
Sancions per incomplir 
l’ordenança d’animals       
Multes de fins a 400 euros per no recollir els excrements dels gossos 

La Policia Local ha tramitat tres sancions, de fins a 400 euros cadascuna, a propietaris de gossos per no 
haver recollit de la via pública les deposicions dels seus animals. Les darreres setmanes, agents d’uniforme 
i de paisà, han dut a terme una intensa campanya de vigilància i control a diverses vies i places públiques 
amb l’objectiu de reduir les conductes incíviques detectades i en resposta a les queixes ciutadanes rebudes a 
l’Ajuntament. Aquesta no és l’única conducta incívica que se sancionarà. Es farà el mateix amb els qui pinten 
grafits i destrossen el mobiliari urbà. 

Nou calendari de 
recollida de brossa
Els canvis en el calendari, que funciona des de finals 
de febrer, han estat pensats per millorar encara més 
el sistema de recollida porta a porta. Es continua 
tenint la mateixa quantitat de dies de recollida de 
cada una de les fraccions, però es concentren al 
cap de setmana. Amb el canvi es vol facilitar la no 
acumulació de residus tant a la població resident 
com a la de segona residència, durant el període de 
la setmana que es genera més quantitat de deixalles.  
També es facilitarà que no s’acudeixi tant a les àrees 
d’emergència o s’abandonin les bosses al carrer.

Una Unió de Botiguers forta i consolidada 
és prioritària per al Pla estratègic de Canet 
Aquest 2012 el Govern tirarà endavant el Pla estratègic  i de dinamització del teixit econòmic a Canet de Mar. 
Per fer-ho ens són indispensables dues coses. Una, el suport dels òrgans supramunicipals. D’aquí que des 
de Promoció Econòmica s’hagi mantingut contactes amb la Diputació. Així, al gener vam rebre la visita de 
Jordi Subirana, diputat delegat de l’Àrea de Comerç i Esports de la Diputació i ara al març hem mantingut una 
trobada amb Alejo Trullás, coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic del mateix òrgan. A tots dos, 
els hem traslladat els projectes i les inquietuds en l’àmbit d’empresa i comerç i els hem sol·licitat compromís 
i suport econòmic.  
Per desenvolupar els projectes de dinamització és indispensable un teixit comercial fort i consolidat. D’aquí 
que sigui tan important haver aconseguit el compromís de les diferents entitats que engloben comerços i 
botiguers, de treballar conjuntament i sota el paraigües de la UBC, com a motor del comerç local. La UBC 
celebra aquest 2012 els 25 anys d’història.  
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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 ordinari 24 de 
novembre de 2011
Aprovació modificació de la periodicitat de les 
sessions de la Junta de Govern Local. 
Establir que les sessions ordinàries de la Junta de 
Govern Local, òrgan format per l’alcalde i els tinents 
d’alcalde, es convocaran amb caràcter setmanal 
i tindran lloc els dijous que no siguin festius, a les 
19.00 hores, a la sala de Juntes de l’Ajuntament. 
Aprovat per unanimitat dels 16 membres presents al 
ple.

Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de 
creació dels fitxers de protecció de dades de 
caràcter personal de l’ajuntament de Canet de 
Mar. 
Aprovat per unanimitat. 

Aprovació provisional Pla especial catàleg de 
masies i cases rurals. Té per objecte identificar les 
masies i cases rurals susceptibles de reconstrucció 
o rehabilitació i justificar les raons arquitectòniques, 
històriques, mediambientals, paisatgístiques o socials 
que en determinen la preservació i la recuperació. 
Aprovat per unanimitat. 

Moció conjunta dels grups municipals de CiU, 
UMdC i ERC per a un finançament local català. 
Per instar a la Generalitat de Catalunya que redacti 
una llei de finances locals que suposi una millora en 
el finançament dels governs locals i donar suport a 
la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte 
fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi 
una millora en el finançament de Catalunya i també 
dels governs locals. 
S’acorda per 11 vots a favor, 3 vots en contra i 2 
abstencions.

Moció conjunta dels grups municipals de CiU, 
UMdC, PP, ERC i PSC sobre la notificació de 
l’Estat espanyol reclamant a l’Ajuntament de 
Canet de Mar el retorn de la bestreta mal calculada 
corresponent a l’any 2009. 
Posar en coneixement de la Direcció General 
de Coordinació Financera amb les Comunitats 
Autònomes i els Ens Locals la voluntat del consistori 
de no assumir el retorn dels 496.434,71 euros, 
i d’iniciar negociacions per tal d’arribar a un acord 
amb l’objectiu de minimitzar l’impacte que sobre les 
finances municipals produiria aquest fet. 
Aprovat per unanimitat. 

Moció presentada pel grup municipal d’ERC sobre 
la ponència que actualitza els valors cadastrals 
dels immobles de Canet. 
Es proposa obrir una investigació sobre els motius 
que han portat a aquesta situació i, en allò que calgui, 

corregir-la o, si cal, obrir una nova revisió cadastral 
amb valoracions actuals i no de 2007.  
No s’aprova per 9 vots en contra, 4 vots a favor, i 3 
abstencions.

Moció sobre el coeficient que s’aplica al valor 
cadastral dels habitatges per al càlcul de l’impost 
sobre béns immobles. 
Reducció a partir de l’exercici 2015 del coeficient que 
s’aplica sobre el valor cadastral de les habitatges 
reduint d’aquesta manera l’esforç fiscal del ciutadà 
canetenc. 
Aprovat per 9 vots a favor, 4 vots en contra i 3 
abstencions.

Ple extraordinari  23 de 
desembre de 2011
Resolució de desestimació de les al·legacions 
i aprovació definitiva del pressupost general 
municipal per a l’exercici 2012. Aprovat inicialment 
el pressupost al Ple de l’Ajuntament de Canet de 
Mar, vist l’informe de l’interventor, vistes i estudiades 
les al·legacions presentades, s’aprova definitivament 
el pressupost per 10 vots a favor i 7 vots en contra.

Ple ordinari 26 de gener 
de 2012
Aprovació de la baixa de l’Ajuntament, com a 
membre de ple dret, de l’Associació de municipis 
catalans per a la recollida selectiva porta a porta.  
D’acord amb  la proposta de la Tinència de l’Alcaldia 
de Medi Ambient, que justifica la decisió per motius 
bàsicament econòmics, s’aprova per unanimitat dels 
17 regidors que conformen el plenari de l’Ajuntament. 

Ratificació de l’acord de la Junta de Govern 
Local de 22 de desembre de 2011, d’aprovació 
de modificació del projecte de construcció de 24 
habitatges dotacionals i 25 places d’aparcament 
de cotxes i 1 plaça d’aparcament de moto, al rial 
dels Oms, 20. 
Aprovat per unanimitat 

Moció dels grups municipals CiU, ERC, UMDC, 
PP i PSC sobre el deute que la Generalitat de 
Catalunya manté amb l’Ajuntament de Canet de 
Mar. El deute de la Generalitat de Catalunya amb 
l’Ajuntament  és d’un import reconegut de 888.658,69 
euros que correspon en la seva major part a la 
compensació de serveis no obligatoris prestats per 
l’Ajuntament als ciutadans. S’acorda instar al Govern 
de la Generalitat a establir un calendari de pagaments 
per poder elaborar amb fiabilitat el pla de tresoreria 
per l’any 2012. 
Aprovat per unanimitat.

Edició: Ajuntament de Canet de Mar. 
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Apunteu-vos a l’agenda: 
Exposicions
Sala Municipal d’Exposicions  
Re-creacions. Del 29 de març a l’11 d’abril. 
Eduard Turon Mainat.  
Ceràmica i pintura.Exposició dels dibuixos 
presentats a la categoria infantil del concurs 
literari de Sant Jordi. Del 19 al 23 d’abril
Casa Museu Lluís Domènech i Montaner
Exposició de pintures El Maresme més que 
mar de Nel Boya-de Groot. Fins al 9 d’abril

Formació complementària 
i de lleure
Nou taller d’Higiene alimentària 
(antic manipulador d’aliments)
Dies: dilluns 16 i dimarts 17 d’abril 
Horari: de 9.00 a 13.00 hores. 
Lloc: Vil·la Flora
Inscripcions: a partir del 28 de març de 10.00 
a 14.00 hores a Vil·la Flora. 
Persones desocupades: fotocòpia DNI, full 
atur i 15€
Persones treballadores: fotocòpia DNI i 30€. 
Places limitades i per rigurós ordre d’inscripció. 
Més informació: 93 795 46 25
Taller: Creativitat pel suport de l’educació. 
Dia: Dimarts 17 d’abril. 
Lloc: Àrea d’Educació i les AMPA. 

Aquest Abril: 
Ruta modernista
Lloc: Centre històric i Masia Rocosa
Dia: 7 d’abril
Fira Mercat d’artesania a la plaça Universitat
Dies: 7, 8 i 9 d’abril.
Horari: de 10.00 a 21.00 hores
Trobada d’intercanvi de plaques de cava
Dia: 9 d’abril.  
Horari: de 10.00 a 14.00 hores
Mercat d’intercanvi, 2a mà i col·leccionisme 
Dia: 15 d’abril. 
Horari: 10.00 hores. 
Lloc: Plaça Universitat
X Mostra entitats 2012
Dies: 21 i 22 d’abril
Jornades gastronòmiques de la Maduixa de 
la Vallalta al Maresme 2012
Dies: del 21 al 27 d’abril
Consulteu la Guia Activa i el web municipal 

www.canetdemar.cat
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Telèfons d’interès: 

Editorial

Ajuntament - Edifici central
Telèfon: 937943940 / Fax: 937941231

Serveis Tècnics Municipals
Telèfon: 93 794 39 42

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

Després de nou mesos al capdavant del Govern de 
Canet de Mar, podem assegurar que avancem pel 
bon camí. Un camí feixuc i ple d’entrebancs, que 
només podem recórrer si anem plegats.  Els 10 
càrrecs electes que configurem el Govern municipal 
tenim molt clara la prioritat del consistori, treballar per 
Canet. Cadascú des de la seva àrea i amb la feina 
que li va ser encomanada al juliol de l’any passat, 
però treballant pel benefici de tots.  Però el que sobre 
el paper pot semblar fàcil, al dia a dia es posa de 
manifest que no ho és gens. Cal establir acords a 
l'hora de fixar projectes, determinar processos i 
també a l’hora de marcar la priorització de temes,  
i més quan s’està sotmès a un pla de sanejament 
estricte i d’autoobligat compliment.  Perquè no ens 
enganyem.  Fa anys que l’Ajuntament compta amb 
plans econòmics per sanejar la precària situació 
financera que pateix, però fins ara no s’havien 
complert mai.

Hem hagut de reduir despeses, d’ajornar inversions 
i d’aprimar pressupostàriament les àrees, els 
departaments i els serveis. Però això no vol dir que 
no perseguim l’eficàcia i l’eficiència. I la prova és el 
que s’ha aconseguit dur a terme durant aquests nou 
mesos que portem de mandat. 

Els Serveis a les persones han estat i són prioritaris. 

Per això els Serveis Socials s’han reforçat i àrees 
com Promoció Econòmica i Educació han engegat o 
participat en projectes adreçats a millorar la capacitat 
autoemprenedora uns i a posar eines per evitar el 
fracàs escolar i els problemes d’aprenentatge 
els altres. Les millores en mobilitat i garantir el 
compliment de les ordenances relacionades amb el 
civisme i la convivència, són algunes de les tasques 
encomanades a Seguretat Ciutadana.  I les àrees 
de Cultura, Festes i Joventut, malgrat la disminució 
pressupostària, han seguit programant, conjuntament 
amb entitats i associacions locals, activitats i  actes 
públics i oberts a tothom. Esportivament s’ha donat 
suport a clubs i esportistes amateurs i professionals 
per tirar endavant les seves empreses individuals o 
col•lectives.  I des de Sanitat, a banda de donar suport 
a projectes i campanyes d’entitats i institucions, com 
la donació de sang o els programes de prevenció, 
es té cura del control de plagues, el cens d’animals 
domèstics, o la gestió del servei de platges. 

Si ens centrem en Territori i Sostenibilitat, Medi 
Ambient és l’àrea que té una llista més llarga de 
temes en marxa. El canvi de calendari en la recollida 
selectiva porta a porta fa un mes que funciona i s’està 
posant de manifest que ha estat un canvi positiu. 
Obres i Serveis i també Urbanisme tenen en el 
manteniment d’espais i infraestructures, la principal 

tasca a desenvolupar. I l’Àrea de Turisme està 
centrada en l’aprofitament de totes les oportunitats 
que els organismes supramunicipals ens ofereixen 
per sortir a l’exterior a explicar el valor arquitectònic, 
cultural i d’oci que té Canet. 

Per últim, des dels Serveis generals, Hisenda ha 
vetllat durant tots aquests mesos en primer lloc per 
aclarir com estaven realment els comptes municipals. 
A partir d’aquí, s’ha fixat el Pla de sanejament, s’ha 
elaborat el Pressupost per a l’any 2012 i s’ha lluitat 
per aconseguir les operacions creditícies que han 
permès, finalment, satisfer les quantitats pendents 
pel consistori a proveïdors, sobretot petites empreses 
i autònoms. Des de Comunicació i noves tecnologies 
es vetlla perquè la informació arribi a tothom i ho faci 
utilitzant tots els canals disponibles, els de sempre i 
les novetats que ens ofereixen les noves tecnologies. 
Per això el Viure Canet, el trobareu en suport paper, 
que recordem que hem renovat per reduir costos i 
optimitzar recursos, i també en suport digital al web 
municipal www.canetdemar.cat, l’espai institucional 
que ens permet una gestió informativa integral i des 
d’on volem facilitar al màxim la relació entre ciutadans 
i administració. 

Equip de Govern municipal 
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Utilitza la Deixalleria:  
et sortirà a compte!
L’Ajuntament aplicarà 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. Aquest 
2012, la novetat és que es disminueix el nombre 
de cops que cal anar a l’equipament. La bonificació 
s’aplicarà quan s’hi vagi 8 cops. L’Àrea de Medi 
Ambient aplica aquesta mesura per premiar aquells 
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:
• Tenen dret al 5% de bonificació de la taxa 

domiciliària de recollida de residus els usuaris que a 
títol particular facin 8 entrades mínimes durant l’any 
2012 a la Deixalleria i a la Minideixalleria.

• Demaneu la targeta magnètica i utilitzeu-la cada 
cop que aneu a la Deixalleria. 

• No es consideren entrades de residus les fraccions 
que habitualment es recullen al carrer. Tampoc s’hi 
pot portar rebuig ni restes de menjar.

• La bonificació, que serà només una per unitat 
familiar i habitatge, s’aplicarà a la taxa de l’any 
2013. 

A finals d’aquest any s’elaborarà un informe amb les 
dades recollides i la Junta de Govern Local aprovarà 
les bonificacions, que es comunicaran a l’Oficina de 
Recaptació per aplicar un 5% de rebaixa als usuaris.

El calendari queda, per a particulars, de la manera següent

Nou calendari de recollida 
selectiva porta a porta
Des del dilluns 27 de febrer de 2012, Canet ha variat el calendari de la 

recollida d’escombraries. Aquest canvi s’ha gestat per millorar encara 

més el sistema de recollida porta a porta i per reduir l’abandonament de 

bosses i el desbordament de les àrees d’emergència. 

Es continua tenint la mateixa  quantitat de dies de 
recollida de cada una de les fraccions. Així, hi ha 
quatre dies per a la fracció orgànica, un dia pel 
rebuig, dos dies d’envasos i un dia de paper i cartró. 
El canvi en el calendari, que concentra al cap de 
setmana la recollida de les fraccions, és per facilitar la 
no acumulació de residus tant a la població resident 
com a la de segona residència, durant el període de 
la setmana que es genera més quantitat de deixalles.  
També es facilitarà que no s’acudeixi tant a les àrees 
d’emergència o s’abandonin les bosses al carrer, ja 
que els veïns de segona residència, només hauran 
de portar a les àrees el rebuig, perquè la resta de 
fraccions les podran anar deixant al portal de casa 
entre divendres i diumenge.
Les normes de la recollida continuen sent les 
mateixes:
• Deixar la bossa o el cubell a la porta de casa entre 

les 20.00 i les 22.00 hores
• El vidre se segueix dipositant als iglús del carrer
• Els bolquers i els excrements d´animals es poden 

treure diàriament i s’han de posar en una bossa de 

plàstic i amb un adhesiu corresponent que es recull 
a l’Ajuntament

• No es recullen els residus mal seleccionats. Les 
bosses s´assenyalen amb un adhesiu.

Les àrees d’emergència segueixen sent dues, una al 
carrer Drassanes del Pla, a la carretera N-II i l’altre al 
carrer Cadillac. Són d’ús EXCLUSIU per a particulars.
Les darreres setmanes s’ha fet una intensa 
campanya informativa per a particulars i també per 
als comerços. Informadors acreditats han visitat 
botigues i empreses per explicar-los els canvis en la 
recollida. El paper i el cartró es treu a la nit, igual 
que ho fan els particulars. A banda del divendres, 
els comerços també podran treure aquesta fracció 
el dilluns. La fracció orgànica comercial se segueix 
recollint 5 dies a la setmana, 4 dels quals són els dies 
de més generació, és a dir, de dijous a diumenge 
seguits, permetent per tant, la retirada d’aquest 
residu durant els dies de més feina per les activitats 
de restauració.  La recollida de rebuig es fa un dia 
entre setmana i s’evita així fer una recollida especial 
de rebuig comercial dilluns al matí.

Mª Assumpció Sánchez
Una de les principals 
preocupacions que he tingut  
al capdavant de la Regidoria 
de Medi Ambient, ha estat 
la de millorar la recollida 
selectiva i la de solucionar 
les incidències actuals 
d’abandonament de bosses 
i de desbordament de les 

àrees d’emergència. 
Amb aquesta voluntat neix aquest nou calendari 
que ens permetrà millorar el servei de recollida a 
la població resident i alhora facilitar la recollida de 
residus de manera selectiva a la població de segona 
residència.
Sóc conscient del trasbals que pot representar 
per a vosaltres haver d’incloure canvis en la rutina 
ja adquirida, però estic convençuda que en pocs 
dies podreu gaudir dels avantatges d’aquest nou 
calendari. 
Crec fermament que com a administració, ens hem 
d’esforçar i posar les eines adients per facilitar les 
coses al ciutadà. Aquest canvi serà aquesta eina. 
Fem del nostre poble un referent en la recollida 
selectiva. Amb la implicació de tots podrem 
aconseguir-ho.  CANET S’HO VAL   
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El temporal de fred del mes 
de febrer enfarina Canet 
Molts ciutadans han fet fotografies de la petita nevada que va deixar el 

nostre poble enfarinat aquest mes de febrer. Aquí en teniu un recull

Joan Carles Heras

Carmeta i Vador

M. Alivés

Marina TornaySílvia Brañas

S. Fdez Rectoret

Alicia Lorenzo
Catalunya va estar en alerta a principis d’aquest mes 
de febrer, a causa del temporal de fred i neu que va 
afectar tot el continent europeu. 
Per prevenció, i tenint en compte que les previsions 
meteorològiques indicaven que el temporal ens havia 
d’afectar plenament, les escoles de Canet, seguint 
la recomanació feta des de l’Alcaldia, van suspendre 
les classes. El Consell Comarcal, va suspendre el 
transport escolar entre municipis i també es van fer 
crides a la solidaritat, com ara la del centre d’acollida 
d’animals CAAD Maresme d’Argentona, perquè 
s’evités que les bèsties patissin el fred extrem.
El temporal de neu finalment va endinsar-se al 
mar i per això a Canet només vam patir la primera 
enfarinada, que és la que recollim en aquestes 
fotografies. 
L’onada de fred però, sí que va afectar-nos i vam 
estar durant gairebé 15 dies amb temperatures molt 
i molt baixes.  El web www.tempscanet.com, va 
enregistrar, com fa diàriament, totes les dades. La 
temperatura més baixa va ser el 2 de febrer, amb una 
mínima de -2.3 º. La mínima no va superar durant 12 
dies seguits els 3 graus positius.
A través del web de l’Ajuntament, vam demanar-
vos fotografies. Aquí teniu una petita mostra dels 
enviaments que els ciutadans vàreu fer-nos. Si 
entreu al web institucional, www.canetdemar.cat, 
trobareu l’àlbum digital que hem editat amb moltes 
de les imatges que els ciutadatans ens heu fet arribar 
i les que vam capturar des de l’Àrea de Comunicació.
Que la neu caigui a Canet no és habitual, per aquest 

motiu quan ho enregistrem amb imatges estem fent   
història i omplim plegats el fons de l’Arxiu municipal.    
Moltes gràcies a tots i totes!
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Aquest febrer, el centre Els Garrofers ha 
rebut la visita de la senyora Helena Rakosnik, 
esposa del president de la Generalitat, Artur 
Mas. Es tractava de la primera trobada des 
que Rakosnik ha acceptat ser sòcia d’honor 
de la Fundació. L’acompanyaven les senyores 
Carmela Fortuny, directora general de l’Institut 
Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) 
i Carme Milian, subdirectora general de gestió 
de recursos del mateix organisme. 
Els membres de la Fundació, amb l’alcalde 
Jesús Marín al capdavant, així com regidors 
i regidores del consistori l’han acompanyada 
en una visita guiada pel centre residencial. 
Helena Rakosnik ha pogut saludar bona part 

dels usuaris, que percebien que aquella era una visita especial i que volien fer-s’hi fotos i explicar-li moltes 
coses.  
S’ha visitat la totalitat de l’equipament, des de les habitacions dels residents, fins a les sales comunes, la 
sala sensorial i la de psicomotricitat i l’àmplia zona de pati.  També els espais de salut i treball intern, com la 
cuina, la bugaderia i la piscina.  
Helena Rakosnik va lloar l’esforç i la feina feta fins ara i es va mostrar molt il•lusionada de ser sòcia d’honor 
de la Fundació. És conscient de la responsabilitat que això suposa i per aquest motiu contribuirà activament, 
com de fet ja fa habitualment, a fer difusió i donar suport a les activitats d’assistència social. 
Des dels Garrofers es lluita diàriament per tirar endavant el centre. L’esforç de la gent de Canet, de les 
entitats locals i de l’Ajuntament és tenaç i per això s’ha arribat fins on som avui. El fet que la Generalitat hagi 
garantit la viabilitat i, per tant, la continuïtat de l’equipament ha estat un premi a aquest esforç col·lectiu. 
L’acceptació d’Helena Rakosnik a la petició de la Fundació de ser-ne sòcia d’honor i la seva visita, ens omple 
de satisfacció i fa més gran encara aquest projecte social en benefici dels usuaris del centre residencial.

Helena Rakosnik, sòcia 
d’honor dels Garrofers 

Serveis Socials i la Residència Guillem Mas 
inicien una prova pilot de menjador social 

Renovació de la planta 
6a de la Guillem Mas

La Residència Guillem Mas compta actualment amb 
77 avis ingressats al centre. A més a més, disposa 
de 10 places de centre de dia i 2 de descans familiar. 
Tot i així, actualment la llista d’espera de famílies 
demandants d’una plaça de resident és destacable 
i per aquest motiu els membres del Patronat no 
cedeixen en l’intent d’ampliar i millorar l’equipament. 
Els darrers anys s’han fet esforços en aquest sentit. 
Així, el 2006 es va condicionar la cinquena planta per 
poder-hi acollir més residents i al 2009 es va poder 
inaugurar el nou pati, el gimnàs i l’àmplia entrada que 
avui presideix la Guillem Mas. 
El Patronat, recentment renovat i que té com a 
president l’alcalde de Canet, ha acordat elaborar un 
estudi econòmic per poder encarregar un projecte 
d’adequació de la sisena planta de la Residència. 
Amb les noves habitacions es podria ampliar el 
centre amb 16 places més de residents. A la vegada 
s’hauria d’incrementar el nombre de treballadors i 
cuidadors, sense oblidar l’encàrrec laboral de l’obra.  
De moment, ja s’ha estudiat la compatibilitat dels 
treballs amb el dia a dia de l’equipament i ja s’ha 
vist que les obres no afectarien la tranquil·litat, les 
activitats i els horaris dels avis residents. 
El cost econòmic de l’ampliació, l’assumirà la 
Residència, a través d’una operació de crèdit i optant 
a les subvencions corresponents.
Aquesta no és l’única bona notícia per a la comunitat 
social i assistencial de la Residència. Fa pocs dies, 
l’alcalde Jesús Marín, s’adreçava a les famílies dels 
residents per notificar-los que el Patronat havia 
decidit, essent conscients del mal moment econòmic 
que passa la nostra societat, no incrementar la quota 
anual que aquests satisfan al centre. Habitualment, 
cada any s’augmenta la quota d’acord amb l’IPC. 
El Patronat de la Fundació Guillem Mas està format 
per 12 membres, i n’és el president qui ostenta 
l’Alcaldia de la població. 

L’Àrea de Benestar Social i la Residència Guillem Mas han posat en marxa una prova pilot de servei de 
centre de dia amb opció a menjador. De moment hi ha un únic usuari, que va cada migdia a la Guillem Mas 
per compartir l’estona del dinar amb els usuaris de la Residència. 
Com diem, es tracta d’una prova que pot obrir la porta a ampliar l’oferta de places de persones que tinguin 
necessitats assistencials i socials i cerquin una atenció directa, en aquest cas a l’hora dels àpats.  
La derivació dels usuaris del menjador social es fa des dels Serveis Socials de l’Ajuntament i de moment 
només es du a terme a la Residència Guillem Mas. Des de l’Ajuntament, si la prova funciona amb èxit, es 
plantegen oferir-ho també al centre Els Garrofers. 
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2n cicle ed. infantil, primària, centres integrats i ESO Del 19 al 30 de març de 2012

Llar d’infants Del 7 al 18 de maig de 2012

Programes de qualificació professional inicial 
organitzats pel Departament d’Ensenyament Del 7 al 18 de maig de 2012

Batxillerat,  cicles formatius de grau mitjà de formació 
professional i cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i 
disseny

Del 14 al 25 de maig de 2012

Cicles formatius de grau superior de formació 
professional i d’arts plàstiques i disseny Del 29 de maig al 8 de juny de 2012

Ensenyaments professionals de música Del 19 al 30 de març de 2012

Ensenyaments professionals de dansa Del 19 al 30 de març de 2012

Ensenyaments artístics superiors: música, dansa, art 
dramàtic, disseny  i restauració de béns culturals El 2 de març cada centre publica el calendari

Ensenyaments d’esports 2 períodes. Cada centre fa públic la data d’inici de 
cada període.

Escoles oficials d’idiomes

Cursos intensius i extensius 1r període:
Per internet: 31 d’agost a 4 de setembre. Presencial: 
4 de setembre de 2012.
Test de nivell: 6, 7 i 10 de setembre de 2012
Cursos intensius 2n període: Per internet: 18 a 21 de 
gener de 2013. Presencial: 21 /01 / 2013.
Test de nivell: del 22 al 24 de gener de 2013

Educació d’adults en centres que depenen del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat Alumnes nous: del 14 al 22 de juny de 2012

Rebuda al pilot Joan 
Pedrero a l’Ajuntament
Pedrero va arribar a l’Ajuntament encapçalant 
una comitiva de motos que van acompanyar-lo en 
una passejada per la riera Gavarra i fins al carrer 
Ample. L’esperava l’Equip de Govern, amb l’alcalde 
Jesús Marín i el regidor d’Esports Toni Romero al 
capdavant, per felicitar-lo personalment per l’esforç 
i la professionalitat que ha demostrat en la seva 
darrera aventura al rallie Dakar. Com sabeu, Pedrero 
no va acabar la cursa a causa d’una avaria de la seva 
moto, però fins aquell moment estava en una molt 
bona posició, entre els 10-15 primers classificats.
L’Ajuntament ha estat al seu costat durant la cursa i 
també ara, que ja està pensant en la pròxima edició 
del Dakar. En la seva visita a la casa consistorial va 
estar en tot moment acompanyat dels seus pares. El 
Govern va obsequiar-lo amb un pin de l’Ajuntament i 
va signar al llibre d’Honor de la corporació. 
L’acte, que presentava el locutor de ràdio Dani Grao, 
va acabar amb els parlaments del pilot, de l’alcalde i 
del regidor des del balcó de l’Ajuntament i amb una 
signatura de fotos dedicades als més petits. 

El Club Billar, campió 
de la tercera divisió
Aquest gener s’ha disputat la final de la tercera divisió 
de la lliga catalana de billar, a la qual ha participat 
el Club Billar Canet. I ho ha fet amb els clubs de 
Cerdanyola, Matadepera i Lliça d’Amunt.
Després de la primera eliminatòria, van passar a la 
final els clubs de Cerdanyola i Canet, partint com 
a favorits els primers. Però com a tots els esports, 
es pot donar la sorpresa i això van fer els jugadors 
del Canet, que van estar a l’alçada i van aconseguir 
batre l’equip del Cerdanyola.
Així doncs, el Club Billar Canet s’ha proclamat 
Campió de la tercera divisió de la lliga catalana, la 
qual cosa fa que a la pròxima temporada, juguin a la 
segona divisió d’aquest esport. Felicitats !

Una UBC forta, eix del Pla 
estratègic de Canet 
Ens visita el diputat delegat de Comerç, Jordi Subirana
Jordi Subirana, diputat delegat de l’Àrea de Comerç i 
Esports de la Diputació de Barcelona, ha estat a Canet 
aquest gener passat.  El motiu principal de la trobada, 
que s’ha fet amb els membres del Govern municipal, 
era el de conèixer de primera mà el funcionament i la 
situació empresarial i sobretot comercial del municipi 
i establir sinèrgies i col·laboracions entre Canet i la 
Diputació de Barcelona en aquestes matèries. 
El diputat va explicar-los amb detall quins són 
els programes que es fan des de la Diputació per 
dinamitzar el comerç i l’activitat econòmica en general 
i des de l’Ajuntament es va prendre el compromís de 
traslladar-ho als representants del sector. 
Precisament, el fet que hi hagi diverses associacions 
de botiguers i comerciants al municipi propicia que 
hi hagi dispersió dels recursos i això, si ja és negatiu 
habitualment, ho és molt més en l’actual època de 
crisi i ajustos econòmics. 
Per aquest motiu, Subirana ha coincidit amb el 
Govern i en concret amb el regidor de Promoció 
Econòmica, Albert Lamana, que cal un aglutinament 
d’associacions per actuar plegats dins i fora de 
Canet. 
La Unió de Botiguers i Comerciants celebra aquest 
2012 els 25 anys d’història. És doncs, i de llarg, 
l’associació comercial més antiga i la que té una 
trajectòria més llarga en el foment d’activitats de 
comerços i empreses. Per aquest motiu, s’ha pres 

el compromís d’aconseguir que sigui la UBC, l’entitat 
comercial que faci de paraigües de tota la resta.  
La Diputació s’ha compromès a continuar oferint 
recursos al municipi per contribuir a la dinamització 
del sector comercial de Canet. 
Els eixos comercials i la seva activació i millora són 
prioritaris per al Govern. Així ho hem manifestat 
en la visita que el regidor de Promoció Econòmica 
ha fet a Alejo Trullás, coordinador de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic de la Diputació i que 
s’ha centrat en l’elaboració d’un Pla estratègic i de 
dinamització del teixit econòmic a Canet de Mar. 
L’Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació, ajut per 
poder-lo desenvolupar. 

Comença la preinscripció a les escoles 
Després de les jornades de portes obertes, comença la preinscripció als centres d’educació infantil de segon 
cicle, educació primària i educació secundària obligatòria. El procés s’ha iniciat el 19 de març i en funció del 
cicle i el tipus d’ensenyament, s’allargarà fins al juny. El calendari, que podeu consultar a www.gencat.cat, 
és el següent:
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El centre cívic i cultural Vil·la Flora ha vist passar pels 
cursos i els tallers que s’hi han organitzat durant el 
2011, un total de 19.697 usuaris. La varietat d’oferta 
formativa és important i va des de tallers puntuals 
de fotografia, dibuix, pintura o informàtica fins als 
cursos de formació ocupacional, d’emprenedoria o 
de l’Escola d’Adults Maria Saus.
Així hi podem trobar alumnes d’alfabetització, 
neolectors, català, manipulació d’aliments o 
màrqueting, per exemple. El centre ha obert al 2011 
un total de 247 dies amb una mitjana de 5 hores 
diàries amb activitats. L’aula d’informàtica és la que 
ha estat més hores ocupada, amb un total de 1.106 
hores de classe. Per mesos, el març ha estat el que 
més volum d’hores de classe ha tingut, un total de 
617,5 hores.
Tot això sense comptar l’ocupació de la resta 
d’equipaments del complex de Vil·la Flora, és a dir, 
l’Envelat o La Masoveria, que també enregistren 
periòdicament un important nombre de persones 
i entitats fent-hi activitats diverses. Aquí trobem 
les àrees de Cultura, Educació, Joventut, Festes, 
Promoció Econòmica i l’Escola d’Adults Maria Saus.

L’Àrea de Promoció Econòmica, amb la col·laboració 
de l’Àrea de Consum de la Diputació, fa aquest principi 
d’any, la segona fase de la campanya informativa als 
establiments del comerç local dedicats a la venda 
minorista de carn de vacum i de peix.
La campanya té dues fases: la primera es va fer al 
novembre i va consistir en una sessió informativa. La 
segona fase  és una visita feta per tècnics acreditats, 
de comprovació de l’adequació de l’establiment a la 
normativa establerta. Va començar el 23 de gener i 
s’emmarca en una activitat de suport i assessorament 

al comerç local. Els comerços que no van poder anar 
a la sessió informativa poden sol·licitar el material 
dels temes que s’hi van tractar a l’Àrea de Promoció 
Econòmica. 
I aquest mes de març, el regidor de Promoció 
Econòmica, Albert Lamana, ha participat com a 
ponent, en una jornada formativa per a càrrecs 
electes. Lamana ha fet un repàs de les diferents 
actuacions que s’han dut a terme des del Servei de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament en matèria de 
consum durant els darrers anys. 

19.600 usuaris han fet 
cursos i tallers a Vil·la 
Flora durant l’any 2011

La Policia Local fa 
xerrades de seguretat
La Regidoria de Seguretat Ciutadana, a petició de 
l’Associació de veïns del Casc Antic, ha organitzat 
per aquest mes de març, dues xerrades sobre segu-
retat, adreçades a la població i al comerç local. En 
concret, la primera s’adreça directament a les per-
sones grans i la segona als comerciants i botiguers 
de Canet.
S’han fet a l’Aula Magna del CRTTT - Escola de 
Teixits i les han impartides el caporal del grup de 
proximitat dels Mossos d’Esquadra d’Arenys  de Mar, 
Llorenç Silva, la caporal de la Policia Local, Isabel 
Torrent i l’agent de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
la Policia, Ramon Contreras.
S’hi han tractat temes que preocupen ambdos 
col·lectius, com la detecció de bitllets falsos, el co-
brament de la pensió a les entitats bancàries, la pro-
tecció del domicili i les revisions de les instal·lacions, 
sobretot la instal·lació de gas, i les mesures contra 
les estafes a Internet.

La Brigada arregla la 
rosassa de l’Ateneu
Aquest febrer, la Brigada d’Obres i Serveis de 
l’Ajuntament, i més concretament els operaris de 
fusteria, han estat treballant a l’edifici de l’Ateneu 
Catalanista, seu de la Biblioteca P. Gual i Pujadas, 
per arranjar la rosassa que presideix la façana, just a 
sobre de la balconada. Hi havia humitats i filtracions 
d’aigua i calia fer-ne un sanejament. 
Els operaris de la Brigada van instal·lar una bastida 
a l’exterior per facilitar els treballs, que han consistit 
bàsicament en la reposició d’elements o fusteria 
malmesos i a tornar a pintar els materials que han 
estat reparats. També s’han reparat interiors, com ara 
les portes que donen al balcó de la planta primera. Campanya informativa als comerços
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Més parades que mai al 
Mercat d’intercanvi
Aquest gener s’ha celebrat l’edició d’hivern del 
Mercat d’intercanvi i venda de segona mà. Per 
primer cop s’ha fet en un nou emplaçament, a la 
plaça Universitat. El fet de disposar de més espai, 
ha fet possible donar cabuda a l’alta demanda de 
taules que hi havia. Així, es van poder col·locar unes 
100 taules d’intercanvi i venda i això va fer que hi 
hagués una gran quantitat de visitants que van poder 
veure, triar i canviar objectes tan variats com roba, 
joguines, jocs de taula, objectes de decoració, llibres, 
complements, aparells elèctrics o mobles. 
Hi han participat particulars i també entitats. Aquestes 
darreres han aprofitat el mercat per fer activitats 
solidàries, com ara recollir diners per comprar 
productes pel Banc d’aliments. 
Les pròximes edicions del mercat seran a l’abril, el 
juliol i l’octubre i se seguirà fent a la plaça Universitat. 

Per poder decidir el tipus de poda i els arbres on s’havia 
d’actuar, s’ha demanat pressupost i assessorament 
tècnic a empreses especialistes en arboricultura. 
S’han tingut en compte dos criteris bàsics. D’una 
banda, promoure les actuacions que afavoreixin els 
arbres, des d’un punt de vista de creixement sa i 
vigorós de l’arbre i els facin compatibles amb el medi 
urbà, és a dir, que no molestin façanes d’edificis, 
cablejat, etc. D’altra banda, com es fa en totes les 
actuacions locals relacionades amb el medi, s’han 
fomentat les actuacions que siguin sostenibles 
econòmicament i eficients en el temps.
D’acord amb els recursos econòmics de què es 
disposa, s’ha fet la poda als plataners següents:

• 90 plàtans dels 127 del passeig de la Misericòrdia 
Poda de reestructuració

• Els 8 plàtans que hi ha a la plaça Macià
 Poda de reestructuració
• Els 7 plàtans de la plaça Pau Casals
 Poda de reestructuració
• 23 plàtans del tram inferior de la ronda Sant Elm
 Poda de reestructuració
• Els 33 plàtans de la riera Sant Domènec
 Poda de brocada
• 7 plàtans de la plaça de l’Església
 Poda de manteniment
• 1 plàtan dels 11 que hi ha a la plaça Colomer
 Poda de manteniment
• 1 dels 2 plàtans que hi ha al carrer Mercat
 Poda de manteniment

El tipus de poda varia segons els arbres i la 
situació. Així, distingim tres tipus de poda en arbres 
ornamentals: poda de formació o de reestructuració, 
que es fa durant els primers anys després de la 
plantació dels arbres; poda de manteniment, i poda 
excepcional. Aquesta darrera inclou la brocada, 

el terciat o el que es coneix com a desmotxat. Es 
desaconsella perquè resulta molt traumàtica per 
l’arbre, ja que elimina totalment la superfície foliar i 
provoca un estrès en el creixement posterior.
La decisió final sobre el tipus de poda aplicat als 
arbres de Canet ha estat la següent:
En el cas de la riera Sant Domènec, els arbres han 
patit podes dràstiques durant anys i això els ha 
debilitat molt. En la poda feta aquest any s’ha intentat 
vigoritzar els arbres. En algun cas s’ha deixat alguna 
fulla i s’ha dirigit les branques cap a la part central per 
provocar, amb el temps, un efecte túnel que permeti 
una bona ombra a la riera.
Pel que fa als carrers i les places en què s’ha fet poda 
de reformació o reestructuració, s’ha deixat sense 
podar una branca principal i s’ha reduït les del voltant. 
Amb això, es vol reforçar l’estructura de l’arbre, 
evitar podriments del tronc i de les branques, evitar 
plagues i podes repetitives. La poda de manteniment 
ha consistit bàsicament en tallar branques que es 
dirigien a façanes o cables elèctrics.
L’empresa encarregada de dur a terme la poda 
a Canet ha estat Arborist, que té una dilatada 
experiència en el món de l’arboricultura. 

Pla d’actuació de poda per 
als plataners del poble
L’Ajuntament, a través de l’Àrea de Medi Ambient, ha dut a terme 

aquest inici d’any, una actuació de poda que ha afectat els plataners 

que hi ha a diferents zones de Canet. 

Convocatòria del 
Pla Renova’t per a 
comerços locals
Promoció Econòmica informa que des del 15 de febrer i   
fins al 30 d’abril, o fins a l’exhauriment del pressupost 
disponible, està oberta una nova convocatòria del Pla 
Renova’t d’enllumenat per a comerços. La fa l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN) i té per objectiu impulsar 
la substitució de les instal·lacions d’il·luminació 
interior dels comerços per tal de millorar l’eficiència 
energètica i reduir el consum d’energia.
L’ajut està destinat a la substitució de l’enllumenat 
interior dels establiments de cara al públic per 
tecnologies que siguin més eficients i també s’aplica 
a la incorporació o substitució de sistemes de control 
i de regulació de llums i detectors de presència.
El màxim que es pot obtenir és el 30% del cost de la 
nova instal·lació o de 15.000€ per sol·licitant. Es pot 
tramitar a través d’una empresa comercialitzadora 
adherida, o bé el comerç directament, ja sigui per 
internet o personalment al Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda o a qualsevol de les Seus Territorials 
del Departament d’Empresa i Ocupació.
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Aquest inici d’any, hem rebut la visita de membres 
de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del 
Consell Comarcal -EAIA-. 
S’han desplaçat fins a Canet de Mar per dur a terme 
una sessió de treball i explicar, conjuntament amb 
els professionals dels Serveis Socials del municipi, 
la necessitat de crear una xarxa pròpia i un protocol 
d’actuació conjunt amb la resta d’agents locals que 
intervenen en les actuacions dels col·lectius de la 
infància i l’adolescència. 
La trobada es va fer a la Sala de plens de l’Ajuntament 
de Canet i hi eren presents tots els representants de 
la comunitat educativa, responsables sanitaris i de 
seguretat, així com els responsables polítics, que 
des d’un primer moment han donat suport a aquest 
projecte.
La creació de la Xarxa Municipal es farà seguint els 
paràmetres del projecte marc creat a nivell comarcal, 
la XIAF – Xarxa d’Infància, Adolescència i Família-, 
una estructura que té com a principal objectiu vetllar 
pels nens i els joves que es troben en situació de 
risc social. Per protegir els drets del menor, cal que 
hi hagi una estructura estable a tota la comarca i en 
cada municipi.
A la sessió de presentació del projecte de la xarxa 
municipal, es van exposar casos pràctics perquè 
els assistents poguessin posar sobre la taula com 
es pot actuar coordinadament i conjuntament en 

cada cas per tal de donar una millor resposta que 
quan es treballa de manera parcial des de cada 
servei per separat . Per part de l’Ajuntament hi eren 
presents les àrees de Benestar Social, Educació, 
Joventut, Sanitat i Seguretat Ciutadana.  També hi 
havia representants de tots els centres docents del 
municipi, del Centre d’Assistència Primària i del cos 
de Mossos d’Esquadra.
L’EAIA de la comarca del Maresme és l’Equip 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència a la nostra 
comarca. Aquí treballen diferents perfils professionals: 
psicòlegs, pedagogs, educadors i treballadors 
socials. L’EAIA treballa coordinadament amb els 
Equips Bàsics d’Atenció Social dels municipis.  
Amb la posada en marxa de la  XIAF municipal, es 
millorarà la coordinació i es podrà actuar amb més 
eficàcia, en els casos que suposin un risc social per 
als menors de Canet.

Canet participa a la Xarxa Municipal de la Infància i l’Adolescència

Ens visita el diputat 
Jordi Turull

Ha estat una visita de cortesia al Govern municipal, 
per tenir un intercanvi d’impressions i tractar 
plegats els principals temes que preocupen aquest 
Ajuntament.
Turull ha vingut acompanyat del també diputat Joan 
Morell, que és del Maresme i per tant té un ampli 
coneixement de la nostra zona. Han estat rebuts per 
l’alcalde Jesús Marín i per regidors i regidores de 
l’Equip de Govern. 
Ha estat una trobada distesa i cordial a la qual no 
s’ha amagat la delicada situació econòmica que 
travessen, tant els ajuntaments com el Govern de la 
Generalitat. Turull, i també Morell, han ofert el seu 
suport al consistori, han demanat a l’alcalde i els 
regidors que els facin servir, en el sentit de recórrer 
a ells davant qualsevol dubte o situació delicada que 
vulguin tractar i per la qual sigui útil la col·laboració 
dels parlamentaris catalans.
Turull ha signat al Llibre d’Honor i l’alcalde ha 
obsequiat els dos diputats amb els DVD sobre 
Canet que ha editat fins ara el consistori. En la seva 
dedicatòria al Llibre, el diputat ha lloat el Govern de 
Canet per ésser capaços no d’esperar temps millors 
per prendre decisions, sinó per prendre decisions 
valentes quan els temps no són tan bons.

La Policia Local sanciona els ciutadans que 
incompleixen l’ordenança de tinença d’animals 
de companyia
La Policia Local ha tramitat tres sancions, de fins a 
400 euros cadascuna, a propietaris de gossos per 
no haver recollit els excrements dels animals a la via 
pública.
Les darreres setmanes, els agents han dut a 
terme un servei intensiu de vigilància i control dels 
propietaris de gossos per tal de controlar si deixaven 
els excrements als espais públics. Aquest servei s’ha 
fet indistintament amb agents d’uniforme i de paisà al 
passeig Marítim, passeig de la Misericòrdia i diverses 
places i jardins del municipi, amb l’objectiu de reduir 
les conductes incíviques detectades i en resposta a 
les queixes  ciutadanes rebudes a l’Ajuntament.  En 
concret s’han denunciat dues persones que no han 
recollit els excrements al passeig de la Misericòrdia i 
una altra al passeig Marítim.
Les persones denunciades podran ser sancionades 
amb una multa de fins a 400 euros. La Policia Local 
manté el servei en actiu i també s’està informant als 
propietaris que, a banda de recollir els excrements 
dels animals, també tenen l‘obligació de portar els 
gossos lligats, tenir la documentació de l’animal en 
regla i tenir-lo censat i xipat.
Aquesta no és l’única actuació incívica que es 
persegueix. Des de l’Ajuntament i en concret des 
de la Regidoria de Seguretat Ciutadana s’està 
treballant en la mateixa línia respecte als joves que 
pinten grafits a la via pública i el mobiliari urbà.  La 
conscienciació és molt important per aconseguir 
civisme i responsabilitat, però a vegades, només la 
sanció econòmica posa fre a l’incivisme ciutadà.   
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Actualment, la Casa museu està tancada parcialment 
al públic, a causa de les obres que es fan al sostre de 
la planta baixa de la Casa Domènech.
L’obra té un cost de poc més de 128.000 euros, que 
assumirà l’Ajuntament, tot i que comptem amb un 
ajut del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la 
Generalitat, que cobreix gairebé la meitat del cost. La 
direcció de l’obra, així com el projecte de restauració, 
són a càrrec del Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local (SPAL), que depèn de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de la Diputació.
Aquestes obres ens arriben poc després d’inaugurar 
el nou projecte museogràfic de la Casa museu, al 
setembre passat. L’equipament va estar més de 
vuit mesos tancat per fer-hi una renovació de dalt 
a baix. Ara s’acaben de fer públiques les xifres de 
visitants del 2011 que posen de manifest que, tot i el 
tancament, va ser un any de molt de pas de visitants 
per l’equipament.  En total, de gener a desembre 
de 2011 s’han comptabilitzat 59 rutes i han visitat la 
Casa museu 4.961 persones. 

Les rutes eren exteriors, pels carrers del centre 
amb l’objectiu de donar a conèixer el patrimoni 
arquitectònic, la història i la cultura del nostre poble.
Les obres d’aquest 2012 només produeixen una 
afectació parcial del conjunt museístic, ja que la 
Masia Rocosa funciona amb normalitat.  De moment, 
l’any ha començat amb molta empenta. Al gener s’han 
fet 7 rutes i 3 visites comentades i la Casa museu 
ha tingut 494 visitants. Cal destacar que bona part 
d’aquests, sobretot els d’altres poblacions catalanes, 
es queden a dinar i molts d’ells fan també l’esmorzar 
aquí. Hi té molt a veure la ruta oberta de cada primer 
dissabte de mes, que ha arrencat de nou amb molta 
afluència de públic. 
L’horari de la Casa museu es manté com fins ara: 
De dimarts a dissabte de 10.00 a 14.00 hores
Diumenge de 10.00 a 13.30 hores
Divendres i dissabte de 17.00 a 20.00 hores
Tancat dilluns, l’últim cap de setmana de mes i festius. 
Horari de l’Oficina de Turisme: dissabte de 10.00 a 
14.00 hores

5.000 persones passen per 
la Casa museu al 2011
L’equipament està tancat de nou per obres a la Casa Domènech

Com cada curs escolar, la Casa museu ofereix 
l’equipament i els coneixements dels seus guies a les 
escoles de Canet i de la comarca per fer tallers que 
els acostin no només al Modernisme, sinó a d’altres 
corrents històrics vinculats a la població. 
Aquest febrer s’han iniciat uns tallers que se centren 
en la vida dels americanos i la repercussió que 
tingueren aquí. 
A part de fer ruta pels carrers i edificis del centre de 
Canet, els alumnes participen en uns tallers que es 
fan a la sala jardí, i que inclouen manualitats amb 
sucre, cafè, cotó i cacau, els principals aliments i 
materials que els indianos comercialitzaren a Canet. 
A Canet sempre els hem conegut com a americanos, 
més que no pas indianos, com se’ls ha batejat en 
altres poblacions.  

Ens visita Alberto 
Villagrasa, diputat 
d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge
Aquest febrer ha estat a Canet el diputat Alberto 
Villagrasa. A banda de tenir una presa de contacte 
amb l'Equip de Govern de l'Ajuntament, el motiu 
principal de la trobada se centrava a lliurar-nos el Pla 
director de la xarxa de clavegueram que ha elaborat 
el seu departament, i a visitar la Casa museu, dies 
abans que hi comencessin les obres de restauració 
del sostre de la planta baixa de la Casa Domènech. 
Ha vingut acompanyat de part del seu equip i han 
estat rebuts a l'Ajuntament per l'alcalde Jesús Marín 
i regidors de l'Equip de Govern. El Pla director de 
la xarxa de clavegueram de Canet, és un document 
que va encarregar-los l'Ajuntament durant l'anterior 
Mandat i que consisteix en una diagnosi de la xarxa de 
clavegueram d'un 60% de la població, que correspon 
bàsicament a tota la zona central del poble. Canet no 
tenia un inventari de la xarxa, la qual cosa dificultava 
poder diagnosticar i actuar correctament en qualsevol 
actuació. Amb aquest treball sabem l'estat dels pous 
i les conques principals del municipi i tenim una base 
per a futurs treballs i obres.  El 40 % restant del Pla 
director, que no formava part del conveni signat amb 
la Diputació, el podrem incorporar sense problema 
més endavant.
Després que el diputat signés al Llibre d'Honor 
de l'Ajuntament, la comitiva va anar fins a la Casa 
museu Domènech i Montaner per fer un recorregut 
pel conjunt museogràfic de l'equipament cultural i 
poder veure l’espai tancat per les obres. El projecte i 
la direcció facultativa dels treballs són a càrrec de la 
Diputació.  
Villagrasa ha visitat l'espai d’obres, però també ha 
fet un recorregut per la Masia Rocosa, que és oberta 
amb normalitat. Ha pogut veure les diferents sales 
de la Masia, amb l'ambientació i els audiovisuals 
que completen la col•lecció del museu i ha afirmat 
que invertir en patrimoni és apostar per la promoció 
turística com a eina de dinamització i creixement 
econòmic. En el cas de Canet, la posada en valor del 
seu patrimoni modernista, del qual la Casa museu de 
Domènech i Montaner és un element significatiu, ha 
de permetre que la ciutat esdevingui el referent del 
Modernisme a la comarca del Maresme.

La Casa museu fa tallers d’Indianos per les escoles

Alumnes del col·legi Santa Rosa de Lima
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Educació engega el Servei 
de psicologia i logopèdia
L’Àrea d’Educació posa en marxa un nou servei, 
pensat per facilitar a la comunitat educativa local, 
la detecció i la diagnosi del casos d’alumnes que 
presentin dificultats en l’aprenentatge, així com 
també els alumnes amb altes capacitats. Des de 
l’Àrea d’Educació s’ha presentat aquest febrer als 
responsables dels centres docents de Canet per 
treballar plegats la seva posada en funcionament i 
garantir-ne així l’èxit a curt i mitjà termini.
El Servei municipal de psicologia i logopèdia (SMPL) 
està format per dues professionals. Una psicòloga 
psicoterapeuta que hi dedicarà 10 hores setmanals 
i una logopeda, que n’hi dedicarà 7. Estaran en 
contacte amb els responsables dels centres escolars 
de primària i secundària per detectar i fer una 
primera atenció als infants i els joves escolaritzats 
i empadronats a Canet que tinguin algun tipus de 
dificultat en l’aprenentatge escolar, transtorn o retard 
en el llenguatge i/o parla, dificultats emocionals o 
de comportament, així com també els alumnes que 
presentin capacitats per sobre del que es considera 
normal per la seva edat.
L’objectiu de l’Ajuntament, tal i com va explicar-los 
l’alcalde i regidor d’Educació, Jesús Marín, és el d’oferir 
serveis adequats, útils i sostenibles econòmicament, 

però que han de ser els professionals de les escoles 
els qui decideixin quins són els usuaris que més 
necessiten el servei. Perquè un infant pugui accedir 
al SMPL, caldrà que el centre ompli el full de derivació 
establert i el trameti als responsables del servei. Les 
dues professionals que l’integren, conjuntament amb 
els centres escolars i l’EAP (l’Equip d’assessorament 
i orientació psicopedagògica dels Serveis Territorials 
d’Educació), decidiran quins casos són prioritaris 
i necessaris de derivar al Servei. La derivació es 
farà amb el consentiment dels pares o tutors dels 
alumnes.
El SMPL es prestarà al centre cívic i cultural Vil·la 
Flora. Un cop derivat l’alumne, es farà una primera 
visita amb els pares o tutors. Després es faran 
les visites d’exploració necessàries, s’establirà la 
diagnosi de cada cas i s’orientarà a l’hora de derivar-
lo per fer tractament a altres serveis públics i/o privats 
de la zona si es requereix. El SMPL es coordinarà 
amb tots aquells professionals que intervinguin amb 
la persona usuària sobretot a nivell educatiu, però 
també social i sanitari si és convenient.
El Servei municipal de psicologia i logopèdia té un 
cost per l’Ajuntament de 17.865 euros i estarà en 
funcionament coincidint amb el curs escolar.

Aquest mes de març, a l’edifici del Calisay d’Arenys 
de Mar, hem pogut veure l’exposició Eugeni Forcano, 
fotografies 1960 - 1996. 
Es tracta de la mostra de fotografies que va lluir a la 
sala jardí de la Casa Domènech fins aquest gener 
passat. 
En total, un recull de 43  fotografies originals de 
l’època de cronista de la revista Destino, 2 imatges 
d’experimentació amb el color i 6 reproduccions. 
L’alcalde Jesús Marín i el regidor de Cultura, Pere 

Xirau, van assistir a l’acte d’inauguració, que va 
comptar amb la presència de l’artista de Canet. 
La Casa museu Domènech i Montaner va acollir 
aquesta exposició durant tota la tardor passada i fins 
després de les festes de Nadal. En total la van visitar 
856 persones, que no van deixar passar l’oportunitat 
de veure també la Sala Forcano, l’espai permanent 
de la Casa Domènech que fa un repàs a la vida i 
la llarga trajectòria artística del reconegut fotògraf 
canetenc. 

Curs de monitors de 
lleure infantil i juvenil
El 31 de març comença a La Masoveria un nou curs 
de monitors i monitores de lleure infantil i juvenil. 
L’organitza l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament.
Les dates de curs són: 31 de març, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 
15, 22, 28 i 29 d’abril i 5, 6, 12 i 13, de maig.
L’horari dels dies 1, 15, 22 i 29 d’abril i el 6 de maig 
serà només de matí, de 10.00 a 14.00 hores. 
La resta de dies serà de 10.00 a 14.00 hores i de 
15.30 a 19.30 hores. 
El curs és a càrrec de personal tècnic de l’Escola 
Lliure El Sol.

Cultura convoca la 
7a Beca Raimon Bonal
Des de l’1 de febrer i fins al 31 de març, podeu pre-
sentar projectes per a la Beca Raimon Bonal i de Fal-
gàs. Es tracta de la setena convocatòria i es publica 
després que la sisena quedés deserta. 
La Beca, que està dotada amb 5.000 euros, s’atorgarà 
a un projecte d’investigació en estudis transversals 
i diacrònics (present, passat i/o futur) de qualsevol 
àrea de coneixement l’objecte de la qual sigui Canet. 
Els projectes, que després el guanyador de la Beca 
haurà de desenvolupar durant un any prorrogable a 
dos, s’han de presentar al registre de l’Ajuntament.
La primera Beca d’Investigació local Raimon Bonal, 
es va convocar l’any 2002. Sorgeix arran de la ini-
ciativa popular entorn al col•lectiu ciutadà Raimon 
Bonal. L’Ajuntament, a través de l’Àrea de Cultura, 
va fer seva la iniciativa i des d’aleshores s’han ator-
gat  quatre beques, ja que dues van quedar desertes.  
Les bases, les trobareu íntegres al web municipal 
www.canetdemar.cat.

L’obra d’Eugeni Forcano s’exposa a Arenys
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El Consell Comarcal ha publicat recentment al seu 
web, un espai dedicat íntegrament als productes 
alimentaris del Maresme. Sota el nom Productes 
de la terra Maresme, s’ha presentat una pàgina que 
recull un cens de productors del Maresme, diferents 
catàlegs promocionals, menús, receptes, guia de 
restaurants o marques de qualitat.
Canet hi és present amb els Vitralls dolços que 
elaboren totes les pastisseries del poble. La maduixa 
del Maresme, les cireres d’en Roca o el vi d’Alella, 
són altres dels productes que hi trobareu.
La seva finalitat és essencialment fer difusió de tots 

els productes alimentaris autòctons que generen 
activitat econòmica als diferents pobles de la 
comarca. 

Els Vitralls de Canet, en un web promocional

A la venda el DVD 
Canet, festa i tradició 
És el segon DVD que recull part de la memòria oral 
del nostre poble. En aquesta ocasió, les imatges 
escollides i les persones entrevistades han fet un 
repàs dels esdeveniments festius, esportius i socials 
que van marcar la vila entre els anys 1930 i 1970.
Un producte audiovisual en què han intervingut 
moltes persones i institucions i que ha dirigit l’Àrea de 
Cultura. El regidor Pere Xirau va recordar durant la 
presentació, feta al febrer, la importància de preservar 
la memòria oral i del treball conjunt i col·laborador. 
Si voleu una còpia del DVD, podeu comprar-lo per 3 
euros a la Casa museu Domènech i Montaner

Audiollibres, nou servei 
de la Biblioteca
La Biblioteca fa un pas més per posar les noves 
tecnologies al servei de la cultura i l’oci i incorpora 
els audiollibres a l’oferta virtual. 
A través de l’espai web de la xarxa de biblioteques 
de la Diputació, podeu descarregar-vos gratuïtament 
audiollibres en mp3. Són llibres parlats, en la seva 
versió íntegra, llegits per locutors, sense música de 
fons.  Per accedir-hi només cal el carnet d’usuari de 
biblioteca.

Campanyes de donació 
de sang a Canet
El Banc de Sang i de Teixits fa periòdicament 
campanyes de donació de sang. L’Ajuntament, a 
través de l’Àrea de Sanitat, hi col·labora fent difusió 
de les campanyes que es fan a Canet. 
Actualment, les reserves de sang als hospitals de 
Catalunya estan molt baixes. Donar sang és un gest 
de civisme i responsabilitat vers al conjunt de la 
societat, ja que cada tres segons algú en necessita.  
La sang no es pot fabricar, només es pot obtenir de 
les donacions. Al febrer es va fer una campanya 
especial de donació de sang al CAP de Canet i el 27 
de març, una altra al Col·legi Santa Rosa de Lima.

S’avança la data de 
prohibició de fer foc
Medi Ambient informa de l’avançament en la data de 
prohibició de fer foc en terrenys forestals, i a la franja 
de 500 metres que els envolta.  És una mesura de la 
Generalitat que afecta a diverses comarques.
Des del 15 de febrer, és prohibit encendre cap tipus 
de foc, inclosos els fogons de gas, barbacoes o si-
milar. També cremar rostolls, focs d’esbarjo, fer foc 
per apicultura, llençar coets, globus, focs d’artifici o 
altres artefactes amb foc i la utilització de bufadors 
o similars en obres en vies de comunicació que tra-
vessin terrenys forestals. Aquest avançament és una 
mesura que s’ha pres de forma excepcional.

10a Mostra d’Entitats, 
els dies 21 i 22 d’abril 
Les entitats de Canet, guiades per una coordinadora 
triada per elles mateixes, seran les encarregades a 
partir d’ara de l’organització de la Mostra d’Entitats.La 
d’aquest 2012 és la desena i es farà, com cada any, 
a la primavera. Una de les novetats és que només hi 
haurà carpes al carrer el dissabte 21. Diumenge 22 
serà la jornada dedicada a les activitats organitzades 
per les associacions. Amb el lema 10 anys de mostra, 
la força de les entitats, es posa de manifest l’empenta 
i les ganes de col·laborar i treballar plegades que 
tenen les associacions d’aquest poble. 

La plaça Universitat serà l’espai central de 
l’esdeveniment. Encara s’està tancant el programa 
d’activitats però ja s’apunta que hi haurà un sopar i 
després ball dissabte a la nit i tallers, conferències, 
exhibicions i activitats solidàries durant tot el cap de 
setmana.

Sàlvia, agraïment d’una 
conferenciant 

Rosa Dachs, autora del llibre 
Eclipsi, que tracta de l’experiència 
personal de l’autora per superar 
un càncer de mama, va fer una 
conferència a Canet la tardor 
passada. Ha escrit unes paraules 
d’agraïment, que l’Associació de 

Dones Sàlvia vol fer extensives a tothom. Aquí en 
teniu un extracte:

Diverses van ser les persones que varen sortir de 
casa per venir l’Aula Magna de l’Escola de Teixits i 
si sempre agraeixes la presència de tothom, encara 
s’agraeix més quan es tracta d’un vespre que convida 
a estar a casa i fa mandra agafar el paraigües i sotir 
sota la pluja per anar a escoltar una xerrada. 
Mentre vas parlant, captes el posat de cada assistent. 
Cada somriure parla per si sol. Un lleu moviment 
d’assentiment dibuixat amb el cap, diu molt. 
Mirades: cadascuna té un missatge. D’angoixa, de 
nerviosisme ... Una mirada clara, lluent ... per arribar 
aquí, al final de la xerrada saps el camí que ha hagut 
de seguir. Has après a reconèixer en cada persona 
el sentit que donen les teves paraules, a través de 
tots aquells petits moviments que van dispensant i 
del seu procedir. 
En acabar, fem una tertúlia amb intercanvi d’opinions, 
dubtes i neguits. Veritablement va ser molt agradable 
venir a Canet, conèixer les membres de Sàlvia, 
conversar, compartir i aprendre plegades. 
Agraeixo la invitació, el tracte rebut i les animo a 
prosseguir amb la feina que porten a terme.

Les Entitats
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Balanç de 9 mesos de 
govern municipal

Aquest més de març es 
compleixen nou mesos des que 
es va iniciar la nova legislatura 
en la que el Grup Municipal de 
CiU forma part de l’Equip de 
Govern, tenint responsabilitat 
en l’Alcaldia i en les àrees de 
Ensenyament, Medi Ambient, 

Obres i Serveis, Hisenda i Règim Intern. La pretensió 
d’aquestes línies és donar a conèixer al ciutadà en 
quina direcció hem prioritzat les primeres accions 
i preses les primeres decisions per tal de millorar el 

servei al ciutadà, el que en definitiva és la nostra tasca 
i la nostra obligació. En l’aspecte mediambiental les 
actuacions han anat dirigides a corregir les mancances 
detectades en el manteniment de parcs i jardins, 
mitjançant la planificació del servei amb l’objectiu de 
la millora dels recursos, tant humans com materials, 
disponibles. Pel que fa a la recollida de residus s’ha 
establert un nou calendari per tal d’optimitzar la 
recollida selectiva, donar solució a les incidències 
actuals i donar un millor servei els caps de setmana. 
Des de l’Àrea d’Obres i Serveis s’ha donat prioritat a la 
reestructuració del departament buscant la més idònia 
adaptació dels serveis a les necessitats que requereix 
el manteniment de les infraestructures municipals. Els 
fruits d’aquesta reorganització es veurà a mig termini. 
L’Àrea d’Hisenda s’ha fixat dos objectius prioritaris: 
reducció del dèficit de 3,4 milions d’euros a zero, i la 

reducció de 3 milions d’euros de l’endeutament actual, 
que és de 9,8 milions. L’estratègia per la consecució 
es basa en la realització d’un Pla de Sanejament 
Financer a quatre anys, aprovat pel Ple del mes 
d’octubre passat. 
A l’Àrea d’Ensenyament se li vol donar un impuls 
renovador, i a tal efecte s’ha reformulat el servei ASMA 
per un de logopèdia i psicologia, s’ha renegociat el 
contracte amb la concessionària de l’Escola Bressol 
i s’ha establert el programa d’educació segura a les 
escoles destinat a nens entre 6 i 10 anys. I finalment 
l’Alcaldia. L’alcalde és el catalitzador del programa 
de govern conjunt amb UMdC i el PPC. El seu rol és 
fonamental en la cohesió del Govern municipal, i a 
més, com molts canetencs haureu pogut comprovar, 
el seu despatx està obert a tothom que ho necessiti. 
Com ha de ser.

Els Partits

Aclariments
Treballem pel segon Institut   
Ara tot just fa nou mesos que aquest Equip de Go-
vern va començar a caminar. Nou mesos durant els 
quals, des de la Regidoria d’Educació, s’ha treballat 
i es continuarà fent perquè el segon Institut de Ca-
net sigui una realitat. El que és realitat avui és que 
l’IES Domènech i Montaner està saturat i les condi-
cions en què els alumnes estudien són lamentables.
També és una realitat que les condicions econòmi-
ques del país i de la Generalitat fan inviable de for-
ma immediata la construcció del segon Institut. La 
postura del Govern és clara i coneguda. Fer costat 
a tota la comunitat educativa de l’IES, treballar sen-
se descans amb el Departament d´Ensenyament 
i buscar uns terrenys adequats per poder cedir de 
forma immediata. La situació avui és la següent. 
El curs 2012 - 2013, el Departament ampliarà les 
instal·lacions  amb gairebé dos mòduls amb serveis, 
vestuaris i aula de música i que milloraran una mica, 
tot i que no suficientment, les condicions actuals.
De cara al curs 2013-2014 és previst l’inici del nou 
Institut de la Vallalta, que de bon principi farà dismi-
nuir en una línia el primer d´ESO. El Departament,  
també s´ha compromès per al curs 2013-2014 a ini-
ciar a Canet el segon IES, amb mòduls, però que 
començaria a solucionar el problema d’una manera 
ja estructural i definitiva.
El Govern treballa per trobar espais adients. Des-
cartat ja el terreny de les pistes d´atletisme i també 
l’espai on hi ha la Deixalleria, es busca un terreny 
privat adequat. Aquest any, de moment, si no es 
troba el terreny, el Govern podria cedir el solar que 
tenim al polígon industrial per la ubicació provisional 
del segon IES. Aquest és un espai que, tot i no agra-
dar-nos, solucionaria momentàniament el problema.
La solució està encaminada, cal treballar-la i forma-
litzar-la, però és prioritat de la Regidoria d´Educació, 
començar a assentar les bases d´una solució defini-
tiva que doni resposta els propers anys a la deman-
da educativa a Canet, als alumnes i als professio-
nals que treballen ara en condicions complicades.
Volem agrair l’esforç i la comprensió de les famílies, 
dels alumnes i dels professionals de l’IES.

Aquest és un Govern responsable que té com a 
prioritat solucionar els problemes. I així ho farem!

Contribució - revisió cadastral                      
La revisió cadastral és un procés d’actualització del 
valor dels immobles. El valor cadastral que resulta 
d’aquest procés d’actualització es pren com a base 
per al càlcul de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). 
El valor cadastral és aproximadament el 50% del 
valor de mercat de l’immoble. Per tant, podem con-
siderar l’IBI com un impost progressiu en el sentit 
de qui més valor té, més contribueix. L’impost té un 
altre component que és un coeficient que s’aplica 
a la base, que està marcat per normativa (entre el 
0,40 i el 1,10). Com que aquest és l’impost bàsic 
per als ingressos de la hisenda municipal, és lògic 
deduir que cada municipi fixa el tipus que aplicarà 
en funció dels serveis que presta als ciutadans i de 
la situació econòmica i financera, tant particular com 
cojuntural. A Canet, el coeficient d’aplicació vigent 
des del 2009 és l’1,03. És elevat, però ve condicio-
nat per la davallada de l’impost sobre construccions 
iniciada el 2008 i pel manteniment de l’oferta de ser-
veis al ciutadà. 
El procés de revisió cadastral a Canet ens porta a 
una situació econòmica nova, i ens obriria noves pos-
sibilitats si no fos pel dèficit de les nostres finances. 
Dèficit que, segons la normativa, s’ha d’eixugar, i per 
això s’ha elaborat un Pla de Sanejament Financer a 
quatre anys que obliga a mantenir el coeficient. No 
prendre aquestes mesures seria contraproduent pel 
municipi, i el govern tindria dificultat per garantir els 
serveis bàsics als ciutadans. Algun grup polític parla 
d’abaixar el coeficient a 0,40, sense tenir en compte 
que això suposaria una contribució molt inferior a la 
d’ara, ni mesurar les conseqüències que això com-
portaria, ja que l’Ajuntament deixaria d’ingressar 2,5 
milions d’euros i s’hauria de renunciar a una part 
molt important dels serveis als ciutadans. Un govern 
responsable no pot prendre mesures com aquesta. 
El preu mig del rebut el 2012 és de 364,28 euros, i 
per aquesta quantitat el ciutadà rep serveis de se-
guretat, cultura, esports, escola bressol, neteja de 

vies i jardins, reparacions de carrers, serveis so-
cials, sanitat... La no aplicació de l’augment mig de 
41,74 euros anuals faria renunciar a part dels ser-
veis. El que s’ha de valorar és la relació entre el que 
paguem els canetencs i els serveis que rebem. Si és 
correcta, en opinió de la majoria, vol dir que la gestió 
és l’adequada. En cas contrari, el govern haurà de 
prendre les mesures necessàries per equilibrar-ho.

El cost del govern municipal
Una de les primeres mesures que va prendre el go-
vern va ser reduir les retribucions de l’alcalde i els 
regidors. El decret d’Alcaldia d’11/07/11 els establia 
unes retribucions un 10% inferiors a les vigents. 
Aquesta mesura era el primer pas per al full de ruta 
a seguir per equilibrar l’economia municipal. Equi-
librar l’economia vol dir afrontar un dèficit de 3,4 
milions d’euros i un endeutament de 9,8 milions. I 
són precisament els causants d’aquest estropici els 
que acusen contínuament l’actual govern d’haver-
se apujat els sous. Sols hi ha una lectura i una única 
interpretació de les dades: el pressupost del 2010 
reflectia un import de 349.746,12 euros, mentre que 
l’import pressupostat el 2012 és de 291.840,88 eu-
ros. Això és un estalvi de 57.905,24 euros, o sigui 
un 16,5% de reducció total, tenint en compte que 
l’anterior govern comptava amb càrrecs de con-
fiança per desenvolupar funcions que avui han estat 
assumides pels mateixos regidors o bé per tècnics 
de l’Ajuntament. 
Un pamflet que circula per Canet afirma que l’import 
de les remuneracions dels càrrecs polítics al setem-
bre del 2011 era d’un 7,29% superior al del mateix 
període del 2010. Aquesta informació tendenciosa 
obvia que l’actual equip de govern està format per 
10 membres, mentre que l’any 2010, i a causa de 
les tensions polítiques que havia propiciat la ruptura 
del govern, n’hi havia vuit. La retribució per mem-
bre del Govern Municipal al setembre del 2010 va 
ser de 2.144,69 euros mentre que l’actual ha estat 
d’1.840,88 euros, un 15% inferior. 
Aquesta és la realitat i no té cap més interpretació.

Hi ha determinats temes que, per la seva importància i les opinions que generen, mereixen un espai 
a part, en el qual l’Ajuntament pugui explicar-los correctament i sense filtres.  En aquest Viure Canet 
us fem els aclariments següents: 
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Promoció Econòmica: 
conservar i preservar la 
indústria 

En Lluís Llovet en el seu article a 
l’Àmbit defineix perfectament de 
quina manera l’Ajuntament pot 
influir en la creació de llocs de 

treball en els àmbits de la formació i la cultura. 
Podem fer alguna cosa avui per afavorir el creixement 
en d’altres sectors econòmics com ara l’industrial? 
Sí, sens dubte, sí. Es tracta d’impulsar un tercer eix, 
l’industrial. Canet és un poble amb arrels industrials, 
amb fonaments, coneixement i tradició i ha de 
recuperar amb força la seva tradició manufacturera 
amb empreses innovadores i respectuoses amb 

el medi. D’això es tracta, que el desenvolupament 
econòmic de Canet tingui un equilibri entre turisme - 
cultura, serveis educatius i indústria.
Malgrat la seva reducció actual, Canet disposa d’un 
teixit de petites i mitjanes empreses que donen feina a 
molts canetencs. Tanmateix, a Canet hi ha un important 
dèficit de llocs de treball, agreujat pel tancament de la 
Pulligan, ja que ha suposat la desaparició progressiva 
de més de 300 llocs de treball els darrers cinc anys. 
Avui a Canet hi ha més de 5.000 persones actives i 
el poble només ofereix 1.800 llocs de treball, un 20% 
dels quals manufacturers. 
Som al bell mig d’una crisi que ha fet trontollar molts 
plantejaments. Ho entenem com una oportunitat de 
reordenar les prioritats que ha de tenir l’Ajuntament. 
Per això, el primer que hauria de fer l’Ajuntament 
és adreçar-se als responsables de les empreses de 
Canet, que ofereixen feina i riquesa. Per què? Doncs 

perquè atraure noves empreses a Canet ha de ser la 
prioritat principal de l’Ajuntament i el primer pas per 
fer-ho, al nostre entendre, és conservar les que ja 
tenim i fer que se sentin ben tractades a Canet. 
Sap l’Ajuntament com pot ajudar una empresa de Canet 
perquè continuï funcionant, mantingui i ampliï els llocs 
de treball, a ser possible, amb gent de Canet? En què 
podríem col•laborar per beneficiar-nos mútuament? 
Cal conèixer les necessitats empresarials i intentar 
ocupar els nous nínxols d’ocupació relacionats amb 
la producció. Penseu que el perfil de molts aturats i 
aturades de Canet és, precisament, de gent amb 
expertesa en la producció industrial. És en aquesta 
direcció que cal treballar.
Malauradament, l’actual Govern municipal dedica els 
seus esforços a d’altres afers que no aporten res de 
nou al poble, i que fins i tot en poden limitar i obstruir 
el seu desenvolupament posterior.

Gestió 
amb transparència

Fa 9 mesos que es va constituir el 
nou Equip de Govern a Canet de 
Mar. Ha estat un temps de treball 
intens i decisions valentes en totes 
les àrees de l’Ajuntament. Els 
regidors del Partit Popular de Canet 

estan al capdavant de la gestió de les regidories 
de Sanitat, Seguretat Ciutadana i Esports, i amb 
satisfacció podem dir que la gestió efectuada ha 
complert els objectius definits, s’han aplicat polítiques 
de gestió eficients on hem aconseguit rebaixar la 
despesa pública de totes les àrees sense rebaixar 
el servei públic. Molts us preguntareu com es fa 
això, doncs es fa com ho fem tots a casa nostra, 

gestionant amb eficàcia i eficiència i treballant per 
buscar millors contractes amb els diferents proveïdors 
de l’Ajuntament com per exemple la renegociació del 
contracte de Serveis de Transport, la renegociació 
del contracte del servei de grua, la gestió interna 
dels recursos, la productivitat, etc. Aquests mots tan 
corrents que tots apliquem a casa nostra i que les 
empreses apliquen cada dia per sobreviure, ara els 
apliquem a l’Ajuntament de Canet. Queda molta feina 
per fer i durant els tres anys que queden de legislatura 
es complirà amb els compromisos adquirits.
El passat divendres 16 de març, el Partit Popular 
va fer un acte públic on els nostres regidors van 
exposar la feina feta en el transcurs d’aquests mesos 
i els projectes en què s’està treballant. Aquest acte, 
obert a tothom, és un compromís que hem pres amb 
els canetencs i les canetenques, el compromís de 
transparència i informació de la feina duta a terme i 
les gestions fetes i les que estan en procés de gestió, 

on de manera oberta es dóna compte de la feina feta. 
Aquesta voluntat de transparència, la mantindrem en 
el futur duent a terme aquest acte cada any.
Tots som coneixedors que la situació econòmica actual 
és complicada. Durant els darrers 4 anys, les polítiques 
dutes a terme pels anteriors governs socialistes han 
estat nul·les per reactivar l’economia, crear riquesa 
i, en definitiva, donar seguretat als emprenedors, 
sobretot autònoms i petita i mitjana indústria. També 
han estat nul·les per a les polítiques de creació de 
llocs de treball pels treballadors que estem afectats per 
l’índex d’atur més alt de la història de la democràcia.
Ara és moment de reformes, és moment de crear les 
condicions que permetin recuperar la nostra economia 
i fer possible el creixement de la riquesa del país, i la 
generació de llocs de treball.
La inacció, el no fer res, ens ha dut fins aquí, és 
moment de Gestió amb Transparència.
Gràcies

Canet s’ho val!
Continuem fent camí en 
aquesta legislatura, continuem 
amb l’experiència i l’esperit 
d’arremangar-nos i treballar 
en equip. Assumir decisions 

sovint difícils pero del tot necessàries si volem arribar 
a les fites marcades d’estabilitat pressupostària i 
alhora de continuar oferint els màxims serveis a les 
persones. El nostre grup treballa dia a dia per tirar 
endavant projectes de present i futur pel nostre poble, 
conscients que cada pas que donem és important per 
aconseguir els objectius del nostre municipi.

Comencem a desencallar projectes com ara el 
cafè teatre Odèon, comencem a projectar el futur 
de Canet amb l’elaboració del Pla General i el Pla 
Estratègic de desenvolupament econòmic.  Estem 
establint les bases per a una Unió de Botiguers 
sòlida i representativa, per a una nova Plaça 
Mercat, per dinamitzar el teixit comercial, posant 
al dia infraestructures com la Casa museu perquè 
esdevingui espai de projecció exterior de Canet, 
creant-hi, entre d’altres iniciatives, noves Rutes pels 
visitants.
Des de Benestar Social, reforcem les polítiques de 
suport a les famílies i a col·lectius concrets, com 
les persones grans que estan soles, els infants i els 

joves que tenen risc d’exclusió social. La prova pilot 
de menjador social o l’adhesió a la Xarxa d’atenció a 
la infància i l’adolescència en són exemples evidents.
Aquesta és la feina que duem a terme des del nostre 
grup polític. Però no ho fem sols, ja que comptem 
amb el suport de tot l’Equip de Govern i també volem 
fer-ho amb les altres forces polítiques del municipi, 
aconseguint així una major participació. Només 
d’aquesta manera es pot fixar clarament el full de ruta 
del nostre municipi i es poden identificar clarament 
els motors de desenvolupament present i futur.
Així doncs, com sempre, transparència i diàleg. Aquí 
tots sumem, tothom hi té cabuda i tothom ha de ser-
hi representat. Canet bé s’ho val.

Polítiques clares i 
transparents ja!

Hores d’ara, el Govern municipal de 
Canet ja disposa d’un pressupost 
municipal operatiu. Coneixem la 
previsió d’ingressos i despeses 
per afrontar el 2012. Bé, si més 
no teòricament, ja que pel que fa a 

les despeses, veurem com acabarà el conflicte obert 
amb els treballadors i les treballadores municipals.
L’Ajuntament ja disposa, doncs, d’un dels principals 
instruments per gestionar els afers públics del 
municipi. Però continuem sense albirar polítiques 

clares i transparents que tinguin per objectiu la millora 
continuada de la qualitat de vida dels canetencs i 
les canetenques. Dos exemples il·lustren el tarannà 
erràtic del govern:
1. Durant la campanya electoral totes les forces 
polítiques aspiraven a desenvolupar un Pla Estratègic 
i un Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). Es 
comencen a sentir coses al respecte, però sense cap 
proposta concreta de què parlar. Des del PSC ja els 
avancem, si ens volen escoltar, que primer cal parlar 
de la metodologia (la participació activa de societat 
civil, tècnics municipals i si, s’escau, d’empreses 
externes especialistes en la matèria) i dels criteris 
bàsics per començar a treballar (un pla estratègic que 
desenvolupi les potencialitats econòmiques i socials 
de Canet a deu anys vista i un POUM en base a un 

model de poble equilibrat territorialment, sostenible 
ambientalment i cohesionat socialment).
2. Aquests darrers mesos hem vist com la comunitat 
educativa de Canet es veia obligada a alçar la 
veu davant la saturació de l’IES Lluís Domènech 
i Montaner i per reclamar que el curs vinent es 
disposi d’espais dignes on els joves puguin cursar 
els estudis d’ESO i Batxillerat. I quina ha estat la 
resposta del govern? Una de freda i una de calenta 
per acabar plegant-se a la voluntat del Departament 
d’Ensenyament: més barracots i del nou institut ja 
en parlarem. Des del PSC defensem que ja que no 
hem sabut defensar amb valentia els interessos de 
la població, cal cedir els terrenys per a un institut de 
manera urgent per fer possible la posada en marxa 
el curs 2013-2014.




