i suport 
als municipis en els diferents àmbits locals.

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal està, com 
sabeu, iniciat des de principi d'any. La participació 
ciutadana n'és peça clau i per aquest motiu aquest 
febrer passat s'ha dut a terme una sessió informativa 
adreçada a tota la població i un taller de participació 
ciutadana al qual han participat una cinquantena de 
ciutadans.
El taller va tenir lloc a l’Envelat de Vil·la Flora i a la 
Masoveria i començà les 10.00 h. del matí fins a les 
14.00 h. Després de la benvinguda i la introducció 
del regidor d’Urbanisme, Josep Maria Masvidal, els 
assistents es van dividir en grups participants per 
poder treballar més profundament cadascuna de les 
temàtiques proposades que van ser:
5  Equipaments (educatius, culturals, esportius,  

socials)
5  Habitatge i model de municipi
5  Desenvolupament econòmic
Després d’estar una estona reflexionant al voltant 
d’una de les temàtiques els anaven canviant d’espai 
per continuar treballant una altra temàtica. Al final de 

la jornada tots els participants van poder enriquir tots 
tres àmbits proposats. Per acabar es van reunir en 
plenari per tal de fer un retorn de les aportacions tre-
ballades. Aquest taller és una de les estratègies dis-
senyades en el Programa de Participació Ciutadana 
per tal d’apropar el POUM la ciutadania i recollir les 
seves aportacions.

El procés del POUM 
arrenca amb força  
Ja s’ha fet la sessió informativa i un primer taller ciutadà

Pasqual Maragall visita 
el Modernisme local

Aquest mes de març hem rebut la visita de Pasqual 
Maragall, qui fou president de la Generalitat i també 
alcalde de la ciutat de Barcelona. Ho ha fet acom-
panyat del seu cap de Gabinet, atrets per l’important 
patrimoni modernista del nostre municipi.
Tot va començar amb una visita general del Maresme 
quan, atret per la riquesa patrimonial de Canet i per la 
figura de Lluís Domènech, el president va voler venir 
fins aquí  per veure-ho en primera persona. L’Alcaldia 
de l’Ajuntament i la Casa museu han organitzat la 
visita perquè fos una jornada distesa però sense 
perdre cap dels detalls que fan de Canet una petita 
joia de l’art i l’esperit modernista i noucentista de 
principis del segle XX.
El president ha estat rebut per l’alcalde Jesús Marín, 
pels membres del Govern Cati Forcano, Laureà 
Gregori i Pere Xirau i per la també regidora Sílvia 
Tamayo. Després de signar al Llibre d’Honor, l’alcalde 
l’ha obsequiat amb llibres sobre el Modernisme i la 
història local i amb una reproducció dels gegants 
del barri dels Abells. Maragall, per la seva banda, 
ha lliurat als representants municipals, diferents 
exemplars de llibres vinculats amb la seva persona, 
entre els quals hi havia el primer recull editat amb 
imatges que ell mateix ha captat amb el seu telèfon 
mòbil. De fet, durant la visita posterior al Modernisme 
local, el president s’ha aturat en diverses ocasions 
per retratar elements i espais i guardar-los al mòbil. 
Entre els espais visitats, la Casa Domènech i la 
Masia Rocosa, els dos equipaments que conformen 
la Casa museu Domènech i Montaner.  

Ens visita el diputat d’Esports Josep Salom 
El Pavelló d’Esports va ser l’equipament triat per valorar les inversions locals fetes
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Cursos d’emprenedoria i 
atenció sociosanitària  
A persones en situació d’atur i també a joves de 4t d’ESO
Des del 28 de desembre i fins al juny, es fa el curs 
de formació ocupacional corresponent al certificat 
de professionalitat d’Atenció sociosanitària 
per a persones dependents en institucions 
socials. S’imparteix a través de l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament i està subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons 
Social Europeu.
L’Ajuntament és centre col·laborador del SOC 
des del 2006 i cada any fa cursos subvencionats 
per a persones en situació d’atur.  Al 2012  es van 
homologar noves aules al CRTTT - Escola de Teixits,   
per poder oferir un ventall més ampli de formació.
La formació ocupacional va dirigida prioritàriament 
a les persones aturades inscrites a les Oficines de 
Treball  de la Generalitat i forma part d’una de les 
accions del Pla de Desenvolupament de  Polítiques 
Actives d’Ocupació juntament amb altres subvencions 
orientades a la millora de la qualificació professional 
i la inserció laboral.
Es pretén  oferir una formació professional de qualitat, 
fomentar l’ocupació estable i donar les eines per a la 
orientació laboral amb la finalitat d’assolir la millora 
de l’ocupabilitat de les persones i garantir una major 
competitivitat en el nostre teixit empresarial.

Jo emprenedor, taller per als joves

Jo emprenedor és el nom del taller que el Servei 
de Creació d’Empreses de l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament va impartir a final d’any 
als alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Lluís Domènech. 
Forma part del programa que ja fa dos anys que es 
du a terme als municipis gràcies a la tasca de les 
àrees de Promoció Econòmica i Joventut del Consell 
Comarcal del Maresme i al suport de la Diputació 
de Barcelona. També formen part del programa 
d’emprenedoria els Tallers sobre Generació d’idees 
adreçats als alumnes de Batxillerat de l’Institut.

Nova escola d’atletisme
Les pistes d’atletisme compten, des d’aquest març, 
amb una nova escola esportiva, l’Escola d’Atletisme 
Canet, una entitat oberta a infants i joves perquè hi 
practiquin diferents disciplines atlètiques. Es pretén 
fer-ho de forma lúdica, combinant joc, salut i esport. 
Els responsables són entrenadors nacionals 
d’atletisme i atletes d’elit. Els dies d’entrenament 
són dilluns, dimecres i dijous i té un cost de 15 euros 
mensuals per atleta. 

Cap a un Arxiu digital 
de Canet de Mar 

L’Arxiu Municipal ha participat de nou en el progra-
ma de digitalització de la Xarxa d’Arxius Municipals 
de la Diputació. Enguany una empresa externa es-
pecialitzada  ha digitalitzat les actes de la Comissió 
Permanent (1924-1985) i de la Comissió de Govern 
(1985-2000), els òrgans predecessors de la Junta 
de Govern Local. És una font històrica important per 
conèixer el nostre passat més recent. 
En total s’han digitalitzat en un mes unes 16.478 
pàgines, a les quals s’hi podrà accedir informàticament, 
sense haver de consultar la documentació original, 
i preservar-la així de la seva manipulació i facilitar, 
alhora, tant la gestió interna com la consulta 
d’investigadors i ciutadans en general. La intenció és 
que en un futur es puguin consultar en línia. 
L’actuació s’emmarca dins del projecte Arxiu Digital 
de Canet, coordinat per l’Arxiu Municipal que té com 
a finalitat la creació d’un repositori comú d’imatges 
de documents històrics, singulars per la seva 
rellevància històrica i informativa. Intervenen l’Àrea 
de Cultura, a través de l’anomenat abc de patrimoni 
(el mateix Arxiu, la Biblioteca i la Casa museu) i rep 
el suport de l’Àrea de Comunicació i del departament 
d’Informàtica. Hi interactua el Centre d’Estudis 
Canetencs, pel que fa a la captació d’imatges de 
fons privats. Aquest repositori té actualment més 
de 50.000 imatges. De moment, es pot consultar a 
l’Arxiu i s’està treballant en la seva classificació i en 
l’elaboració de continguts que es puguin publicar en 
canals de difusió com el web municipal. 
En conclusió, l’objectiu és la preservació i la difusió 
d’un llegat documental local, perquè la nostra 
memòria col·lectiva es construeix sobre la base de la 
documentació conservada i accessible. 

Vestigis del Modernisme, a la Casa museu 
L’exposició d’aquesta primavera a la Sala jardí 
Fins al 9 de juny, podeu acostar-vos fins a la Casa 
museu, si no ho heu fet encara, per veure l’exposició 
Vestigis del Modernisme. Obrim el teló. L’Àrea de 
Cultura de l’Ajuntament l’ha portada a Canet de la 
mà de la Diputació,  la Fundació Abelló, l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès i el grup Gracmon. Hi veureu 
una recreació de les arts escèniques del moment, 
a través de l’obra l’Hora del Te, publicada pel pintor 
Joan Abelló per recordar els moments i els records 
acumulats durant anys per l’artista i Carles Pellicer, 
qui fou el seu mestre. S’han escollit amb molta cura 
escenes del teatre, la música i la dansa, que són la 
síntesi de l’ideal de l’art total del Modernisme.
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Pressupost de 2013
Desglossament de la despesa

Treballem per la gent
                                    

Fa mesos i des de tots els 
mitjans de comunicació, es 
vincula directament política a 
corrupció. I si és evident, cert i 
contrastable, que tots els partits, 
TOTS, estan en major o menor 
mesura esquitxats per casos 

d’irregularitats, el món local és evidentment una altra 
cosa. I els que ens dediquem d’una forma honesta i 
honrada a la política municipal, tot això ens fa molt de 
mal. Perquè la ciutadania, cada cop més colpejada 
per la crisi i pel degoteig, no sempre ben intencionat, 
de casos de corrupció ens apunta directament amb 
el dit, moltes vegades sense cap tipus de prova, 
erosionant la imatge de molts regidors que d’una 
forma sovint quasi voluntària, defensa els interessos 
dels seus veïns. No serem CiU, qui posarem la mà al 

foc per cap polític, per cap, però sí que la posem per 
tots els regidors del govern municipal i de l´oposició 
que amb la millor de les voluntats tirem endavant el 
poble. I els 4 regidors de CiU, ho continuarem fent.  
És aquest govern municipal el que s’ha vist obligat a 
reduir la despesa pública més d’un 15%, perquè els 
d´abans no ho van fer quan tocava. I aquest esforç, 
que tots els canetencs hem fet, especialment a nivell 
impositiu, ens ha permès reduir el dèficit i anar cap al 
control de les finances públiques municipals, aspecte 
clau perquè ens permetrà, dependre menys de les 
administracions supramunicipals, especialment 
l’espanyola. Altra cosa, per la qual SÍ que posem la 
mà al foc és pel país i pel procés ara ja imparable 
perquè els catalans decidim el nostre futur, cada 
cop més allunyat d´un Estat espanyol que ens 
ofega econòmicament, lingüísticament, culturalment 
i socialment. I aquí és on el país, començant pels 

municipis petits, tenim la força i la capacitat per dir que 
malgrat aquest joc brut no ens tombaran. Nosaltres 
no tenim centrals d’intel•ligència, ni cossos policials 
que fan informes fantasmes, ni fiscals que filtren 
secrets de sumari i tampoc mitjans de comunicació 
que intoxiquen més que informen. Tenim, en canvi, la 
capacitat de dir que seguirem amb el procés engegat 
definitivament l’11 de Setembre passat. I aquesta 
fermesa creixerà i serà creïble si des dels ajuntaments 
es treballa amb honestedat i transparència i fem allò 
pel que hem estat escollits, ajudar i servir a la gent. 
La realitat del segon IES, la millora de la neteja, el 
compliment del pla de sanejament, la incorporació 
del nou cap de policia, l´avanç del POUM i l’ajuda 
permanent que des de Serveis Socials donem a qui 
més ho necessita, és la prova que aquest govern 
treballa per la gent, sense perdre de vista l´horitzó 
nacional que tenim més a prop que mai.

Els Partits

Òrgans de  Govern 2, 78€ de cada 100

Serveis Generals 10,88€ de cada 100

Serveis Econòmics 3,94€ de cada 100

Règim Intern 0,92€ de cada 100 

Urbanisme 2,98€ de cada 100

Obres i Serveis 10,25€ de cada 100

Medi Ambient 15,37€ de cada 100

Promoció Econòmica i Turisme 2,25€ de cada 100

Cultura 4,82€ de cada 100

Festes 1,35€ de cada 100

Comunicació 1,67€ de cada 100

Benestar Social 3,28€ de cada 100

Joventut 0,53€ de cada 100 

Sanitat 1,76€ de cada 100

Seguretat Ciutadana 12,30€ de cada 100

Ensenyament 6,17€ de cada 100

Despeses de financiació 16,62€ de cada 100

Esports 2,13€ de cada 100
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Recuperem el Patrimoni 
Local

Proposem embargar les naus 
de Domènech i Montaner de la 
Pulligan.
Després de mes de mig any sense 

que s’hagi solucionat l’estat deplorable en què es 
troben les naus de la Pulligan ja és hora de dir prou i 
demanar l’expropiació dels edificis que estan protegits 
pel seu interès cultural i històric. L’empresa deu més 
de 80.000 € a l’Ajuntament en impostos i ara ha calgut 
gastar molts diners, que pagarem tots els canetencs, 
per protegir l’espai. Ja és hora d’embargar aquestes 

naus que tenen un valor històric i tornar-les al poble 
de Canet. No podem deixar que l’abandó esdevingui 
una constant que acabi amb la destrossa d’aquest 
patrimoni. Hem d’actuar ja i amb el suport de tothom.
Ens preguntem...
Què ha fet el regidor de Promoció Econòmica, el 
Sr. Albert Lamana, durant els 6 anys que ha cobrat 
sou públic? L’únic que ha fet és iniciar la Fira Mercat 
Modernista que li reconeixem. 
Es justifica el seu sou? No. La seva gestió al 
capdavant de la Regidoria és decebedora. Només 
fa volar coloms: després de 6 anys Canet encara no 
té Pla Estratègic, dos anys sense llums de Nadal, 
el comerç dividit, pàrquings a l’estiu que fan perdre 
diners a l’Ajuntament, i per acabar, una gestió pèssima 
en la seva aposta personal i faraònica, com és la 
remodelació del mercat municipal. Mentre tothom no 

hi veia futur, la seva obstinació farà malgastar al poble 
de Canet gairebé 20.000 € que és el que ha costat 
l’avantprojecte del Mercat. Un projecte inassumible.
I això no és tot, la darrera dèria és traslladar les 
oficines de la Regidoria de Vil•la Flora a l’Escola de 
Teixits, amb la despesa que comporta. Mentre la resta 
de canetencs s’estreny el cinturó, ell gasta més.
Tot aquest és el bagatge del regidor de Promoció 
Econòmica i Turisme per molt que ens vulgui vendre, 
ja que moltes tasques que du a terme l’Àrea vénen de 
regidors i regidores anteriors a ell i de la tasca duta a 
terme pel personal de l’Àrea.
Ens podeu trobar a:
facebook.com/ERC.CanetdeMar
twitter.com/ERC_CanetdeMar
canetmar@esquerra.org

A la meitat del camí
Ens acostem a la meitat de la 
legislatura del govern del qual el 
Partit Popular de Canet formem 
part. Cal, doncs, fer un resum dels 
punts que vàrem marcar dins el full 
de ruta  en la Presentació del Pla de 

Govern 2011a 2015 que gestionem els regidors del 
Partit Popular. Pel que fa a la Regidoria de Sanitat, s’ha 
renegociat el contracte de la gossera municipal; s’ha 
canviat d’una gossera comarcal a una gossera d’una 
empresa de Canet, millorant notablement el servei i 
el cost. Estem en plena negociació del contracte de 
vigilància de platges per aconseguir tenir el millor 

servei al cost més raonable al servei que es dóna, i 
evidentment, el funcionament diari de l’Àrea.
En l’Àrea de Seguretat Ciutadana, iniciem una nova 
etapa amb la incorporació d’un nou cap que permetrà 
reorganitzar l’organigrama del cos i millorar el servei, 
tal com ens havíem marcat com a prioritari en aquesta 
legislatura.
Disposem d’una innovadora unitat canina, amb un gos 
de presència i un gos de detecció d’estupefaents que 
complementaran la feina dels professionals del cos. 
Tots els canetencs podem consultar la memòria 
policial penjada en el web de l’Ajuntament on es pot 
veure un comparatiu entre els darrers anys. 
En l’Àrea d’Esports hem renovat completament 
les calderes del pavelló Municipal que ja estaven 
molt deteriorades i en breu procedirem a efectuar 

reparacions a la coberta d’aquesta instal•lació. Els 
propers projectes són la realització d’una pista de 
pàdel en règim de concessió a la zona esportiva del 
polígon, una zona d’skate amb la col•laboració de 
l’Àrea de Joventut i adequacions diverses com l’accés 
al camp de futbol. 
En afegit, es van renegociar el contracte de Bus, 
millorant servei i mancomunant-lo amb Sant Cebrià i 
Sant Pol, i al servei de grua s’ha aconseguit l’estalvi 
net de prop de 130.000 € en 4 anys.
Com a part de l’equip de govern, estem planificant 
quines són les inversions prioritàries pels propers dos 
anys per Canet de Mar. Ho fem amb sentit comú i 
amb la generositat obligatòria de no pensar en àrees 
pròpies, sinó en les necessitats del nostre poble, 
Canet de Mar!!       ppcanetdemar@gmail.com

Tindrem nova Plaça 
Mercat

En la situació actual res és fàcil, 
ni tornarà a ser com era abans. 
En  aquestes èpoques de canvi, 
ens hem de fer a la idea de 
recomençar. Cal pensar i fer 
les coses d’una altra manera, 

sense perdre ni l’entusiasme ni les ganes de lluitar. 
I sovint, per arribar a un bon port, hem d’entomar 
algun revés. Sigui com sigui, ho portem a l’ADN, 
hem de continuar lluitant pels interessos de Canet. 
Una mostra és el projecte de la Plaça Mercat, un 
projecte ambiciós, que té com a finalitat la reforma 
total de l’edifici de Pere Domènech i Roura amb 
una referència històrica. Va ser el primer sufragi 

a l’Estat espanyol on van intervenir les dones, per 
decidir-ne la construcció. Ara, 70 anys després, 
calen reformes estructurals per la seva conservació. 
Les reflexions al respecte són clares: tenim un 
edifici històric i catalogat, que s’ha de conservar. 
L’Ajuntament té la obligació, com a servei públic, de 
mantenir-lo. L’edifici és a la riera Buscarons, un dels 
eixos comercials de Canet. Tenim la possibilitat de 
fer un mercat nou i actual, compartint espais amb 
una superfície comercial mitjana. Generar al voltant 
de 30 llocs de treball directes i una altra trentena 
d’indirectes no és poca cosa. És bo per al nostre 
comerç que la gent no marxi a comprar a fora. Totes 
aquestes necessitats han de ser possibles sense 
cap cost per a l’Ajuntament. En primera instància, es 
va encarregar un avantprojecte de la reforma total 
de l’edifici, amb 2 plantes d’aparcament, un mercat 
nou i un supermercat mitjà i la reurbanització de la 

riera fins al carrer Mercat. També es va demanar 
una partida econòmica addicional per instal•lar un 
mercat provisional durant les obres. Tot això a cost 
zero. L’avantprojecte reflectia les necessitats de 
tots els col·lectius implicats. El primer concurs ha 
quedat desert, per motius econòmics. Hi ha coses 
a reflexionar. En la segona opció s’acompleixen les 
mateixes necessitats, però adaptant els costos per 
millorar la viabilitat del projecte, així com assolir un 
major número de licitadors. Es preveu que en un 
termini molt breu, donat el curs de les negociacions, 
es pugui adjudicar el projecte. La durada prevista de 
les obres serà de 12 mesos a partir del seu inici. 
Els 15.000€ que ha costat l’avantprojecte, aniran 
a càrrec de l’adjudicatari de l’obra final i no pas a 
càrrec de l’Ajuntament. No s’acaba el món perquè 
el concurs hagi quedat desert, per mostra un botó, 
l’aparcament de la riera Gavarra va quedar desert en 
primera instància i va acabar esdevenint una realitat.

Resolem bé les prioritats!
Dos han estat, al nostre entendre, 
els temes substantius d’aquests 
darrers mesos d’activitat municipal. 
El primer, un tema que no per 
ser més recorrent resulta menys 

preocupant.L’atur continua augmentant i al febrer 
ja eren 1.299 persones (el 17,99% de la població 
activa) sense feina a Canet. I contra aquesta realitat 
amb què ens hem trobat? Doncs que el teòric 
buc insígnia del Govern en matèria de promoció 
econòmica, el projecte de reforma de la Plaça 
Mercat, ha estat torpedinat per la seva pròpia miopia. 
Ningú s’ha presentat per gestionar un projecte 
inviable econòmicament, dubtós arquitectònicament 
i, a més, poc generador de llocs de treball. Això si, 
a l’Ajuntament, de moment, li toca pagar el projecte 
(si finalment  tira endavant se suposa ho pagarà 

l’adjudicatari)  i refer-lo de cap a peus.Potser que 
davant d’aquest foc d’encenalls ens plantegem el 
que és veritablement important: que Canet defineixi 
el seu model econòmic amb coherència, rigor i de 
forma participada. Volem ser un poble dormitori o 
volem avançar cap a un model econòmic sostenible 
i de futur que rendibilitzi i potenciï els actius de que 
disposem? Volem apostar només per un sector o 
diversificar la nostra economia? Volem ser presents 
en els mercats emergents? Volem aprofitar el 
know how de la gent de Canet? Volem atreure 
noves activitats econòmiques aprofitant la situació 
privilegiada del poble? Certament tenim camp per 
córrer però és urgent que no perdem més el temps 
amb fum i nyaps i que ens hi posem!  El segon tema 
és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Aquest 
instrument de planificació ja ha començat a caminar 
i tots els habitants de Canet ens hi juguem molt 
doncs en ell s’haurà de definir quin model de poble 

volem pels propers anys. Hem de posar límits al 
creixement? Quines zones hem de protegir? Quines 
cal reactivar? Disposem de suficients equipaments 
educatius, esportius o culturals? Cal preveure més 
zones verdes o espais on desenvolupar activitat 
econòmica? Podem millorar la mobilitat interna 
i les connexions amb el territori? S’ha de limitar 
l’edificabilitat? Volem aplicar criteris de sostenibilitat 
en l’urbanisme i la construcció? Moltes preguntes 
que requereixen respostes no només per part dels 
representants polítics o tècnics sinó fonamentalment 
de la pròpia ciutadania a través de la participació. 
Reclamem un veritable model participatiu amb 
multitud d’instruments complementaris (trobades, 
jornades, conferències d’experts, fòrums de debat 
reals i virtuals a la xarxa) i temps suficient per debatre 
i confrontar models i opinions, de tal manera que 
tothom qui ho vulgui pugui aportar el seu gra de sorra 
per fer un poble millor. Segueix-nos al facebook: PSC 
Canet de Mar




