
Resultats de 
les municipals 
Les eleccions del dia 24 de maig 
han donat a Canet els vots i regidors 
següents:
ERC 1664 5 regidors 
CiU 1124 4 regidors
CI 933 3 regidors
PP 596 2 regidors
Som Canet 543 1 regidor
PSC 519 1 regidor
CUP 494 1 regidor

Pàg. 4-6

Blanca Arbell
és la nova 
alcaldessa de 
Canet 

Canet de Mar enceta, com la resta 
de municipis catalans, nou Mandat 
institucional. El dia 13 de juny va 
celebrar-se el Ple de constitució 
del nou Ajuntament, en el qual van 
prendre possessió dels càrrecs de 
regidors i regidores els 17 canetencs 
que han estat designats després del 
resultats dels comicis del passat 24 
de maig. 
Blanca Arbell Brugarola, cap de la 
llista més votada, que és la de la 
formació d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, ha estat escollida, per 10 
vots a favor, alcaldessa de Canet de 
Mar per al Mandat 2015 -2019.
El pacte signat per les formacions 
d’ERC i CiU, garanteix la governabilitat 
al municipi. Aquest és un pacte que 
prioritza el poble, a la vegada que se 
signa en consonància amb l’actual 
pacte de país. 
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Acords de Ple gener/maig 2015
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’Alcaldia. Aquests són els principals acords que s’han pres a les darreres 
sessions plenàries d’aquest Ajuntament.

Ple ordinari 29
de gener
• Donar compte informe acompliment 

terminis pagament obligació 
Ajuntament Canet de Mar i Ràdio 
Canet corresponent al tercer 
trimestre 2014, com de la Fundació 
Els Garrofers primer, segon i tercer 
trimestre 2014.

• Aprovació modificació bases 
d´execució per al pressupost 2015. 
S’acorda per unanimitat. 

• Designació jutge de pau substitut. 
S’acorda per quinze vots a favor i 
dues abstencions.

• Aprovació d’un conveni de 
col·laboració amb el Consell 
Comarcal del Maresme, diversos 
ajuntaments de la comarca, 
l´Associació dels Empresaris de 
Polígons Industrials de Pineda 
de Mar, la FAGEM, la Fundació 
Tecnocampus Mataró-Maresme i la 
UPIC- Unió de Polígons Industrials 
de Catalunya per a la gestió del 
projecte PAE Maresme. 

  S’acorda per unanimitat.
• Aprovació de la ratificació de  

modificació dels estatuts del 
Consorci de Promoció Turística. 
S’acorda per unanimitat.

• Aprovació de canvi de 
representants municipals a 
diferents organismes.

 S’acorda per unanimitat. 
• Assumpte per via d’urgència: 

resolució del contracte de 
concessió d’obra pública per a 
la construcció i l’explotació d’un 
aparcament subterrani a la riera 
Gavarra, 4-14.

 S’aprova per unanimitat.
• Moció que presenta el grup 

municipal del PSC per reclamar la 
responsabilitat de la Generalitat en 
el manteniment del servei públic 
de les escoles bressol municipals. 
El Ple de l’Ajuntament de Canet 
de Mar acorda, per nou vots a 
favor, quatre vots en contra i quatre 
abstencions. 

• Moció que presenta el grup 
municipal del PSC amb relació a la 
defensa de les polítiques de lluita 

contra la violència vers les dones. 
S’acorda per unanimitat.

 

Ple extraordinari
19 de març
• Aprovació inicial del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Canet de Mar. S’acorda per 14 
vots a favor i 3 abstencions.

Ple ordinari 
26 de març 
• Donació compte informe 

acompliment terminis pagament 
obligacions Ajuntament Canet

  de Mar i Ràdio Canet 4t trimestre 
2014, com de la Fundació Els 
Garrofers.

• Examen i aprovació de l’expedient 
de modificació de crèdit per 
transferència de crèdit 14/2015. 
S’acorda per tretz vots a favor i tres 
abstencions.

• Aprovació de l’ expedient 
reconeixement extrajudicial de 
crèdits 2014. 

  S’acorda per vuit vots a favor, cinc 
abstencions i tres vots en contra.

• Aprovació de la creació del registre 
d’interessos de l’Ajuntament així 
com els models de declaració 
(Annexos 1 i 2). 

  S’acorda per unanimitat.
• Aprovació inicial modificació 

Ordenança municipal de creació 
de fitxers de dades de caràcter 
personal. 

   S’acorda per unanimitat.
• Aprovació inicial del Reglament 

d’ús de la Biblioteca P. Gual i 
Pujadas. 

   S’acorda per unanimitat.
• Aprovació inicial Pla director 

enllumenat públic de Canet de Mar. 
S’acorda per unanimitat.

• Aprovació inicial Pla director 
clavegueram de Canet de Mar. 
S’acorda per unanimitat. 

• Aprovació inicial Pla estratègic 
desenvolupament econòmic local 
de Canet de Mar. 

  S’acorda per tretze vots a favor i 
tres abstencions.

• Declaració dia 27 de desembre 
com al dia Lluís Domènech i 
Montaner. Unanimitat. 

Precs i preguntes:
• Externalització de la gestió del 

servei públic d’enterraments.
• Negociacions amb l’empresa 

SOREA, SA concessionària del 
servei públic d’abastament  

  d’aigua potable de Canet de Mar.
• Obres de la plaça Colomer i 

l’Odèon.
• Mesures d’ajut als emprenedors i 

els autònomes.
• Valoració sobre la campanya de 

residus.
• Accions que s’han dut a terme a 

través de l’Agenda 21 durant la 
legislatura.

• Deutes de l’empresa propietària 
dels terrenys de la zona Pulligan.

• Ajuts de la línia FEDER

Ple extraordinari 
27 d’abril
• Sorteig dels membres de les meses 

electorals per a les eleccions 
municipals a celebrar el dia 24 de 
maig de 2015.

Ple extraordinari
7 de maig
• Aprovació Pla econòmic financer 

exercici 2014-2015.  Pla econòmic 
financer que aconsegueix 
el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i de la 
regla de la despesa en el termini 
màxim d’un any. 

   Aprovació inicial per tretze vots a 
favor i quatre abstencions. 

• Aprovació de la rectificació de 
l’inventari municipal a 31 de 
desembre de 2014.  El qual queda 
fixat en 37.828.008,12 euros.

   S’acorda per unanimitat. 
• Desestimació recurs i al·legacions 

interposades per Invermercury, SL 
i ampliació causes resolució del 

contracte. 
S’acorda per unanimitat dels disset 
membres.

• Aprovació liquidació comptes 
escola bressol municipal exercici 
2012-2013.  S’acorda per catorze 
vots a favor i tres abstencions.

• Aprovació liquidació comptes 
escola bressol municipal exercici 
2013-2014. S’acorda per catorze 
vots a favor i  tres abstencions.

• Aprovació preus escola bressol 
municipal exercici 2014-2015. 
S’acorda per deu vots a favor  i set 
abstencions.

• Aprovació preus escola bressol 
municipal exercici 2015-2016.  
S’acorda per deu vots a favor i  set 
abstencions.

• Aprovació inicial modificació 
ordenances fiscals Promoció 
Econòmica. 

   L’Ordenança Fiscal núm.2 
regula l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques, la núm. 5 l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres i la núm. 21, la Taxa per la 
prestació dels serveis d’intervenció 
administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicencia, 
comunicació prèvia o declaració 
responsable i per als controls 
posteriors a l’inici de les activitats. 
S’acorda per unanimitat. 

• Aprovació inicial modificació 
Ordenança de protecció de dades. 
Annex 1.  

   S’acorda per unanimitat. 
• Aprovació regularització salarial 

llocs de treball amb puntuació 
inferior a 200 punts. 

  S’acorda per deu vots a favor i set 
abstencions.

• Aprovació modificació relació 
de llocs de treball. S’acorda per 
unanimitat dels disset membres 
presents.

• Aprovació autorització compatibilitat 
treballador municipal. L’empleat 
públic Sr. J.T.G. sol·licita li sigui 
atorgat el reconeixement per a 
l’exercici de l’activitat privada 
d’entrenador esportiu, dins del marc 
de la normativa d’incompatibilitats 
vigent. Unanimitat.



3
juny 2015 Butlletí d’Informació Municipal

de peus a terra tal com ens han 
ensenyat els nostres pares, per no 
perdre el temps fent volar coloms. 
Amb la lliçó de l’experiència 
ben apresa, encarem tota la 
responsabilitat que ens sentim 
dipositaris i que hem acceptat de bon 
grat.
Sabem que no ho podrem solucionar 
tot i que no podrem fer tot el que 
voldríem o ens agradaria. 
Serà molt complicat satisfer a tothom 
i complir les expectatives de tots. 
Però ens hi esforçarem al màxim per 
tal de millorar el nostre poble.
Volem fer un Canet més pròsper, 
més just i més agradable alhora que 
ens implicarem tant com puguem 
amb el projecte il·lusionador de país 
que tants compartim. 
La història ens fa ser protagonistes 
privilegiats i viure un moment decisiu 
per la nostre gent.
Ara és l’hora de l’esforç i del seny. 
Hem de ser valents i constants per 
aconseguir el major benestar per 
tants que pateixen una situació social 
injusta. I és una obligació per a tots 
els que encara podem, lluitar per 
aconseguir-ho. 
Estic segura que amb la paraula, 
les bones formes i la passió, 
aconseguirem un futur més pròsper 
per  tots nosaltres i pels nostres 
descendents.
Sempre vostra.

de gratitud infinita com alcalde sortint 
a tots els treballadors municipals, 
a tots els ciutadans de Canet 
sense excepció i a tots aquells que 
com administració no hem pogut 
arribar, perquè la dificultat extrema 
d’aquests quatre anys ha fet que 
aquest mandat sortint hagi estat molt 
complicat de gestionar.
Aquest és, però, un punt i seguit. 
Començo una etapa de 
responsabilitat diferent, al peu del 
canó com sempre, i com sempre i 
encara més al costat de la gent, de 
tota la gent.
Desitjo a l’alcaldessa entrant, la 
Blanca Arbell tota la sort i tots 
els èxits possibles. Es trobarà un 
consitori sanejat i preparat per 
encarar inversions pel nostre poble 
i millorar així la qualitat de vida dels 
nostres conciutadans.
Gràcies Canet!

Editorial
 Blanca Arbell Brugarola

Benvolguts,
Benvolgudes,
Tinc el privilegi de poder fer aquest 
escrit gràcies al vostre gest de 
responsabilitat davant les urnes i la 
confiança que ens heu dipositat. 
Vull expressar el sentiment 
d’agraïment que m’envaeix per tots 
i totes que amb el seu esforç han 
fet possible aquesta nova etapa que 
encetem amb molt de respecte i 
alhora amb il·lusió.
Hem entès el que ens demaneu. 
Conjuntament amb tots vosaltres, 
amb els companys de CiU -i la seva 
experiència- i amb el nostre tarannà, 
estem creant un equip que esperem 
poder dir d’aquí a quatre anys amb 
el cap ben alt, que hem estat un bon 
govern pel nostre poble.
Som conscients del que significa 
el repte que tenim al davant i amb 
l’esperit de servei de tot l’equip ens 
comprometem, aquesta legislatura 
que encetem, a treballar intensament 
per totes les canetenques i els 
canetencs .
Estaré al vostre costat amb humilitat, 
senzillesa i prudència, virtuts que 
compartim i defensem tots els que 
formem aquest nou consistori.
Ens comprometem des del primer 
dia a governar amb la mà estesa i 
disposats a aprendre, a rectificar si 
cal, i a millorar dia a dia.
Cal arremangar-se perquè hi ha 
molta feina a fer i hem de tocar 

 Jesús Marín Hernàndez

Benvolguts canetencs i 
canetenques,
Ara fa quatre anys vaig iniciar una 
etapa apassionant, difícil d’explicar 
en paraules. Ser alcalde del teu 
poble és una experiència irrepetible 
i única.
Malgrat que ha estat un mandat 
clarament marcat per la crisi 
econòmica i per la dificultat que 
tantes i tantes famílies han patit, 
m’en vaig amb la satisfacció i l’orgull 
d’haver treballat amb honradesa 
i professionalitat, com no pot ser 
d’una altra manera, per la gent del 
nostre poble.
Ser alcalde del teu poble és una 
experiència apassionant que 
malgrat, reitero, la complexitat del 
context que he viscut té un premi de 
valor incalculable, com és el tracte 
humà i diari amb el vilatà. 
Voldria expresar també un missatge 
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Resultats a Canet de Mar
de les eleccions municipals 2015
Xifres, gràfics i comparatives dels resultats dels comicis al municipi

Vots EsCRutAts A lEs últiMEs ElECCions MuniCiPAls - PER PARtits

  2003 2007 2011 2015
CANECTENCS INDEPENDENTS canetencs       933
CIU ciu 1.083 2.045 999 1124
CUP cup - pa       494
ESQUERRA REPUBLICANA erc - am 859 753 986 1664
ICV-EUIA-E icv-euia-e 0 246 219  
PP pp 284 288 637 596
PIC pic 2.673 0 0  
PIMPC pimpc 0 0 133  
PSC psc - cp 1.273 1.447 838 519
SOM CANET icv - cercle - e       543
UMDC umdc 0 929 851  
Blancs blancs 141 229 356 66
Nuls nuls 33 47 185 0
TOTAL total 6.346 5.984 5.204 5939

REsultAts DE lEs ElECCions MuniCiPAls - 24 de maig de 2015

Formació política Total vots Regidors

Esquerra Republicana de Catalunya
Acord Municipal (ERC-AM) 1664 5

Convergència i Unió (CiU) 1124 4

Canetencs independents 933 3

Partido Popular 596 2

Som Canet - Entesa (ICV-CERCLE-F) 543 1

Partit Socialistes de Catalunya - 
Candidatura progrès (PSC-CP) 519 1

Candidatura d’Unitat Popular - 
Poble Actiu (CUP-PA) 494 1

Vots blancs 98

Vots nuls 66

Resultats de les 
municipals 

El diumenge 24 de maig de 2015 s’han 
celebrat eleccions municipals. 
A Canet han exercit el dret a vot un total de 
6.037 votants, que suposa un 56,28% del 
total de persones que podien fer-ho, que eren 
10.726.
S’hi presentaven 7 formacions polítiques i totes 
elles han obtingut representació municipal. 
La llista més votada ha estat la d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, amb un 27,56% 
del total de vots. Això li ha atorgat, d’acord 
amb el càlcul que fa la Llei d’Hondt, que és 
la que s’utilitza per assignar els regidors a 
cada formació, 5 dels 17 regidors del plenari 
municipal. 
Convergència i Unió ha estat la segona 
força, amb un 18,62% dels vots i 4 regidors. 
Canetencs Independents, formació de recent 
creació, ha obtingut un 15,45% i 3 regidors. 
El Partit Popular, un 9,87% i 2 regidors. 
Darrere seu, Som Canet-Entesa, també partit 
de nova creació, que ha assolit un regidor i 
el 8,99% dels vots. El Partit dels Socialistes 
i la Candidatura d’Unitat Popular han obtingut 
també un regidor, amb un 8,60% i un 8,18% 
dels vots respectivament. 
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del govern, les prioritats d’actuació 
i el temps d’execució de cadascuna 
d’elles. 

Els dos grups signants compartiran 
responsabilitats en el Govern. Així, 
s’han creat 4 grans àrees de treball, 
amb 4 tinences d’Alcaldia  i  regidories 
dels dos partits polítics dins de 
cadascuna. 
S’estableix doncs, un organigrama 
que té per objectius modernitzar i 

Blanca Arbell, alcaldessa de

Canet de Mar pels propers 4 anys
ERC i CiU signen un pacte de govern per al Mandat 2015 - 2019 

El dissabte, 13 de juny, a les 13.00 
hores va celebrar-se l’acte solemne 
de constitució del nou Ajuntament de 
Canet de Mar. Els 17 càrrecs electes 
van prendre possessió de la condició 
de regidors i van jurar o prometre els 
seus càrrecs davant la secretària de 
la corporació, Núria Mompel. 
Amb votació nominal, van triar dels 
set candidats caps de llista, el regidor 
que ocuparà l’Alcaldia durant aquests 
4 anys. 
Després del pacte de govern 
fet públic fa uns dies entre les 
formacions d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i Convergència i Unió, 
ha estat proclamada alcaldessa de 
Canet de Mar, la cap de llista per 
ERC, Blanca Arbell Brugarola.  
Blanca Arbell ha aconseguit 10 vots, 
els dels regidors dels grups d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, de 
Convergència i Unió i el vot de la cap 
de llista de Som Canet, Raquel Serra.

Aquest juny 
es farà el Ple 
extraordinari de 
designació del 
cartipàs municipal 

Pacte ERC i CiU

El 29 de maig, les dues formacions 
que han obtingut més vots a les 
eleccions del dia 24, van fer públic el 
pacte que els permet governar Canet 
durant els propers 4 anys. 
Un pacte estable per molts motius. 
En primer lloc, com hem dit, perquè 
el signen els dos partits més votats a 
Canet a les darreres eleccions. Però 
també perquè es prioritza un pacte de 
poble en consonància amb un pacte 
de país. 
Les dues formacions tenen com a 
pilars del nou govern: les polítiques 
socials i de foment del treball, la 
recerca de noves oportunitats 
econòmiques per la població i la 
participació de la ciutadania en les 
decisions del municipi.   
L’elaboració d’un Pla d’Actuació 
Municipal és el primer pas per co-
mençar a definir el camí programàtic 

millorar l’eficàcia, el funcionament, 
la transparència i l’accessibilitat de 
l’estructura política i administrativa de 
l’Ajuntament fent-la més accessible a 
la ciutadania. 

Les tinences d’alcaldia 
seran atorgades de la 
manera següent:

• 1r tinent d’alcalde:
 Jesús Marín (CiU)

• 2n tinent d’alcalde:
 Lluís Llovet (ERC)

• 3r tinent d’alcalde:
 Laureà Gregori (CiU)

• 4t tinent d’alcalde:
 Ivan Aranda (ERC)
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l’AJuntAMEnt. 
Composició del consistori
Com a municipi de més de 10.000 habitants, Canet compta amb 17 
regidors, que són els que composen el Ple de la corporació.
Aquest mandat 2015- 2019, el consistori canetenc està format pels 
següents càrrecs electes:

lluís llovet (ERC)

Blanca Arbell (ERC)
Alcaldessa                                                                                                           

Coia tenas (ERC)                                             

Jesús Marín (Ciu)                                      

Josep M. Masvidal (Canetencs)                          Pere Xirau (Canetencs) M.  Àngels isart (Canetencs) toni Romero (PP)

Agnès Cortés (CuP)Raquel serra (som)                                      sílvia tamayo (PsC)                                              Cristina soler (PP)                                     

Àngel lópez (Ciu)                                         

ivan Aranda (ERC)                                                 Assumpta Revoltós (ERC)

laureà Gregori (Ciu)                                             Esther Agulló (Ciu)
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dissabte 13
FiRa MeRCat d’aRtesaNia
des de les 10 del matí fins a les 9 
del vespre     
A la riera St. Domènec         
Àrea de Promoció Econòmica

Festa deL baRRi deLs 
sOCaRRats       
al vespre 
Activitats tot el dia al carrer 
Ample 

sOPaR de GeRMaNOR i baLL 
POPULaR  
Barri dels Socarrats

diUMeNGe 14 
FiRa MeRCat d’aRtesaNia i 
tRObada d’iNteRCaNVi de 
PLaQUes de CaVa 
des de les 10 del matí fins a les 3 
de la tarda     
A la riera St. Domènec        
Àrea de Promoció Econòmica 

MeRCat d’iNteRCaNVi i
2a MÀ    
des de les 6 de la tarda fins a les 
9 del vespre
A la plaça Universitat
Àrea de Medi Ambient 

diVeNdRes 19
dOCUMeNtaL deL Mes: 
biCiCLetes Vs COtXes
a 2/4 de 10
Al Centre Parroquial
Associació Cultural Plataforma 
Odèon

dissabte 20
ReVetLLa d’iNiCi d’estiU
amb la música en viu del grup 
adelfa
a 2/4 de 10 del vespre
A l’envelat de Vil·la Flora. Sopar 
i ball                   
Associació Amics del Ball    

diUMeNGe 21
CaNet RaCe Cursa Urbana 
Sortida des de la plaça 
Universitat. Més informació:
canetrace.blogspot.com 
Associació Esportiva Canet Race i 
Àrea d’Esports     
   
CONCeRt de JaZZ
XaVieR dOtRas tRiO presenta el 
seu 6è disc “PaiNtiNGs” 
a les 7 de la tarda                    
A l’Escola de Música
Àrea de Festes     
       

diMaRts 23
FiRa d’atRaCCiONs
des del dia 23 fins al dia 29
Al passeig Marítim, a la zona de 

l’espigó      
Àrea de Festes 
 
ReVetLLa de saNt JOaN                                                                                               
a les 9 del vespre
A l’envelat de Vil·la Flora
Sopar i Ball amb la Disco mòbil 
Lluís Serra
Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Canet
- veure programes a part -

ReVetLLa de saNt JOaN 
a partir de les 9 del vespre
Al passeig Marítim, davant 
l’antiga Oficina de Turisme.
Vine i porta el teu sopar, que 
nosaltres hi posem l’animació!! 
Els Montoya, Colla de Diables i 
Àrea de Festes

diMeCRes 24 
ii CONCURs de sCRabbLe eN 
CataLÀ de saNt JOaN
a les 4 de la tarda
A la Masoveria de Vil·la Flora
Per contacte i inscripcions: 
plcanet@plataforma-llengua.cat 
Per informació:
www.canetdemar.cat/entitats/
scrabble
- Veure programes a part -
Club Scrabble en Català Canet de 
Mar, Plataforma per la Llengua 
Canet, Àrea de Cultura

CONCeRt de VíCtOR aRbeLO
a 2/4 de 9 del vespre
Al centre parroquial 
Musicals  en directe
-Vegeu programes a part-

iNaUGURaCiÓ eXPOsiCiONs 
COL·LeCtiVes de PiNtURa: 
HOMeNatGe a L’OVidi 
a les 7 de la tarda 
A l’Estudi Tenas i a la Sala 
Cultural Ramon de Capmany
Treballs exposats des del 24 de 
juny fins al 5 de juliol a la Sala 
Cultural i del 24 de juny al 12 
de juliol a la Sala Tenas (ambdós 
inclosos) 
Àrea de Cultura
 
esPeCtaCLe MUsiCaL. 
seNZiLLaMeNt
(Coses de l’Ovidi) amb toni Xuclà i 
Jordi Vidal
a les 9 de la nit
Al carrer de la Font
-Veure programes a part -
Associació Cultural Plataforma 
Odèon i Àrea de Cultura

diVeNdRes 26 
PReGÓ de Festa MaJOR
amb Lluís Homar
a les 9 del vespre   
Al carrer Ample
           
seguidament
actuació del grup de dixieland Hat 
Hausen elàstic band 
i degustació de coca, cava i 
refresc.
Comissió de Festes

ReVetLLa de Festa MaJOR.
amb l’orquestra La Comparsa 
a les 11 de la nit
A la riera Sant Domènec
Àrea de Festes

Festa Major 2015



Festa JOVe  (baRRaQUes)
amb els grups: Jodie Cash, dr. 
Prats i ebri Knight  
a partir de 2/4 de 12 de la nit 
Al passeig Marítim, davant 
l’antiga Oficina de Turisme,
Comissió Festa Jove Barraques, 
Àrea de Joventut i Àrea de Festes       
- veure programes a part - 

dissabte 27
MaRatÓ de dONaCiÓ de saNG
de 10 del matí a 10 del vespre
Al pavelló municipal
Amb diferents activitats i 
refrigeri. T’ho posem fàcil, no hi 
pots faltar!
Per donar sang cal tenir més de 
18 anys i pesar més de 50 Kg. No 
cal anar en dejú.
Banc de Sang i Teixits 

tORNeiG iNFaNtiL-JUVeNiL 
d’esCaCs    
a les 11 del matí
Al Centre Parroquial
Campionat infantil i juvenil de 
partides ràpides, fins a 16 anys.               
Inscripcions fins a 10 minuts 
abans de començar.
Club d’Escacs Canet 

tORNeiG de Festa MaJOR de 
PetaNCa   
a 2/4 de 5 de la tarda
Al club Botxes Canet M.M
Club Botxes Canet M.M.

Xi Nit MÀGiCa   
a les 12 del migdia

A la riera Sant Domènec plantada 
de les bèsties              
a partir de les 7 de la tarda 
Activitats
 - veure programes a part -

dins els actes de la Nit MÀGiCa...

Festa de La PROCLaMaCiÓ 
de La PUbiLLa, L’HeReU, La 
PUbiLLeta i L’HeReUet de 
CaNet 2015      
a les 5 de la tarda
Al carrer ample
Àrea de Festes

CORReFOC                                  
a 2/4 d’11 de la nit 
Sortida des de la riera Sant 
Domènec
Recorregut: riera St Domènec, 
riera Buscarons, carrer Saüc, 
carrer St. Pere, carrer Eusebi 
Golart, Carreró Odèon, plaça 
Església, carrer Abell Baix, 
carrer Abell, torrent de  
Lledoners i plaça Macià
Colla de diables de Canet de Mar

Festa JOVe (baRRaQUes)  
Al passeig Marítim, davant 
l’antiga Oficina de Turisme. A 
partir de la 1 de la matinada  
Amb LA GIRA-SOL i Bon Vent 
Comissió Festa Jove Barraques, 
Àrea de Joventut i Àrea de Festes  
- veure programes a part –

diUMeNGe 28
MatiNades
a les 8 del matí

Amb tots els Grallers de Canet
Sortida des de la plaça Macià
Recorregut: plaça Macià, carrer 
St. Jaume, carrer Abell Baix, 
carrer Nou, riera Buscarons, 
carrer Sant Pere, Plaça 
Indústria, carrer Lluís Domènech 
i Montaner, carrer Verge de 
Montserrat, riera Gavarra, carrer 
Ample, carrer Castanyer i plaça 
Macià. 
Àrea de Festes

eXPOsiCiÓ MOtOs 
CLÀssiQUes           
des de les 8 fins a les 2 del migdia 
A la riera Sant Domènec
Associació Motos Clàssiques de 
Canet de Mar

tORNeiG de Festa MaJOR de 
dObLetes bOtXes   
A les 9 del matí
Al club Botxes Canet M.M.
Club Botxes Canet M.M.

MatiNaL iNFaNtiL           
amb inflables i festa de l’escuma!! 
a partir de les 10 del matí 
Inflables d’aigua 
a les 12
Festa de l’escuma
Al passeig Marítim, davant 
l’antiga Oficina de Turisme,
Àrea de Festes 
- Veure programes a part -

tORNeiG d’esCaCs               
a les 10 del matí  
Torneig interclubs de partides 
ràpides amb la participació dels 
millors equips del Maresme. 

Al Centre Parroquial
Club d’Escacs Canet

XXX tRObada de GeGaNts      
a les 6 de la tarda 
A la plaça Macià
Amb els GEGANTS DE CANET, 
GEGANTS DEL BARRI DELS ABELLS, 
CRESTES DEL TURÓ           
DEL DRAC, XAROP DE CANYA  i 
diverses parelles de GEGANTS DE 
CATALUNYA
Recorregut: pl. Macià, carrer St. 
Jaume, carrer Abell Baix, carrer 
Nou, riera Buscarons, carrer de la 
Font, carrer Castanyer i carrer 
Ample a on els gegants faran els 
balls de cloenda de la trobada.

aCtUaCiÓ CasteLLeRa
amb els Maduixots de l’alt 
Maresme
a les 8 del vespre
Al carrer ample (davant 
l’Ajuntament)
Àrea de Festes

Nit de COMÈdia
a 2/4 de 10 de la nit 
A la pista de la plaça Universitat, 
actuació del grup Canetenc PER 
PEBROTS 
a 2/4 d’11 de la nit
AUDIÈNCIA I-REAL de TONI ALBÀ
Àrea de Festes

ReVetLLa de saNt PeRe
amb el grup d’altra banda                               
a les 12 de la nit
A la riera Sant Domènec
Àrea de Festes

Festa Major 2015



diLLUNs 29
diada de sant 
Pere i sant Pau
tORNeiG de st. PeRe de 
bOtXes   
a les 9 del matí
Al club Botxes Canet M.M.
Club Botxes Canet M.M.

OFiCi de saNt PeRe
a les 11 del matí 
Església parroquial.                  
Missa cantada per L’ORFEÓ 
MISERICÒRDIA 
Director: Xavier Dotras i Dotras 
Obra del compositor Sr. Eliseo 
Rey i Sans. Amb acompanyament 
de la Camerata Instrumental 
“Solistes de Catalunya”      

aViada de COLOMs
a la sortida de l’ofici        
A la plaça de l’Església
Club Colombòfil Missatgeres de 
Canet de Mar

seguidament
A la plaça Macià
SARDANES, amb la Cobla
Orquestra ROSALEDA  
La Comissió de Festes servirà el 
VERMUT POPULAR 
Àrea de Festes

tRadiCiONaL CONCeRt de 
Festa MaJOR 
a les 8 del vespre
A la pista de la plaça Universitat.

Amb la Cobla-Orquestra 
ROSALEDA  
Àrea de Festes

tRadiCiONaL CasteLL de 
FOCs  
a 2/4 d’11 de la nit
A la platja (davant la riera Sant 
Domènec)
Pirotècnia IGUAL  

baLL de Festa MaJOR    
a 2/4 de 12 de la nit
A la pista de la plaça Universitat
Amb la Cobla-Orquestra 
ROSALEDA  
Àrea de Festes

JULiOL
dissabte 4
CaNet ROCK

- veure programes a part –

diUMeNGe 5
aPaRadOR d’esPeCtaCLes
el llop ferotge Cia. Princep 
totilau
a les 7 de la tarda 
A la plaça Colomer  
- En cas de pluja es farà a 
l’envelat de Vil·la Flora -
Associació Cultural Plataforma 
Odèon

diVeNdRes 10 
L’OVidi, POeMa seNse 
aCabaR
toti soler, Joan Massotkleiner i 
Gemma Humet 
a 2/4 de 10 de la nit
Al carrer ample
Associació Cultural Plataforma 
Odèon i Àrea de Cultura
- veure programes a part -

dissabte 11
POstULaCiÓ deL CÀNCeR               
Durant tot el dia 
Diversos carrers de Canet
Associació de Lluita Contra el 
Càncer 

XiX MUsCLada POPULaR     
a les 6 de la tarda
Concurs
a 2/4 de 8 del vespre
Degustació  
A la riera Sant Domènec             
- veure programes a part -
Moixons Llepafils                           

i PaRtida dUPLiCada de 
sCRabbLe de CaNet de MaR
a 2/4 de 8 del vespre
A la Masoveria de Vil·la Flora
Per contacte i inscripcions: 
plcanet@plataforma-llengua.cat 
Per informació:
http://canetdemar.cat/document.
php?id=13360       
- Veure programes a part -
Club Scrabble en Català Canet de 
Mar, Plataforma per la Llengua 
Canet, Àrea de Cultura

XiV CaNtada d’HaVaNeRes  
amb els grups blau Mediterrà i 
Les Veus del Mar 
Les Veus del Mar retrà homenatge 
al mestre Joaquim dotras Fors
a les 10 de la nit       
Al passeig Marítim, a la zona de 
l’espigó      
Comissió Havaneres

K80Net iV FestiVaL
Reviu l’ambient disco dels anys 80
a les 12 de la nit      
Al passeig MaAmb els grups: 
Jodie Cash, Dr. Prats i Ebri Knight  
im, davant l’antiga Oficina de 
Turisme K80Net
 - veure programes a part -

diVeNdRes 17
CiNeMa
Furtivos de José Luis borau, amb 
Ovidi Montllor 
a les 10 de la nit
A la plaça Colomer
Associació Cultural Plataforma 
Odèon i Àrea de Cultura
- veure programes a part - 
 

diUMeNGe 19
Festa de saNt CRistÒFOL                
Patró dels automobilistes, 
mecànics i transportistes. 
a les 10 del matí
Concentració davant del Santuari 
de la Misericòrdia  
Associació Motos Clàssiques de 
Canet de Mar
- veure programes a part -

Festa Major 2015
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13è Festival Re-percussió per l’odèon   

Cursa Resistència Motos

Festa barri socarrats

Recull d’imatges d’activitats i actes  
dels darrers mesos a Canet
Organitzades per entitats i per l’Ajuntament 
Aquestes són algunes de les activitats que s’han fet 
a Canet els darrers mesos. 
És només un petit tast de la llarga llista d’actes 
participatius que s’organitzen al nostre municipi.  

N’hi falten moltes i de molt importants. La participació 
ciutadana és un dels actius més grans de la nostra 
vila. Les entitats són el motor que fa sortir la 
gent al carrer. Prova en són actes com la Marxa 

popular, Vine a fer l’indi, l’Scrabble, les activitats 
lúdiques infantils, les fires temàtiques, activitats 
esportives, sortides i passejades,  concerts, teatre, 
conferències, ball, cursos, exposicions i xerrades.  

18e Cros Canet
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salvador
Castellà
Gran pèrdua pel 
poble de Canet

Dissabte 13 de juny, poc abans de 
donar inici al Ple de constitució del 
nou Ajuntament, ens va arribar la 
notícia de la mort d’en Salvador 
Castellà.
Saber que estava greu des de feia 
un parell de mesos, no va deixar de 
sorprendre’ns i deixar-nos profunda-
ment afligits.
En Vador és un referent per l’art local. 
Ha estat un dels artistes canetencs 
de més projecció forània, amb una 
llarga llista de premis i exposicions en 
galeries d’art, però Canet el recorda 
sobretot per la seva implicació en 
la vida social, artística i cultural del  
municipi.
Home inquiet, amb una ment en cons-
tant moviment, enginyosa i creativa, 
en Vador no parava mai.
Obra seva és el quadre de grans 
dimensions que lluiex als Garrofers i 
que va cedir gratuïtament.
Actualment era qui feia la tria mensual 
de la imatge de la Guia Activa, el 
document en paper amb les activitats 
d’entitats i associacions i del propi 
Ajuntament. Era un dels impulsors de 
l’exposició sobre l’Ovidi Montllor que 
s’inaugurarà aquesta Festa Major i 
tenia reservada la Sala Municipal per 
fer una exposició al mes d’agost. De 
moment la reserva segueix en peu  i 
es valora la possibilitat de mantenir-la 
per recordar-lo un cop mes a través 
del seu art.
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nova
legislatura 
Les dones i les homes que hem format la 
candidatura del Partit Popular de Canet 
de Mar volem agrair la confiança que han 
dipositat els 596 canetencs i canetenques 
en nosaltres.  Ara fa uns quatre anys vam 
formar part del govern de Canet, la situació 
econòmica que vam trobar era de fallida 
tècnica. En aquests anys vam fer una tasca 
de gestió que ha permès que aquesta pro-
pera etapa es puguin fer projectes de més 
envergadura, Canet ja no es un municipi 
arruïnat.  En els propers anys es podrà es-
collir projectes per millorar el nostre poble i 
la qualitat de vida dels canetencs i les ca-
netenques.  Nosaltres estarem a l’oposició, 
tot i que una majoria de canetencs ha apos-
tat per poder reeditar el pacte dels Grups 
que vam formar govern el 2011, no ha estat 
possible l’acord. 
Moltes vegades hem manifestat que 
l’Ajuntament, que és la instància política 
més propera al ciutadà no es regeix tant 
per polítiques generals, sinó per projectes 
de poble,  per conceptes de gestió similars 
i també per afinitats en les relacions huma-
nes. Aquests conceptes són els eixos ver-
tebradors que fan que els pactes de govern  
funcionin a mig i llarg termini, i es per això 
que nosaltres  creiem que qualsevol pacte 
que no es fonamenti en aquests eixos, no 
són positius per al nostre poble.
Per nosaltres, els punts claus als quals ha 
de fer front el govern en el propers mesos 
és dissenyar l’estratègia en l’Àrea Econò-
mica per fer possible la creació de llocs 
de treball, fent polítiques que atreguin la 
inversió de les empreses, redissenyar i in-
crementar la recollida d’escombraries i la 
neteja de la via pública. També creiem que 
s’han de fer millores en les vies publiques i 
en les instal·lacions esportives.  També es-
perem que els pressupostos municipals si-
guin equilibrats entre ingressos i despeses.
Per acabar, volem demanar expressament 
al nou govern que la seva absoluta prioritat 
sigui Canet de Mar i que el motiu del pacte 
hagi estat en base  a acords programàtics i 
no interessos que vinguin donats per situa-
cions que res tinguin a veure amb el nostre 
poble, Canet de Mar.
Gràcies a tots i que gaudiu de la Festa Ma-
jor de Sant Pere i Sant Pau 2015

Gràcies!
El motor som tots
Gràcies als 6.037 canetencs i canetenques 
que van anar a votar el passat 24 de maig 
i en especial als 1.664 que ens van fer 
confiança. Per primera vegada des de la 
transició, ERC ha guanyat  a Canet i ha 
guanyat amb força, amb més de 540 vots 
de més respecte al segon partit.
Canet de Mar té una  llarga història, som 
hereus d’un passat i un llegat que ens 
honora i que cal recordar perquè hem de 
conèixer els nostres orígens per entendre 
que Canet pot ser molt més, només cal 
unir esforços i voluntats de tots. Perquè 
Canet som tots i totes.
Vivim en un indret privilegiat, tenim bon 
clima, platja i muntanya, tenim cultura, 
modernisme i moltes entitats que treballen 
per al poble. Cal tornar a fer de Canet 
un poble capdavanter, amb empenta, 
diversificant els motors econòmics: volem 
més indústria lligada a l’escola de teixits, 
també hem de revitalitzar el turisme i 
rellançar la formació i l’educació per a 
tothom.
Volem un nou Canet on  la ciutadania 
se senti valorada i al mateix temps se 
senti coresponsable del que es fa a 
l’Ajuntament,  una ciutadania implicada 
perquè tot funcioni millor. Volem un poble 
on faci gust passejar-s’hi, on els nens 
juguin a les places netes i els carrers 
siguin lloc de trobada. Un poble amable 
on ens trobem acollits i on puguem 
desenvolupar la nostra feina i els nostres 
moments d’oci, fent poble.
Ara toca treballar per a tothom, tenim 
molt a fer i no ho podem fer sols, estem 
convençuts que podem assolir grans 
èxits si sabem treballar plegats, colze a 
colze, per fer de Canet un poble millor i 
més pròsper. Els 17 regidors municipals 
tenim l’obligació de dialogar i d’arribar a 
acords perquè Canet s’ho mereix. Hem 
de treballar junts: polítics, treballadors 
municipals, entitats i canetencs. 
També som partícips del moment històric 
que ens tocarà viure com a país i donarem 
suport a la voluntat ciutadana, ho farem 
pels qui ja no hi són, pel futur dels nostres 
fills i néts. Ho tenim a prop, serem ferms i 
responsables, la voluntat del nostre poble 
ens marcarà el camí.

Per Canet!
Canetencs Independents volem aprofitar 
l’oportunitat que ens dóna aquest primer 
escrit en el Viure Canet per saludar tot 
el poble i posar-nos a la seva disposició 
i al seu servei després d’haver obtingut 
la representació de tres regidors en les 
últimes eleccions municipals. Regidors 
que a partir d’ara i des de l’oposició 
treballarem amb seriositat, entrega i 
eficàcia pel bon govern i per la millora i 
la prosperitat del nostre poble. Aquestes 
eleccions  han donat com a resultat una 
participació més alta i un escenari polític 
més divers, dues coses positives, que 
demostren una voluntat de canvi de la 
ciutadania en la política municipal. Tot i no 
tenir ni la força de cap marca política, ni el 
pes específic de cap sigla de partit gran, 
el nostre grup amb la seva proposta ha 
aconseguit la confiança de prop d’un miler 
de vots (933). És per això que agraïm 
aquesta confiança pel valor que té en sí 
mateixa, d’entrega, de valentia i d’aposta 
en el nostre projecte i en les nostres 
persones. A aquesta confiança, com a 
cosa més preuada, farem honor tan bé 
com sapiguem i puguem. I donarem suport 
amb lleialtat i coherència al nou govern 
municipal a qui des d’ara desitgem tota la 
sort i tot l’èxit possibles. La seva sort i els 
seus èxits també seran els nostres perquè 
seran els de tot el poble de Canet. Que 
tinguem tots claredat d’idees i empenta 
per tirar-les endavan, i ànim en el fracàs i 
humilitat en l’èxit. Per Canet!
Que tingueu una molt bona Festa Major 
de Sant Pere 2015!

CANETENCS INDEPENDENTS

Canet i la seva 
gent
Per nosaltres és el 
primer
El passat 25 de maig cap dels partits que 
vam concórrer a les eleccions municipals 
vam obtenir majoria absoluta. És per 
aquest motiu que un cop més, el grup 
de CiU, la gent de CiU, apel·lant com 
sempre a la voluntat ciutadana, hem optat 
clarament per un acord per garantir una 
governabilitat estable al  nostre poble. 
Amb la força guanyadora a les eleccions, 
com tocaria sempre, al nostre entendre, 
dins d’una democràcia ja adulta i seriosa.
Hem prioritzat un acord on allò més 
important és Canet i la seva gent. Però és 
també un pacte on el context nacional és 
més present que mai i on caldrà que els 
ajuntaments siguin  forts i cohesionats per 
afrontar uns  propers mesos claus.  Però 
primer Canet.
Des de CiU continuarem al govern 
municipal per seguir millorant el nostre 
poble els propers quatre anys i per seguir 
garantint que els recursos municipals 
s’administrin amb rigorositat i seny, on 
la primera prioritat sigui com sempre el 
ciutadà.
Serem fidels a la nostra manera de ser i al 
nostre programa electoral.
Així, CiU posarà especial èmfasi des 
de govern, amb la implementació d’un 
hospital de dia que consolidi l’oferta 
geriàtrica al nostre municipi.
Congelarem l’IBI els propers anys. 
Millorarem, gestionant millor els recursos 
existents i ampliant los, la neteja del 
nostre poble que tant i tant preocupa 
als nostres vilatans. Planificarem un 
pla estratègic d’inversions per millorar 
les condicions de benestar de tots els 
canetencs. Adequarem progressivament 
la plantilla de la Policia municipal a les 
necessitats del poble. Crearem un servei 
de mediació municipal. 
Tenim la millor gent, i l’Esther, l’Àngel, 
en Laurea i un servidor ens deixarem la 
pell pels 1124 votants que ens van donar 
confiança. Endavant!

Els Partits
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El PsC a Canet
Tots just iniciem un nou mandat després de les 
eleccions municipals. Els resultats electorals 
han deixat un panorama molt fragmentat, o  
podem dir de forma positiva, molt representatiu 
ja que les set forces polítiques que ens vàrem 
presentar als comicis hem tret representació 
municipal. Des del PSC valorem de forma po-
sitiva l’augment de participació dels canetencs 
i les canetenques, encara que continua sent 
baixa,  i volem donar les gràcies  als 519 ca-
netenc i canetenques que  van donar suport  
i confiança al  nostre projecte,  centrat en la 
creació d’ocupació i la reactivació econòmica, 
en un Canet més cohesionat, un poble més 
sostenible i un Canet més participatiu. El  fet 
que cap força política hagi obtingut la majoria 
necessària com per governar en solitari ha fet 
necessari arribar a consensos,  finalment ERC 
i CIU han arribat a un pacte de govern, espe-
rem i desitgem que en clau local, que doni es-
tabilitat i que no s’hagin prioritzat altres coses 
que no sigui treballar pels interessos de Canet. 
Esperem que el nou govern sigui capaç de re-
soldre els problemes que té el nostre poble, 
desitgem  veure ben aviat un Pla d’Actuació 
Municipal on estiguin reflectides les principals 
línies de treball pel proper mandat i que es-
tiguin plasmats els dos programes electorals. 
De moment el que veiem es que els uneix més 
és la vessant sobiranista que els temes propis 
de poble.  Esperem  i desitgem que sigui un 
govern per tots els canetencs i canetenques, 
que ningú es pugui considerar exclòs i que es 
prioritzin els interessos de Canet per sobre de 
qualsevol altra cosa. Des del PSC farem una 
oposició constructiva, ens trobaran per treba-
llar i participar en aquells temes que siguin 
importants pel nostre poble, com ho hem fet 
en aquests darrers anys, amb responsabilitat, 
coherència, amb voluntat de proposar, amb 
diàleg i transparència. Ens  trobaran  disposats 
a col·laborar sempre que sigui pel bé comú i 
molt especialment en aquells temes  que con-
siderem prioritaris, com són :
• La recuperació econòmica
• L’ocupació
• El benestar de les persones i la cohesió social
• La sostenibilitat
• La participació ciutadana i la transparència
On no ens trobaran serà quan el interessos 
partidistes estiguin per sobre dels interessos 
de Canet, o quan les prioritats siguin altres que 
les pròpies i competents del món local.
BONA FESTA MAJOR!!!

Encetem un 
nou mandat
El 24 de maig, les urnes van parlar 
i decidir incrementar la pluralitat de 
l’Ajuntament amb la incorporació de 
noves forces polítiques, com Som Canet. 
És de rebut agrair als 543 canetencs 
que han fet confiança al nostre equip i a 
les propostes programàtiques que hem 
presentat i que seran l’eix a partir del qual 
pivotarà la nostra acció política durant els 
propers quatre anys. Però també ho és 
fer extensiu aquest agraïment a totes les 
persones que van anar a votar i felicitar la 
nova alcaldessa.
Però, novament, el clar vencedor 
d’aquestes eleccions és l’abstenció i ens 
tocarà combatre-la amb receptes que 
ben poc s’han experimentat en aquest 
municipi. Més participació ciutadana, 
més transparència, més empoderament 
ciutadà són aspectes que sí o sí s’han 
de portar a la pràctica per engrescar 
la ciutadania. I, per aquest camí, ja li 
avancem al nou govern que trobarà en 
nosaltres un aliat.
Però les urnes també ens han dit que 
Canet vol un govern amb més pes 
progressista. Legítimament ERC i CiU 
han preferit un pacte en clau nacional, 
fet amb presses i una certa opacitat (fins 
al punt que hores d’ara encara no es 
coneixen públicament ni el detall ni els 
termes de l’acord). No els ho recriminem, 
però sí que volem recordar que la nostra 
prioritat només té un nom: Canet.
Des de Som Canet farem oposició 
constructiva, raonada i propositiva. I, 
en aquest sentit, el govern ens trobarà 
en la plasmació pràctica de polítiques 
encaminades a reactivar l’economia, 
generar llocs de treball i benestar per les 
persones, en un model de poble basat 
en l’equilibri territorial i la sostenibilitat 
i a fer més eficaç, transparent i àgil 
l’administració. Aquest serà el nostre 
paper i si el govern té la voluntat de trencar 
les velles dinàmiques de menystenir 
sistemàticament l’oposició, Canet en 
sortirà beneficiat.

les persones
de Canet
La participació és 
imprescindible 
Arriben les dates en què la participació de 
les persones de Canet es fa més evident, 
moments on el més important és conviure 
i passar-ho bé totes juntes, pensem com 
pensem i siguem d’on siguem; i aquest no 
és més que el resultat de tenir un objectiu 
comú, crear cultura popular des del poble, 
autogestionada, de i per les persones, 
tot creant i vivint conjuntament la Festa 
Major de Canet.
Dates com aquesta, ens demostren que 
la participació i l’autoorganització, amb un 
bon suport del consistori, són factibles i 
amb un resultat espectacular (un exemple 
d’això poden ser les Barraques). Perquè 
quan les coses sorgeixen del poble, de 
les il·lusions, de la feina i de la implicació 
de les persones sense cap més interès 
que millorar la comunitat sense cap lucre 
personal, el que se n’obté és màgic, únic 
i insuperable. 
Fets com aquests demostren que el que 
la CUP defensa pot esdevenir una realitat, 
que és possible que les decisions que ens 
afecten a totes es prenguin entre tothom, 
que la participació és imprescindible i que 
les decisions col·lectives tenen més força 
i energia que aquelles preses per un grup 
de 10 persones des del consistori. 
I ara, gràcies a les 494 persones que han 
confiat en el projecte i l’han considerat 
com a propi, tenim veu dins l’Ajuntament, 
tenim una possibilitat real d’incidir en les 
polítiques que en el consistori es gestionen 
i tenim l’oportunitat, conjuntament amb 
aquelles forces que vulguin compartir 
idees, de crear espais de construcció 
popular i de municipalisme de debò. 
I volem deixar clar que estem a la 
disposició de tots els i les vilatanes que 
vulguin aportar propostes i us convidem 
a formar part de la assemblea local de la 
CUP a Canet de Mar. 
Bona Festa Major! Visca Canet i Visca la 
Terra! 

Comiat uMdC
Ha arribat l’hora en que el nostre Grup 
d’Unió Municipal de Catalunya de Canet de 
Mar acaba el seu recorregut com a repre-
sentants municipals del nostre consistori. 
Tenim l’oportunitat de poder, per darrera 
vegada, dirigir-nos a tots vosaltres i volem 
aprofitar aquestes quatre ratlles per senzi-
llament 
DONAR LES GRÀCIES! 
Gràcies a la gent de Canet, que amb els 
seus vots, ens ha donat l’oportunitat de 
viure aquests 8 anys plens d’experiències, 
de moments de tot tipus, però sobretot sa-
tisfaccions. Ha estat un veritable orgull i 
plaer representar i portar a terme projectes 
i il·lusions per la gent del nostre poble. 
Gràcies a les persones que han format 
part del grup, tant els qui han estat al da-
vant com la Cati, l’Albert, la Coia, en Josep 
Maria i en Pere així com a tots els qui han 
estat al darrere, recolzant dia a dia la tasca 
desenvolupada. 
Gràcies als companys de feina, és a dir, a 
tots els regidors i les regidores. Amb tots 
aquells que hem estat companys de viatge 
i de govern, per compartir la gestió diària, 
facilitar la presa de decisions (no sempre 
feina fàcil) i ajudar-nos, entre tots, que do-
nessin resposta a les necessitats que el 
poble plantejava. Gràcies als regidors que 
han fet oposició, perquè la seva mirada crí-
tica ens ha aportat perspectives que han 
millorat la qualitat dels projectes duts a ter-
me. Gràcies a tot l’equip de treballadors de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Amb la seva 
professionalitat, coneixements i experiència 
ens han facilitat, en tot moment, la tasca de 
portar les regidories. En general, gràcies a 
tots aquells amb qui hem compartit aquests 
8 anys dedicats al món de la política, per-
què hem pogut portar a terme allò que tots 
els que ens posem en aquest món volem 
aconseguir: SERVIR EL POBLE! 
Ànims i el nostre reconeixement a tots els 
qui continuen aquesta tasca, tant en el go-
vern com en l’oposició, us animem a conti-
nuar fent polítiques de poble i per al poble. 
Perquè NINGÚ HO POT FER TOT, PERÒ 
TOTHOM POT FER ALGUNA COSA! 
Des que vàrem néixer hem dit: som un 
grup de gent de Canet, que volem treballar 
per Canet! Esperem haver aportat el nostre 
granet de sorra a una manera de fer políti-
ca pel poble.
Fins sempre. Bona Festa Major!

Els Partits




