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Endavant amb el projecte
de la nova Plaça Mercat

S’aprova la remodelació integral d’un dels motors comercials de Canet
L’Ajuntament ha elaborat un estudi de viabilitat que passa per mantenir com a ubicació l’actual edifici de la
Plaça que, recordem, forma part del catàleg de patrimoni local. L’estudi ha confirmat la rendibilitat del projecte
i per aquest motiu, tal i com es va aprovar a la sessió plenària del juliol a l’Ajuntament, ara s’engegarà un
procés públic per adjudicar-ne la realització. Es projecta un edifici de la Plaça amb una planta subterrània
que serà aparcament públic, una primera planta pels venedors de la Plaça i una segona com a supermercat.
Aquest és un projecte de poble i no pas només d’Ajuntament, de forces polítiques o d’Equip de Govern.
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Servei de recollida
d’animals a Canet

Reaprofitament dels
espais de la Pulligan

El Centre Caní Pedracastell, entitat privada que es
dedica a l’ensinistrament i residència per animals
de companyia, du a terme, des del maig, el servei
de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics
abandonats del nostre municipi. S’ha signat un
contracte d’un any de durada i fins al setembre
s’han recollit 23 animals. El Centre Caní, a més a
més, treballa perquè aquests animals siguin adoptats
per famílies. En aquest sentit s’han començat a fer
jornades de portes obertes, perquè tothom que ho
vulgui pugui anar a conèixer els animals que esperen
ser adoptats.

Aquest estiu hem pogut veure com es duien a terme
treballs per buidar i desmantellar tots els materials
aprofitables de les naus i els edificis que l’empresa
Pulligan tenia al centre de Canet.
Aquesta tardor, un cop acabats els treballs de
buidatge, cal vetllar perquè es mantinguin les
condicions de salubritat i seguretat. El Govern
municipal ha mantingut trobades amb l’empresa
propietària dels terrenys i les naus, per acordar les
opcions més òptimes pel manteniment i l’aprofitament
dels espais.
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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 31 de
maig de 2012

- Moció dels grups de CiU, UMdC, PP, ERC i PSC
per instar la Generalitat a garantir el manteniment
de llars d’infants municipals. Aprovada pels setze
membres presents dels disset que integren el ple.

- Aprovació revisió preus CESPA contracte de
recollida de residus i aprovació modificació de
contracte. Aprovat per unanimitat.

- Proposició per al cobrament de l’IBI a les empreses
concessionàries d’autopistes. No aprovada per deu
vots en contra quatre a favor i tres abstencions.

- Aprovació modificació tarifes escola bressol
referides a totalitat de serveis durant el curs 2012-13.
Aprovada per 10 vots a favor, 4 abstencions i 3 vots
en contra.

Ple ordinari de 26 de
juliol de 2012

- Creació del Registre municipal de parelles
estables i aprovació reglament. Aprovat per
unanimitat.
- Aprovació modificació Annex 1 de l’Ordenança
municipal de creació de fitxers de protecció
de dades de caràcter personal. Aprovada per
unanimitat.

- Aprovació modificació de l’horari de treball del
personal funcionari de l’Ajuntament. Aprovada per
10 vots a favor i 7 abstencions.

Sala Cultural Ramon de Capmany,
plaça Americanos s/n

La Festa del bolet.

Del 26 d’octubre al 6 de novembre. A càrrec de
l’entitat Moixons Llepafils. Inauguració el dia 26
a les 20.00 hores. Horari: de dilluns a diumenge
de 18.00 a 21.00 hores i dissabte i diumenge
també d’11.00 a 14.00 hores.
L’exposició forma part dels actes a l’entorn
de la Festa del bolet. Tot un seguit d’activitats
relacionades amb aquest producte de tardor.
L’1 de novembre hi haurà la xerrada-col·loqui
El món dels bolets, a càrrec del micòleg Jaume
Carles Font, al local del carrer Saüc 23.
El 3 de novembre la Festa del bolet, amb venda,
parades, activitats infantils, demostracions de
cuina... Òmniun Cultural Montnegre Mataró
Maresme hi participa amb la xerrada: Bolet

i territori als massissos del Montseny i del
Montnegre a càrrec de Martí Boada. A la plaça

Macià.

Exposició de pintura.

Del 9 al 25 de novembre. A càrrec del grup
artístic Mitjanit d’Arenys de Mar.

- Aprovació conveni de col•laboració entre
l’Ajuntament de Canet i el Bisbat de Girona sobre
l’ús dels fons digitalitzats de l’Arxiu parroquial de
Canet de Mar. Aprovat per unanimitat.

- Aprovació inicial modificació quadre d’infraccions i
sancions de l’Ordenança municipal de circulació
de Canet de Mar. Aprovada per unanimitat

Exposició de Nadal: Tenas i el mar.

- Aprovació conveni de col•laboració entre
l’Ajuntament de Canet i el Bisbat de Girona per
a la conservació i l’exhibició pública del fons musical
de la parròquia. Aprovat per unanimitat.

- Proposta d’aprovació de l’inici dels treballs de
redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Canet de Mar i d’aprovació del Programa de
Participació Ciutadana. Aprovada per unanimitat

- Creació de la comissió especial sobre
planejament urbanístic. Aprovat per unanimitat.

- Aprovació desafectació d’un terreny qualificat de bé
de domini públic i posterior cessió a la Generalitat per
a la construcció del segon institut. Aprovada per 13
vots a favor i quatre vots en contra.

- Moció dels grups municipals de CiU, ERC, UMdC,
PSC i PP d’adhesió a la petició de l’Ajuntament de
Mataró per exigir al Ministeri de Foment l’execució
del pla d’infraestructures ferroviàries de rodalies de
Barcelona 2008-2015. Aprovada per unanimitat.
- Moció dels grups de CiU, ERC, UMdC, PSC i PP
sobre el dret de vot dels i les representants electes
als municipis. Aprovada per unanimitat.
- Moció dels grups de CiU, ERC, UMdC, PSC i PP
en defensa de les polítiques de suport als centres
especials de treball i a les polítiques d’inserció laboral
dels discapacitats. Aprovada per unanimitat.
- Moció del PSC de suport a la iniciativa legislativa
popular per a la regulació de la dació en pagament,
la paralització dels desnonaments i el lloguer social.
Aprovada per set vots a favor i deu abstencions.
- Moció del grup municipal d’ERC en suport al
moviment #novullpagar i per a la gratuïtat de
l’autopista del maresme pels residents. No aprovada
per sis vots en contra, quatre a favor i set abstencions.

- Aprovació xifres de població. Revisió anual del
padró d’habitants a 01/01/2012 amb un total de
14.189 habitants. Aprovades per unanimitat.
- Aprovació estudi econòmic financer i avantprojecte
de rehabilitació, reforma i ampliació del Mercat
municipal. Aprovada per 13 vots a favor i 4
abstencions.
- Moció de CiU, ERC, UMdC i PSC de suport al
Correllengua 2012. Aprovada per 15 vots a favor i 1
abstenció
- Moció d’ERC i el PSC per fer conveni amb la
Diputació per potenciar els usos de l’Escola de
Teixits. No aprovada per 9 vots en contra i 7 a favor
dels 16 membres presents en aquest punt del ple.
- Moció en defensa del pacte fiscal, una hisenda i
agència tributària pròpia. Aprovada per onze vots a
favor, tres en contra i dues abstencions.
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Exposicions de la tardor

Exposició de Nines de Nadal.

- Aprovació conveni de col•laboració i encàrrec de
gestió amb el Consell Comarcal relatiu a la borsa
de mediació per al lloguer social de Canet de Mar.
Aprovada per deu vots a favor i set abstencions

octubre 2012

L’agenda

- Aprovació modificació substancial de les
condicions de treball del personal laboral de
l’Ajuntament pel que fa a la jornada de treball.
Aprovada per 10 vots a favor i 7 abstencions.

- Revocació competència delegada al Consell
Comarcal en recollida, atenció i acollida d’animals
domèstics abandonats. Aprovada per unanimitat.
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A càrrec d’Antònia Civil. Del 28 de novembre al
9 de desembre

Del 14 de desembre al 6 de gener de 2013.
Casa museu Lluís Domènech i Montaner,
xamfrà rieres Gavarra i Buscarons

Antoni Samarra Tugues, 100 anys
després.

Fins al 5 de gener. Horari de 10.00 a 14.00
hores i de 17.00 a 20.00 hores.
55 peces originals de l’artista, commemoren
la primera mostra de pintura feta a Canet l’any
1912 i organitzada pel Foment Catalanista, ara
fa 100 anys.
Tot els actes d’agenda els trobareu actualitzats
al web municipal: www.canetdemar.cat
Edició: Ajuntament de Canet de Mar.
C. Ample, 11 · 09360 Canet de Mar
Coordinació i redacció: Àrea de Comunicació.
Consell de Redacció: Jesús Marín, Cati
Forcano, Toni Romero, Laureà Gregori, Albert
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Pere Xirau.
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pastisseria Campassol
Disseny: lopixel - Àrea de Comunicació
Impressió: Imprintsa
Dipòsit legal: B-43025-2003
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responsable de les opinions expressades pels
grups polítics a les pàgines 14 i 15 del Butlletí.

Editorial
Promoció local:
turisme, cultura i
economia productiva
La dinamització econòmica actual d’un municipi
passa per diferents vessants, no hi ha una fórmula
màgica que permeti una actuació global, s’han de
construir estratègies sectorials, això sí, amb un
mateix objectiu final.
En el cas de Canet, treballem en diferents àmbits
d’actuació:
La promoció del patrimoni de Canet, tant arquitectònic,
com del bagatge amb les Arts escèniques, implicant
col•lectius importants del nostre poble com ara la
restauració i el comerç.
La creació i l’estimulació dels emprenedors, posarlos a l’abast totes les eines possibles per fomentar
l’ocupació a partir de l’autoempresa, fins i tot amb
formació contínua, per anar millorant cada dia en la
gestió dels seus negocis.
La formació per a persones amb necessitats
curriculars per trobar una feina o bé com a millora de
les seves capacitats.
La dinamització del polígon industrial Can Misser, on
estem fent els passos necessaris per promocionarlo, amb la intenció d’atreure activitats econòmiques

a Canet que portin riquesa i sobretot, llocs de treball.
Un altre àmbit on fem especial incidència, és en el
nostre comerç. Som en temps de canvi, els costums
i els hàbits de compra han anat variant amb el temps.
El comerç de Canet s’ha d’adaptar a les necessitats
de compra actuals, més i millor oferta i, sobretot,
especialització. Els estudis actuals mostren dades
realment preocupants com ara que més del 70%
dels canetencs surten del poble per anar a comprar,
sobretot en el sector alimentari. Això ens porta a
noves rutines com ara que ja que sortim a comprar,
aprofitem per omplir la nevera, comprar la roba, les
sabates, el parament de la llar i un llarg etcètera de
coses.
Durant anys, hem estat un poble que ha treballat
per afavorir al nostre petit comerç. Hem tingut la
possibilitat de contenir la implantació de grans
superfícies comercials al municipi, emparats per la
legislació, que així ho impedia. Ara però, això ja
no és així. Ara la Llei afavoreix la implantació lliure
de grans superfícies comercials, fins i tot d’una
manera desproporcionada, que posen en perill
la subsistència del petit comerç, amb una oferta
sobretot desmesurada.
És, doncs, el moment de prendre decisions. Tenim
uns eixos comercials cada dia més consolidats
de petits comerciants emprenedors amb ganes
d’apostar per l’especialització en cadascun dels
productes. En canvi, ens manca una locomotora
comercial prou potent, perquè cada cop més gent

faci les compres a Canet.
Tenim un edifici al bell mig d’aquests eixos, la Plaça
Mercat, amb una capacitat d’esdevenir un pol
comercial important. La realitat però, ens mostra
un equipament cada dia més deteriorat i no hi ha
recursos econòmics per fer-hi una remodelació.
Tenim al davant solament dues sortides a aquest
problema. D’una banda invertir molts diners en la
seva rehabilitació, la qual cosa actualment no cal dir
que és pràcticament impossible. I en pocs anys ens
acabarà caient, tant l’edifici des de la seva estructura
com l’oferta comercial de l’interior.
Es posa, doncs, de manifest que hem de buscar
recursos externs, i aquests passen pel canvi de
model i la implantació d’una nova oferta comercial,
amb un conjunt d’un supermercat i una remodelació
total de la Plaça Mercat actual, que permeti:
Remodelar integrament un espai protegit pel catàleg
de patrimoni local, perquè esdevingui un gran pol
d’atracció comercial.
Millorar l’oferta, les condicions del nostre Mercat i la
capacitat de poder comprar a Canet.
I crear al voltant d’aquesta actuació un nombre
important de llocs de treball directes i indirectes.
I tot això, amb cost zero per les arques municipals.
La nova Plaça Mercat ha de permetre, doncs, donar
un impuls econòmic a Canet, per potenciar el nostre
comerç, no només de forma endògena, sinó que
esdevingui referent pels municipis del voltant.
Equip de Govern Municipal

Telèfons d’interès:
Ajuntament - Edifici central
Telèfon: 937943940 / Fax: 937941231

Oficina de Turisme
Telèfon: 937940898

Hospital Residència Guillem Mas
Telèfon: 93 794 03 93

Serveis Tècnics Municipals
Telèfon: 93 794 39 42

Casa Museu Domènech i Montaner
Telèfon: 937954615
Fax: 937943090

Centre residencial Els Garrofers
Telèfon: 93 795 63 08

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

Escola Bressol El Palauet
Telèfon: 93 794 37 70
Plaça Mercat
Telèfon: 93 794 02 92
Ràdio Canet
Telèfon: 937942002
Fax: 937941303

Pavelló d’esports
Telèfon: 937940962
Piscina municipal
Telèfon: 937943966
Bústia Oberta a
l’Ajuntament:
canetdemar@canetdemar.cat
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L’estiu canetenc s’ha viscut de nou amb
intensitat i ganes de sortir al carrer
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5a Fira Mercat Modernista

Moltes gràcies a tots i totes!!

L’estiu s’ha viscut de nou amb intensitat. Com sempre, un període marcat per les dues festes majors, la de
Sant Pere i la diada de Ntra. Sra. de la Misericòrdia. El Re-percussió, les sardanes, la Diada nacional de
l’11 de setembre, els contes a la fresca, la visita dels amics de Cadillac, les fires d’artesania i la Fira Mercat
Modernista. Aquí us deixem un recull d’imatges de l’Ajuntament o bé cedides per entitats i particulars. N’hem
rebut moltes. Malauradament només podem posar una mostra de les que tenen més resolució, ja que algunes
no són aptes per impressió en paper. En trobareu més al web www.canetdemar.cat.

Re-percussió, Festa Major i Diada nacional

Festival Re-percussió per l’Odèon

cedida per F. Tenas

11 de setembre

Visita dels amics de Cadillac

Festa Major

11 de setembre

11 de setembre

Festa Major

cedida per J. Espí

cedida per R. Hadzhirusev

cedida per M. Vidal
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Dos nous vehicles per
la Policia Local
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Remodelació integral de la
Plaça Mercat

Artimercat, fusió d’art i
productes de la terra

Un canvi de fesomia i concepte per seguir sent un dels motors
comercials de Canet

Gossos en adopció

Canet ja disposa de servei
de recollida d’animals
El Centre Caní Pedracastell, entitat privada que es
dedica a l’ensinistrament i residència per animals
de companyia, du a terme, des del maig, el servei
de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics
abandonats del nostre municipi.
Fins ara, i des del 2006, Canet prestava aquest servei
a través del Consell Comarcal del Maresme, amb qui
teníem un conveni com molts altres municipis veïns.
Es tractava d’un servei molt costós per l’Ajuntament,
ja que el cost es calculava per territori i no pel nombre
d’animals atesos.
Ara doncs, el servei que ens ofereix el Centre Caní
Pedracastell suposa atenció directa pels animals
que es recullen a Canet. S’ha signat un contracte
d’un any de durada i fins al setembre s’han recollit
23 animals. El Centre Caní, a més a més, treballa
perquè aquests animals siguin adoptats per famílies.
En aquest sentit s’han començat a fer jornades de
portes obertes, perquè tothom que ho vulgui pugui
anar a conèixer en Bruno, en Mango, la Mela o la
Vida i la resta d’animals que esperen ser adoptats.
N’hi ha hagut una el 7 d’octubre i s’espera repetir-ho
cada primer diumenge de mes.
A més a més de Canet, el Centre Pedracastell també
fa el servei d’acollida del municipi veí de Calella.
Aquest octubre, l’alcalde Jesús Marín ha acompanyat
una delegació de Calella, encapçalada per la
seva alcaldessa, Montserrat Candini, a visitar les
instal•lacions. Han pogut fer un recorregut complet
pel Centre, veient no només els animals en acollida,
sinó també els de residència i ensinistrament. En
Kiko Baltrons, propietari del Centre, els ha explicat

els treballs que s’estan fent per educar animals en
aspectes com el rastreig i la cerca de persones.
El Centre Caní es troba al rial de les Teixoneres. S’hi
accedeix des del tram final del polígon industrial per
camí de terra i està ben senyalitzat.

Aparcament al polígon
Aquest principi d’octubre ha quedat senyalitzat i obert
al públic, el nou espai d’aparcament per a vehicles de
la zona del polígon industrial.
Es tracta de tres solars del carrer Jaume Romagosa
que s’han habilitat perquè hi puguin estacionar
cotxes. D’aquesta manera, es buidarà definitivament
de vehicles la plaça Pere Llauger Prim, l’espai que ha
servit fins ara d’aparcament però que dificulta el gir i
el pas de camions i vehicles grans.

Canvia el Reglament del Rocòdrom
Al Ple del 26 de juliol, es va aprovar un nou Reglament
del Rocòdrom, el monòlit per a l’escalada situat als
afores de Canet, darrere Vil·la Flora. En concret
s’han canviat els articles 6 i 11. El primer diu que
se’n pot fer ús entre les 9.00 i les 24.00 hores. Així,
s’aturarà la ill·luminació a la mitjanit, per no destorbar
el descans dels veïns, ja que s’ha detectat un ús de

La Policia Local acaba d'estrenar un cotxe i una
motocicleta que completen la flota de vehicles del
cos de seguretat local. Es tracta d'un tot terreny
Mitsubishi Outlander 220 DI-D Motion 2WD de 177
Cv i d'una moto marca Honda model SH300 ABS.
Tots dos s'han adquirit amb la modalitat de rènting.
Aquest octubre els han volgut mostrar a l'alcalde
Jesús Marín i al regidor de Seguretat Ciutadana,
Toni Romero, explicant-los el detall de l'equipament
del tot terreny, que compta amb les especificitats de
seguretat i prevenció dels vehicles policials.
L'anterior tot terreny de la Policia passa ara al cos de
Protecció Civil. La flota de vehicles de la Regidoria de
Seguretat Ciutadana compta avui amb dos vehicles
patrulla, una furgoneta mixta per a senyalització,
dues motocicletes de 300 cc i una motocicleta trail
de 400 cc.

l’espai en horaris desproporcionats. L’article 11 fa
referència a la necessitat de mantenir l’espai net i en
condicions, sobretot pel que fa referència als animals
de companyia, que han d’anar lligats i s’han de collir
les defecacions. El Rocòdrom es va inaugurar l’any
2006 i és un equipament molt utilitzat per grups i
particulars aficionats a l’escalada.

La Plaça Mercat és un dels equipaments comercials
de Canet de Mar amb més tradició i història.
L’Ajuntament, la Junta de Venedors de la Plaça i la
Unió de Botiguers i Comerciants fa temps que estan
valorant diferents possibilitats de dotar l’equipament
dels espais i la qualitat que es mereix. Al Pla de
dinamització comercial que es va presentar al 2008,
ja s’esmentava la consolidació dels eixos comercials
que calien a Canet i de la força que pot tenir com a
motor la Plaça Mercat i tot el seu entorn.
El projecte ha mantingut sempre la idea que calia
crear un equipament comercialment fort, amb una
zona d’aparcament subterrània i dos espais de venda
al públic, un pels venedors i les parades de la Plaça
i l’altre per ubicar-hi un supermercat. Hem de tenir
en compte que entre un 65 i un 70% de les compres
de productes d’alimentació que fan els canetencs
es fan fora del municipi i aquesta és una xifra molt
destacable, tenint en compte que Canet té bons
productes i de reconeguda qualitat. Cal, sens dubte,
una potenciació de tot el sector alimentari local.
L’Ajuntament ha elaborat un estudi de viabilitat que
passa per mantenir com a ubicació l’actual edifici de
la Plaça que, recordem, forma part del catàleg de
patrimoni local. L’estudi ha confirmat la rendibilitat
del projecte i per aquest motiu, tal i com es va
aprovar a la sessió plenària del juliol a l’Ajuntament,
ara s’engegarà un procés públic per adjudicar-ne la
realització.
L’estudi de viabilitat projecta un edifici de la Plaça
amb una planta subterrània a la qual s’accedirà
per la part posterior i que serà aparcament públic.
La resta de l’equipament l’ocuparan les parades de
venedors i un supermercat de venda al detall que
rebrà la cessió de tot l’equipament per destinar-lo a
ús comercial.
Amb aquesta renovació hi guanyarà tothom. Els
venedors de la Plaça veuran com augmenta el flux de
clients a l’equipament i els usuaris seguiran trobant
la qualitat i la proximitat de la venda de la Plaça i
a més a més tindran una major oferta de productes

al davant. La possibilitat d’aparcar al mateix edifici
encara fa més atractiu tot l’eix comercial i de la zona.
La previsió és que a mitjan any 2013 es puguin
començar els treballs de remodelació.
El Ple municipal va aprovar el 26 de juliol, per 13
vots a favor i 4 abstencions, l’estudi econòmic i
també l’avantprojecte i de reforma i ampliació, que
s’ha encarregat a l’empresa Reverendo - Ginesta
Arquitectes Associats, s.l.p.
Com va dir el regidor de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, Albert Lamana, aquest és un
projecte de poble i no pas només d’Ajuntament, de
forces polítiques o d’Equip de Govern. Es tracta
d’avançar com a municipi i per fer-ho cal posar les
eines de projecció perquè el teixit econòmic local
pugui tirar endavant.

L’activitat a la Plaça Mercat, mentre als despatxos es
treballa en el futur de l’equipament, no s’atura.
El venedors de la Plaça han llançat aquest setembre,
coincidint amb la celebració de la cinquena Fira
Mercat Modernista, la campanya Artimercat.
La idea ha nascut de l’oferiment de la propietària de
la botiga de decoració i objectes de regal Charlotte
Mon Amour, per decorar la Plaça.
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament, es va valorar molt positivament l’opció,
com una oportunitat de canvi i dinamització de l’espai.
Així doncs, la Plaça Mercat ha estat decorada omplint
els espais buits que hi havia a la nau. El canvi és molt
important i conjuga els productes frescos i de qualitat
que es venen a les parades, amb l’art i la cultura, fent
servir, productes reciclats i naturals.
El mercat és del poble, i tenir-lo viu i en condicions
contribueix a la dinamització i la prosperitat local.
Fa anys que els venedors duen a terme iniciatives
encaminades a la difusió i la promoció dels seus
productes. Així, amb la col·laboració de diversos
restaurants s’han pogut fer campanyes com la de
la Festa Major i també s’han establert llaços amb
comerços per fer campanyes mensuals, noves
i variades. Tot plegat per publicitar i dinamitzar la
venda de proximitat a Canet.
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Primers passos del POUM
Aquest juliol s’ha donat el tret de sortida a l’elaboració
del Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal,
és a dir, el document que dirà com, fins quan i de
quina manera, volem que sigui el Canet del futur.
El POUM és molt més que dir fins on volem créixer
urbanísticament, és fixar un model de poble per avui
i per a les generacions futures.
Al Ple del juliol, per unanimitat dels 17 regidors
i regidores, es va aprovar començar a treballar
amb aquest instrument d’ordenació integral del
territori. El primer pas ha estat l’aprovació del Pla
de Participació Ciutadana (PPC) del POUM, eina
indispensable per aconseguir que la població pugui
expressar necessitats, dubtes, opinions i propostes
en un procés que ens afecta a tots.
Entre les accions que durà a terme el PPC del
POUM, hi haurà jornades informatives, tallers i
debats relacionats amb la cultura, l’ensenyament,
el desenvolupament econòmic, l’habitatge, i els
equipaments esportius. I hi prendrà especial
protagonisme la comunicació virtual, amb enquestes
i documentació específica al web municipal.

Èxit de la campanya dimecres no tot s’hi val !
L´Ajuntament ha dut a terme una campanya
específica amb l´objectiu de recollir la fracció rebuig
el dia que li toca i que no hi hagués altre tipus de
fracció com envasos o matèria orgànica. S’han
assenyalat amb targetes taronges les bosses que
clarament contenien matèries reciclables i s’han
deixat durant 1 dia al carrer.
Ja tenim resultats objectius i aquests han estat molt
bons. Així s´ha aconseguit reduir una mitjana de
més de 2.000 Kg de rebuig recollit cada dimecres
durant el mes de juny que significa quasi 9.000 Kg
de rebuig de mitjana menys respecte al maig. Això
significa una reducció del 14% de rebuig recollit el
dimecres. A més a més, s´ha de tenir en compte
que aquesta reducció s´ha aconseguit en un mes on
tradicionalment es recull més residus ja que al juny
tenim la Festa Major, Sant Joan i hi ha una major
afluència de població de segona residència.

Les dades de la recollida selectiva del primer
semestre de l´any 2012 confirmen la continuada
tendència a seguir pujant. Així hem passat del 66%
de 2011 al 68%. Hi ha ajudat el canvi de calendari de
la recollida porta a porta ja que ha facilitat l´aportació
selectiva també dels residents de cap de setmana.
I s’ha enviat a les cases la Guia de residus que s´ha fet
amb diners d´Ecoembes i Ecovidrio que corresponen
a l´Ajuntament. La guia fa un salt endavant, en el
sentit que no insistim en el calendari, ni en els horaris,
sinó que passem a explicar-vos la importància que té
el reciclatge i perquè ens interessa a tots.
Amb aquest conjunt de canvis i petites actuacions
que se segueixen desenvolupant a Canet de Mar en
el camp dels residus municipals, seguim millorant
gràcies a la col•laboració de la majoria de la població
i és per això que tots plegats ens hem de sentir molt
orgullosos.

L’Ajuntament s’ha adherit un any més a la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura que s’ha celebrat
a tot Catalunya del 22 al 29 de setembre de 2012
amb el lema Mou-te en la direcció correcta.
El propòsit de la Setmana és el de conscienciar la
ciutadania sobre la necessitat d'evitar l'ús del cotxe
al poble a favor d’altres formes de transport més
sostenibles. L’Àrea de Medi Ambient, amb diferents
entitats i associacions ha organitzat aquestes
activitats:
• Bus a peu amb els escolars. Hi han participat
una trentena de nens i nenes, mestres i famílies de
l’Escola del Turó del Drac que per un dia han deixat
el cotxe a casa i han anat a peu fins a l’escola.
Evidentment, al grup hi havia famílies que ja deixen
habitualment el cotxe a casa i fan aquest trajecte a
peu.
• Caminada, passejada matinal pels rials, Sot de
l’Aubó i dels Oms. Tres hores caminant per l’entorn
de Canet. Una activitat a la qual han participat 55
persones. Aquesta activitat es va fer coincidir amb
les passejades pels rials de Fot-li Castanya!
• Pedalada popular. Pels carrers de Canet i pel
passeig Marítim. La trentena de participants han
rebut una matrícula commemorativa de la pedalada
2012 per a la bicicleta. Aquesta activitat ha comptat
amb la col·laboració del Club Ciclista Canet.

L’empresa Tupinamba inverteix a la Xina
Barcelona, el restaurant Els 4 Gats
i el cafè Tupinamba, entre d’altres
firmes
catalanes
d’anomenada
internacional. Gràcies al projecte
Barcelona experience es podran
donar a conèixer internacionalment
elements identificatius de la cultura
catalana.
L’alcalde Jesús Marín i els regidors i regidores de
l’Ajuntament, juntament amb els inversors xinesos,
van poder fer un recorregut per totes les instal•lacions
de l’empresa, copsant la complexitat instrumental
de tota la maquinària necessària per produir el
cafè. Els tècnics i els representants de l’empresa
Tupinamba van explicar-los els diferents processos
de producció, les diferents varietats de cafè i les
seves característiques i diferències en funció de la
procedència.
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Canet i la Setmana de
la mobilitat sostenible

L’Ajuntament dóna suport als empresaris
en projectes internacionals
Membres de l’Equip de Govern municipal van visitar
al juliol l’empresa Tupinamba que té la seu al polígon
industrial de Canet. La visita venia donada per la
presència d’una comitiva comercial d’inversors
xinesos que s’havia desplaçat fins a Catalunya per
reunir-se, entre altres, amb representants del Govern
de la Generalitat i del FC Barcelona.
Tupinamba participa en el projecte d’un gran centre
comercial que es construirà a Guangzhou, ciutat
xinesa d’uns catorze milions d’habitants. Aquest serà
el centre pilot que servirà de model per traslladar-ho
a altres ciutats xineses.
El centre comercial es dirà Gourmet 100 i estarà dedicat
a productes Gourmet d’anomenada internacional.
Dins del recinte es construirà un carrer que portarà
el nom de Barcelona i allà hi haurà el Barcelona
experience, espai on es concentrarà la representació
dels productes catalans. Hi seran presents el FC
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Tupinamba és una empresa que col·labora
habitualment en accions de promoció local.
Recentment hem pogut comptar amb ells durant la
celebració de la 5a Fira Mercat Modernista. Durant
el sopar de la nit de la inauguració de la Fira, vam
poder degustar les diferents varietats del seu
cafè. Tupinamba va néixer l’any 1897, al cor de la
Barcelona Modernista. Actualment estan ubicats al
polígon Can Misser, en una nau que compta amb una
planta d’elaboració sostenible dissenyada respectant
el medi ambient.

L’Ajuntament obre
dijous a la tarda

Manteniment i ús dels
espais de l’antiga Pulligan
Es proposa als propietaris l’aprofitament de naus i espais verds
Aquest estiu de 2012, hem pogut veure com es duien
a terme treballs per buidar i desmantellar tots els
materials aprofitables de les naus i els edificis que
l’empresa Pulligan tenia al centre de Canet.
Des de l’Ajuntament de Canet s’ha fet un seguiment
dels treballs amb inspeccions per part dels Serveis
Tècnics i de la Policia Local i s’ha posat de manifest
que, a causa dels treballs, s’havien trencat vidres de
finestres i portes i forçat o eliminat algunes portes
de les naus, la qual cosa facilitava l’accés a l’interior
a qualsevol persona. Per aquest motiu es va fer
un requeriment a l’empresa, a través d’un Decret
d’Alcaldia, perquè mantinguessin les naus i els seus
exteriors en condicions, és a dir, nets i tancats.
Aquesta tardor, un cop acabats els treballs de
buidatge, cal vetllar perquè es mantinguin les
condicions de salubritat i seguretat. El Govern
municipal ha mantingut trobades amb l’empresa
propietària dels terrenys i les naus que, recordem,
ja no és l’empresa Pulligan sinó una promotora, per
acordar les opcions més òptimes pel manteniment
dels espais.
El Govern ha tingut en compte el fet que es tracta
d’uns edificis i terrenys ubicats al centre de la
població, també el fet que la situació econòmica actual
dificulta la urbanització i la construcció d’obra nova
per part de l’empresa i, finalment, la clara mancança
d’equipaments i infraestructures municipals, per la
qual cosa ha proposat l’aprofitament de determinats
espais de la zona de la manera següent:
Plaça Mercat. Com sabeu s’està desenvolupant un
projecte de remodelació integral de l’equipament.
Mentre duri l’obra, els venedors de la Plaça hauran
de desenvolupar la seva activitat en un altre
emplaçament. Una opció és que s’instal•lin a la
nau del carrer Enric Jover on hi havia la botiga de la
Pulligan. La nau disposa d’un solar just al costat que
es podria habilitar com a aparcament.
Naus interiors. Pel que fa a l’espai central que
dóna a la riera Pinar i al passeig de la Misericòrdia,

l’Ajuntament proposa que es puguin habilitar algunes
naus interiors de la fàbrica, per a dependències
municipals. La nau que dóna al carrer de Josep
Mora i al passeig es podria enderrocar i convertir així
aquest espai en zona verda, just al costat de l’edifici
obra de Domènech i Roura, que recordem forma part
del catàleg de patrimoni de l’Ajuntament de Canet.
Totes aquestes actuacions poden dur-se a terme
de cara a principis de l’any que ve, quan es previst
que comenci a desenvolupar-se el projecte de
remodelació de la Plaça Mercat.

Al Ple del mes de juliol, es va acordar que les
dependències municipals obrin tots els dijous no
festius a la tarda. Ho fan des de les 16.30 fins a les
19.00 hores les oficines del carrer Ample, els Serveis
Socials i Vil·la Flora, excepte els serveis d’UNED i
UGG que tenen l’horari de dilluns i dimarts a la tarda
de 16.30 a 19.00 hores.
Aquesta mesura s’ha pres per afavorir els ciutadans,
que així tenen un major horari per fer gestions amb
l’Ajuntament. Respon a la voluntat de millorar la
prestació de serveis i d’apropar l’administració a la
ciutadania, donant una major atenció ciutadana i
facilitant la conciliació del treball i la vida personal i
familiar. No suposa cap cost afegit pel consistori, ja
que no s’amplia l’horari dels treballadors, sinó que es
redueix en mitja hora la jornada continuada del matí.
La mesura no afecta el cos policial, que funciona
amb sistema de quadrants i la Brigada municipal,
que seguirà amb l’horari de matí.
Horari d’atenció al públic de les dependències
municipals:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i dijous
també de 16.30 a 19.00 hores.

CAP: horari hivern
Des del 17 de setembre, el Centre d’Atenció Primària
ha reprès l’horari que ha estat fent durant l’hivern.
Així, el CAP és obert de 8.00 a 20.00 hores tots els
dies de la setmana, de dilluns a diumenge.
Aquest horari és el que es va imposar durant la
reordenació de l’atenció continuada que va suposar
un canvi de model en l’atenció immediata. Estudis
posteriors van constatar que hi havia suficient
demanda d’atenció immediata per mantenir oberts
alguns centres d’atenció primària en horari ordinari
fins a les 21.00 hores. Després d’un any s’ha
comprovat que aquesta demanda no s’ha consolidat.
Per aquest motiu es tornarà a l’horari normal de
funcionament que hi havia abans de la reordenació.

La botiga al 2008

Kid’s Challenge a Canet

Juliol 2012

El 27 d’octubre, al passeig Marítim a partir de les 10
del matí, Canet viurà la Kid’s Challenge. És la versió
infantil i juvenil de la Challenge, la triatló internacional
que aquest any ha arribat a la 4a edició i que transcorre
per molts pobles de la comarca del Maresme, entre
ells Canet. A la Kid’s només es fa cursa a peu. Hi
poden participar tots els escolars de Canet, des
de P3 fins a 4t d’ESO. Els més petits poden córrer
acompanyats d’un adult. Més informació a través del
web www.canetdemar.cat o directament al web de la
Kid’s www.kidschallenge.cat
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Exposició de Samarra
a la Casa museu
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Neix el Servei Local d’Acompanyament
a joves de Canet d’entre 15 i 18 anys
Presentació del projecte transversal Dispositiu Local d’Inserció

Alumnes del Col·legi Sta. Rosa de Lima

Canet a la Fira de Terrassa

Oh!! La joguina no juga!
Campanya de consum adreçada als més menuts
Aquest setembre, els alumnes de P5 de l'Escola
Misericòrdia i del Col·legi Santa Rosa de Lima
han participat en una activitat de sensibilització en
matèria de consum. L'organitzava l'Àrea de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament i comptava amb el suport
de la Diputació de Barcelona.
Amb el divertit títol Oh!! La joguina no juga! es pretenia
introduir els nens i les nenes en el món del consum
amb un aprenentatge inicial dels seus drets i deures
bàsics, per despertant-los la necessitat d’utilitzar els
mecanismes de protecció que les administracions
posen al seu abast. S'han fet tres sessions del taller
de consum i hi han participat tots els alumnes del

darrer curs d'Educació Infantil de totes dues escoles.
Les aules s'han convertit en botigues de joguines on
els alumnes han estat els encarregats d'etiquetar
els productes, triar-los i pagar-los a caixa. Més tard,
en el seu rol de consumidors, han simulat que en
arribar a casa havien detectat una disconformitat
en el producte i es veien obligats a dur a terme una
reclamació.
Tot jugant han après nocions bàsiques de la realitat
de la relació comerç - consumidor i de la importància
d'aspectes com l'etiquetatge, la garantia o les
reclamacions.

Nova ruta Modernista: el triangle modernista del
Maresme: Gaudí, Domènech i Puig i Cadafalch
Entre els molts actes de la cinquena Fira Mercat
Modernista, vam poder gaudir de la presentació
d'una nova ruta Modernista, que Canet ha estat
preparant juntament amb Mataró. Es tracta de la ruta
que s'ha batejat amb el nom El triangle modernista
al Maresme: Puig i Cadafalch, Gaudí i Domènech i
Montaner, que condueix el visitant per les obres més
representatitves que els arquitectes van fer a totes
dues poblacions.
La ruta es farà un cop al mes. La intenció era ferla el quart diumenge de mes, però per problemes
d’agenda i per la coincidència amb les eleccions al
Parlament de Catalunya, aquest 2012 se’n farà una
el dissabte 1 de desembre. El preu de la ruta és de
16 € (gratuït per a menors de 7 anys), més el preu
del dinar de 15 € per persona i 12 € per nens/es. La
gestió i les reserves de la ruta es farà a través de les
oficines de turisme de Mataró i de Canet de Mar.
La ruta es desenvoluparà entre les 10 del matí i les
16.30 hores i tindrà tres etapes: la primera parteix
de Mataró, on es visitaran obres d’Antoni Gaudí i
de Josep Puig i Cadafalch; després els visitants es
desplacen en bus per veure obres de Domènech i
Montaner i, finalment, després de dinar al restaurant
modernista Casa Roura, es retorna amb bus a
Mataró.

Com ja es va dir a la presentació que es va fer durant
la Fira Mercat Modernista, es tracta d'una iniciativa
que fan conjuntament els ajuntaments de Canet i
Mataró i que respon a l'objectiu de definir projectes
supralocals amb visió de comarca i crear sinèrgies
turístiques i culturals amb el territori.

El 13 de setembre, coincidint amb l’arrencada de la
Fira Mercat Modernista, hem inaugurat a la Casa
museu, l’exposició que podeu veure fins al 5 de
gener: Antoni Samarra. 100 anys després. Són 55
peces d’aquest artista polifacètic, nascut a Pons el
1886 i que ara fa un segle va exposar per primer cop
a Canet, a través del Foment Catalanista, propietari
de l’Ateneu, obra de Lluís Domènech i Montaner i
avui biblioteca municipal. Llavors fou possible dur a
terme aquella exposició perquè Samarra treballava
com a escultor al Castell de Santa Florentina.
L’exposició que ara llueix a la Sala jardí de la Casa
museu Domènech i Montaner va ser inaugurada amb
la presència d’autoritats locals i convidats d’altres
poblacions vinculades amb l’artista, ja que les peces
ens han arribat de diverses procedències, com ara
les 28 obres cedides pel Museu Morera de Lleida.
Així, hi trobareu 33 olis, 16 dibuixos i 6 escultures.
Antoni Samarra va conrear diferents disciplines
artístiques: la literatura amb poemes, contes i
narracions curtes; el dibuix, encara que se n´han
conservat poques mostres; la pintura, on va
sobresortir per damunt de les altres, les seves obres
estan plenes d´un empastament gruixut, replet
de matisos, dotant els seus quadres d’un volum
sorprenent i, per últim, l´escultura realitzada amb
materials tan diferents com el fang, el guix, la pedra,
el marbre o la fusta.
Va començar a treballar com a picapedrer a
Barcelona al taller d´escultura de Diego Massana i
Majó. Va conèixer Ricard de Capmany, responsable
de la decoració del Cafè Torino, lloc on treballava en
un conjunt escultòric. Aquest contacte va fer possible
que es dediqués als retocs dels conjunts escultòrics
de la Casa Forta de Canet, on va treballar fins al
1912.
Al 1905 va formar part de l´Agrupació artística i
va estar vinculat amb el grup Negres i Carboners,
artistes que utilitzaven el carbó per a les seves
composicions. És considerat un pintor inclassificable
ja que la seva personalitat donava a les obres un
personalíssim aspecte que no correspon a cap
corrent artístic específic.

Aquesta tardor s’ha presentat un projecte transversal
de la comunitat educativa, social i econòmica local,
que suma esforços per aconseguir reduir al màxim
l’abandonament escolar prematur i per servir de
recolzament als joves d’entre 15 i 18 a l’hora de la
transició entre l’escola i el món laboral.
Les àrees d’Educació, Joventut, Promoció Econòmica
i els Serveis Socials, amb els seus responsables
polítics al capdavant, van explicar a la comunitat
educativa local i especialment també a pares i mares

de joves de Canet, com l’Ajuntament pot ajudar
a evitar i prevenir els conflictes que sorgeixen en
molts adolescents que es troben en la cruïlla de
l’abandonament escolar, a les portes del fracàs
escolar o que presenten dubtes referents a la seva
trajectòria educativa i de transició al mercat laboral.
El projecte del Dispositiu Local d’Inserció (DLI) per
a joves a Canet de Mar ha estat possible gràcies al
suport de l’Àrea de Coneixement i Noves tecnologies
de la Diputació de Barcelona, que ha desenvolupat
el rol de coordinació, suport tècnic i assessorament
metodològic perquè el DLI sigui avui una realitat.
El DLI persegueix un objectiu ben clar i comú a tots
els agents implicats: adequar el nivell formatiu i
competencial dels joves per facilitar-los la transició
al món laboral i en definitiva, al món adult. Per
aconseguir-ho, com va ressaltar l’alcalde i regidor
d’Educació de l’Ajuntament, Jesús Marín, cal la
implicació de tothom, però sobretot de les famílies.
La complicitat i la determinació dels pares i les mares
d’aquests joves és clau per a la lluita contra el fracàs
escolar i l’abandonament prematur dels estudis. Amb
el DLI es fa un pas més per ajudar a famílies, centres
i tutors en l’acompanyament i l’orientació dels joves
d’entre 15 i 18 anys. Així, cadascú des del seu vessant

treballarà per aconseguir reduir l’abandonament
prematur de la formació. Se seguirà amb les accions
fetes fins ara i que donen bons resultats, com ara el
projecte Passarel·les i s’introduiran nous elements,
com les càpsules formatives que incidiran en
aspectes bàsics pel futur laboral, com ara prepararse per entrevistes de feina, com fer un currículum o
saber utilitzar les principals eines de recerca per a
formació o per trobar feina.
El nexe d’unió entre tots els agents i alhora punt
d’accés dels joves i les famílies per començar a
treballar, serà el Servei Local d’Acompanyament,
al capdavant del qual hi haurà l’Àrea de Joventut
de l’Ajuntament. Com va dir la seva regidora, Cati
Forcano, Joventut s’ha centrat molt en el temps d’oci
i lleure dels joves. Ara cal també que treballin per
contribuir a solucionar les problemàtiques que més
afecten aquesta franja d’edat. Joventut farà atenció
directa als joves i els acompanyarà en la resta
d’accions en què intervindran la resta d’agents.
El Servei Local d’Acompanyament comptarà amb un
web informatiu, que s’integrarà a la Masoveria i amb
les càpsules formatives específiques per a l’accés
dels joves al món laboral.

Un projecte de prospecció arqueològica guanya Turisme atén 500
la setena Beca Raimon Bonal
visitants a l’estiu

Al juliol es va fer públic el veredicte de la 7a Beca
d'investigació Raimon Bonal i de Falgàs. D’un total
de 12 projectes, es va acordar atorgar la Beca al
Projecte de localització i prospecció arqueològica
de Sant Pere de Romeguera de Canet de Mar, de
Sergi Alcalde, Joan Ballart, Maite Carbonell, Antoni
Cruanyes, Gemma Martí, Xavier Mas, Carles Sàiz,
Jordi Soler i Francesc Verdura (equip del Centre
d’Estudis Canetencs).
Els treballs finalistes han estat els següents:
1) Ramon Clausell i els goigs de la Mare de Déu de
la Misericòrdia del Santuari de Canet de Mar, de
Maria del Mar Correu.
2) El patrimoni de Canet com a recurs pedagògic,
d’Albert Herrero.

3) Entre el Ferro i l’Aigua, Història gràfica i documental
del ferrocarril a Canet de Mar, de Lluís Vega.
4) L’economia conductual a Canet de Mar a
principis del segle XXI. La percepció de la realitat
socioeconòmica actual i la influència en el futur de
Canet de Mar, de Josep Paré i Montserrat Prat.
La cloenda de l'acte va anar a càrrec del Cor Assai,
que van interpretar dues cançons populars catalanes
i l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors.
Aquest setembre han començat els treballs de
prospecció. L’equip del projecte està instal·lat
a la zona i després de sol·licitar els permisos
corresponents a la Generalitat, s’ha delimitat l’espai i
s’ha iniciat el treball arqueològic.

L’Oficina de Turisme ha rebut gairebé 500 visites
durant el juliol i l’agost. El seguiment es fa amb un
nou programa de Gestió de Visitants de la Direcció
General de Turisme.
Dels visitants rebuts, el 22% viatja sol, el 40% ho fa
en parella, el 30% en família i el 8% ho fa en grup.
El 74% tenen entre 35 i 65 anys. I un 70% pernocta
al municipi. Sobre la procedència dels turistes,
cal destacar els d’origen de l’Estat espanyol, que
suposen el 49%. En segon lloc, hi ha els francesos
amb un 23%, seguits dels alemanys, amb un 6%.
Altres visitants són de Noruega, Dinamarca, Rússia,
Països Baixos, Suïssa, Bèlgica, Itàlia, Polònia o Japó.
Del turisme interior, el 83% és català. La resta es
reparteix entre el País Valencià, Aragó, la Comunitat
de Madrid o Euskadi. Dels catalans, el 40% provenen
de Barcelona ciutat i el 37% són de Canet de Mar,
que pregunten per les activitats que es fan a la vila.
Sobre les consultes, un 67% fan referència al turisme
cultural com la Casa museu, la ruta modernista, la
dels indians o el patrimoni religiós. Un 18% consulta
temes de natura i espais naturals, com senderisme i
platges. L’altre gran bloc són els que s’interessen per
la resta de la comarca, que suposen un 9%.
Finalment, cal destacar que quan arriben a l’Oficina,
la majoria de visitants ja han passat per Barcelona
i busquen altres llocs per visitar, sobretot indrets
propers a la ciutat comtal i que destaquin per la serva
vàlua arquitectònica o paisatgística. Tot i això, hem
de dir que la informació de Barcelona suposa una
part important de les sol·licituds que rebem.
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El conseller Felip Puig
visita l’Ajuntament
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El nou curs ens ofereix
Comediants renova la
tallers i cursets variats
implicació amb el Batxillerat
d’Arts Escèniques
Institut, Comediants i l’Ajuntament renoven el conveni de col·laboració

L’Ajuntament signa un
conveni amb el Bisbat
Pels fons documentals de l’Arxiu Parroquial
Al Ple de 31 de maig es van aprovar dos convenis de
col·laboració entre l’Ajuntament i el Bisbat de Girona:
l’ús dels fons digitalitzats de l’Arxiu Parroquial de
Canet de Mar i el de conservació i exhibició pública
del fons musical de la parròquia de Sant Pere i Sant
Pau. El passat 9 de juliol es van signar aquests
convenis al Bisbat de Girona.
L’alcalde Jesús Marín, acompanyat pels regidors Cati
Forcano i Pere Xirau i la secretària de l’Ajuntament,
Núria Mompel, es van reunir amb el bisbe de Girona,
Excm. Rvdm. Sr. Francesc Pardo, el provicari general
del Bisbat de Girona, Il•lm Sr. Joaquim Giol i el rector
de la Parròquia de Canet de Mar, mossèn Salvador
Juanola i per a l’acte protocol•lari de la signatura
dels convenis.
El conveni per a la conservació i l’exhibició pública
del fons de la capella de música de l’Arxiu Parroquial
regula la consulta d’aquest fons que es farà a través
del servei d’Arxiu Municipal, així com també la difusió
i la comunicació pública a través d’exposicions
temporals a la Casa museu.
El fons de la capella de música no només és un
dels arxius més importants del barroc musical, sinó
també un element identitari de Canet. Es poden
trobar documents que daten del segle XVII fins a

principis del segle XX. La signatura d’aquest conveni
en facilitarà la difusió.
D’altra banda també se signà el conveni de
digitalització dels fons històrics de l’Arxiu Parroquial,
de gran importància per conèixer la vida parroquial
i la societat de Canet des dels orígens. Amb la
signatura del conveni serà possible atendre l’interès
que genera la consulta d’aquests fons documentals
per part dels investigadors locals i els ciutadans,
que podran consultar la còpia digitalitzada al mateix
Arxiu Municipal de Canet. Al mateix temps, es
digitalitzaran totes les composicions musicals del
fons de la capella de música.
Des de l’any 2010, en què es va saber el trasllat
de part de l’Arxiu Parroquial a l’Arxiu Diocesà de
Girona, l’Arxiu Municipal, representant l’Ajuntament,
i el Centre d’Estudis Canetencs al capdavant de
diferents sectors de la ciutadania de Canet de Mar
van treballar perquè aquests fons documentals
fossin accessibles des de Canet i perquè el fons
de la capella de música es continués custodiant al
poble. Ha estat un tema important per a l’actual equip
de govern, que ha dut a terme un llarg procés de
treball en què finalment s’ha arribat a la signatura
dels convenis.

Sala cultural Ramon de Capmany
Canet té Sala d'exposicions des de fa dotze anys.
Durant tot aquest temps, a la petita sala de la plaça dels
Americanos hem gaudit de mostres molt variades,
d'artistes locals i foranis. Però la Sala ha demostrat
que és molt més que un espai on fer exposicions.
Així, la intenció de l'Àrea de Cultura és consolidarla com un equipament cultural més, utilitzant-la per
difondre l'art i la cultura local. Aquesta polivalència
fa que s'hagi decidit canviar-ne la denominació. Ara
és la Sala cultural Ramon de Capmany, en honor al
pintor, dibuixant i gravador de la primera meitat del
segle XX, nascut a Canet l'any 1899.
Dies abans de la celebració de la 5a Fira Mercat
Modernista, familiars descendents de l'artista han
assistit, amb els responsables municipals, a la

inauguració de l'exposició de cartells modernistes.

Puig ens ha visitat aquest octubre, en una trobada
institucional que s’havia ajornat en diverses ocasions
per problemes d’agenda del conseller. Ha estat rebut
per l’alcalde Jesús Marín i regidors i regidores del
Govern, a més a més del diputat Joan Morell, el
president del Consell Comarcal, Miquel À. Martínez
i l’alcaldessa de Sant Pol, Montserrat Garrido. Ha
estat una trobada cordial durant la qual s’han tractat
aspectes com la situació econòmica general i dels
ajuntaments en particular. L’alcalde Jesús Marín ha
volgut fer palesa la bona entesa que hi ha entre els
diferents partits que formen el govern municipal.
Cadascú té la seva ideologia, com s’ha posat de
manifest al darrer Ple en que s’ha declarat Canet de
Mar moralment territori lliure i sobirà, però es treballa
conjuntament pel bé de Canet i els canetencs. El
regidor de Seguretat Ciutadana ha aprofitat per
reclamar al conseller l’avançament en l’aprovació
de la llei única de policies, que permeti la unificació
de molts aspectes i criteris de tots els cossos de
seguretat catalans. Felip Puig ha assegurat que s’hi
està treballant de valent i que, tot i que les eleccions
aturen temporalment la tramitació, el nou govern serà
un dels punts que tindrà sobre la taula.

Polseres vermelles i
l’Espai Terra a Canet
Aquesta tardor han passat per Canet els equips de
rodatge de la sèrie Polseres Vermelles i del programa
Espai Terra. Els primers estan gravant la segona
temporada d’aquesta exitosa sèrie. Els protagonistes
han passat un matí a Canet per rodar seqüències
dels nous capítols.
D’altra banda, també ha visitat el nostre municipi un
equip del programa de divulgació Espai Terra, amb
el seu presentador, Tomàs Molina al capdavant. TV3
ha triat Canet i també Caldes de Montbui, per fer
la promoció del Joc de Catalunya, un nou concurs
que plantejarà reptes sobre misteris i curiositats
de tot Catalunya, de tema històric, gastronòmic,
arquitectònic o paisatgístic, S’ha rodat a la pastisseria
Campassol, a la Plaça Mercat i a la Comissaria.

Inauguració de la Fira Modernista

Amb l’inici de curs, ha començat de nou la modalitat
d’Arts escèniques, música i dansa del Batxillerat, que
s’imparteix a Canet des de fa tres cursos. L’Ajuntament
i l’Institut Lluís Domènech han comptat des de l’inici
amb la col·laboració del grup Comediants, que ha
cedit a través d’un conveni, les seves instal·lacions
perquè els alumnes hi puguin dur a terme classes
pràctiques. Ara som a punt de signar el conveni per al
curs que acaba de començar i, de nou, s’ha posat de
manifest la bona col·laboració entre les tres entitats,
ja que malgrat l’escassetat de recursos de què es
disposa, es milloraran les possibilitats dels alumnes
amb més col·laboracions i actuacions participades.
L’Institut, que aporta el professorat i l’estructura del
centre, ha vist com aquest any, amb l’augment del
nombre d’alumnes a l’ESO, havia de modificar espais
on impartir les classes. Per això, l’Ajuntament, que és
qui es fa càrrec del cost de la calefacció i del lloguer
de les instal·lacions de Comediants, d’acord amb el
grup de teatre, han establert fer un nou document

que contempli més possibilitats i aprofitar encara
millor la seva experiència professional i pedagògica.
De fet, Comediants ja ha dut a terme diferents tallers
monogràfics als alumnes del Batxillerat escènic de
l’Institut. I fins i tot els alumnes han pres part en
diferents espectacles organitzats per la companyia.
Els hem pogut veure, per exemple, dalt de l’escenari
de la plaça Universitat durant la inauguració de la 5a
Fira Mercat Modernista. Ara el que es farà és recollir
aquestes col·laboracions en el document que se
signarà i ampliar-les en la mesura que sigui possible.
L’Institut de Canet és l’únic del Maresme que
imparteix aquesta modalitat de batxillerat. Al curs
passat, entre els dos cursos de batxillerat hi havia
79 alumnes matriculats. Tots ells tenen aquí la
possibilitat d’aprendre i interactuar amb una de les
companyies de teatre de carrer més importants
a nivell mundial. Tot un luxe que fa que Institut,
Comediants i Ajuntament treballin plegats per oferir
aquesta proposta formativa i singular a la zona.

Aquesta tardor s’inicien de nou els Espais Globals
Amb l'arribada del nou curs tornen a l'escola bressol
municipal El Palauet els Espais globals d'atenció a
les famílies. Són llocs de trobada de pares, mares i
infants que fomenten l'intercanvi d'experiències entre
ells. Els dinamitzen educadores de l'escola bressol i
s'adrecen a totes les famílies del nostre poble amb
infants d'entre 0 i 3 anys, estiguin escolaritzats o no
els menuts al Palauet.
L'inici per aquest curs acaba de començar aquest
primer d'octubre i s'allargarà durant tot el curs. S’hi
duen a terme l’Espai nadó i l’Espai familiar.
El primer s’adreça a les famílies amb nadons d’entre
0 i 12 mesos i el segon a les famílies amb menuts
d’entre 12 mesos i tres anys. Es fan fora de l’horari
escolar i hi van els adults amb els nens i les nenes.

Ja és al carrer la guia formativa editada per l’Àrea
d’Educació que inclou cursos i tallers que organitzen
les àrees municipals. Estan adreçats a la formació
en tots els àmbits relacionats amb l’adquisició de
competències clau en educació permanent. Hi
participen àrees i serveis com: Educació, Oficina
de català, Escola d’Adults Maria Saus, Joventut,
Promoció Econòmica, Cultura, UNED, Biblioteca,
Esports, Piscina municipal.
S’organitza en sis àmbits: coneixements de base,
llengües, participació, món laboral, consum cultural
i creació artística i tecnologies de la informació i la
comunicació.
Escola d’Adults, UNED i UGG
Aquest any l’Escola d’Adults oferta el curs de nivell B3
per a persones que vulguin presentar-se a la prova
de la Junta Permanent de Català i continua amb el
Curs de preparació per a les proves d’accés a cicles
formatius de grau mig, en conveni amb la Diputació.
A més a més, continua l’oferta d’informàtica, de
llengua catalana per a persones no catalanoparlants
i la iniciació a l’ortografia catalana i a la castellana.
Les matrícules han començat al setembre. Tota la
informació us la donaran directament a l’Escola
d’Adults Maria Saus.
Per altra banda, la UNED i la UGG també comencen
el curs amb força. A la UNED s’impartirà l’accés a la
universitat per a majors de 25 anys i també el de majors
de 45. La matrícula és oberta fins a finals d’octubre.
La Universitat de la Gent Gran (UGG) continua amb
la variada oferta de cursos i tallers per a majors de
50 anys. Continua l’aposta per l’ensenyament de
llengües i per la difusió del patrimoni. La matrícula
s’ha fet al setembre, però podeu demanar sempre
informació a Vil·la Flora.
Per últim, al novembre començarà un curs de
català de Nivell C a Vil·la Flora. L’organitzen l’Àrea
d’Educació i l’Oficina de Català de l’Ajuntament. És
un curs de preparació per a l’obtenció del certificat de
nivell C. Es farà dilluns i dimecres de 15.15 a 16.45 h.
S’adreça a qui vulgui accedir a les proves de nivell C
que fa la Junta Permanent de català.
El certificat de nivell C acredita que es tenen
coneixements suficients de la llengua catalana quan a
gramàtica i expressió oral i escrita per desenvolupar
correctament la nostra llengua. Acreditar aquest
nivell és requisit indispensable per accedir a la funció
pública. El fet que es faci a Vil·la Flora, facilitarà
l’accés a persones de Canet i zones properes.
L’actualització i el detall de tots els actes i cursos,
la trobareu a les cartelleres d’informació d’activitats
repartides pel poble i als canals de comunicació de
l’Ajuntament, la Guia Activa en suport paper i el web
municipal, als apartats de l’agenda i formació.

Cloenda del curs de l’Escola d’Adults
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Moció per a l’estat propi per Catalunya
El Ple declara moralment Canet de Mar territori lliure i sobirà

Al Ple del 27 de setembre, inclòs com a punt
d'urgència de l'ordre del dia, els grups municipals de
Convergència i Unió, Unió Municipal de Catalunya i
Esquerra Republicana de Catalunya, han presentat
la Moció per la creació d'un estat propi per Catalunya,
que ha estat aprovada per 12 vots a favor dels regidors
dels grups signants de la moció, dos vots en contra
dels regidors del Partit Popular i l'abstenció dels tres
regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya.
L'aprovació d'aquesta moció declara Canet de Mar
territori català lliure i sobirà.
Resum de la moció.
Llegiu-la sencera a www.canetdemar.cat
MOCIÓ PER LA CREACIÓ D´UN ESTAT PROPI
PER CATALUNYA
(...) Aquest Ajuntament reunit en sessió plenària el
dia 27 de setembre de 2012 es manifesta i ACORDA
el següent:
Primer. Declarar moralment Canet de Mar territori
català lliure i sobirà.
Segon. Instar al President de la Generalitat de
Catalunya i el Parlament de Catalunya que inicïin en

el termini més breu possible, i en tot cas, abans del
dia 11 de Setembre del 2014, el procés de declaració
de sobirania nacional catalana i convoquin els
referèndums i comicis necessaris per preparar de
manera convenient la transició cap el nou estat
català.
Tercer. Reconèixer la necessitat d´una hisenda
pròpia catalana, basada en la Resolució aprovada
pel Parlament de Catalunya el 25 de juliol de 2012,
que posi punt i final a l´espoli que pateix Catalunya i
que obliga a les administracions públiques catalanes,
inclosos els ajuntaments, a executar importants
ajustos pressupostaris. L´obertura de negociacions
amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de
la fase de transició cap al nou estat català.
Quart. Comprometre´ns a treballar conjuntament
amb la ciutadania i les entitats del nostre municipi
per fer cada vegada més àmplia la majoria social i
econòmica necessària per esdevenir un estat propi
de la Unió europea.
Cinquè. Sotmetre a consideració del Govern de
Catalunya la necessitat d’emprendre accions

immediates com, entre d´altres, les següents: la
creació dels corresponents registres civils, mercantils
i de la propietat; la creació d´una hisenda pròpia i
d´un banc nacional des del qual es gestionin
el règim fiscal i el finançament dels serveis i
institucions públics, la constitució immediata d´una
administració fiscal i de justícia de Catalunya, l´anunci
i divulgació a tota la comunitat internacional de l´inici
del procés d´independència de Catalunya i l´obertura
de negociacions amb el Govern Espanyol per a la
bona resolució de la fase de transició cap al nou
estat català. Instar també el Govern de Catalunya
que en tot aquest procés tingui una especial cura en
que els drets de ciutadania i les prestacions
socials quedin garantits pel conjunt de la població
catalana, fent polítiques actives en favor d´evitar
processos d´exclusió i discriminació de qualsevol
tipus, afavorint la plena inclusió, cohesió i justícia
socials. Per altra banda, reclamem al Govern que
assumeixi la plena competència sobre la regulació
dels dies festius laborals, pel que fa al territori català.
Sisè. L´Ajuntament de Canet de Mar s´adhereix
a l´Assemblea Nacional Catalana en les diferents
estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya
Setè. Des del poble de Canet de Mar, apel·lem a
l´esperit cívic de tot Europa i en especial a l´Estat
Espanyol, per tal que s´imposi una resolució
democràtica dels conflictes i s´avanci en els ideals de
la pau, el treball i la llibertat, l´amistat i la germanor
entre els pobles del món.
Vuitè. Notificar-ho a la Presidència del Parlament
de Catalunya i a tots els grups parlamentaris, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidència del Govern Espanyol, als diferents grups
parlamentaris del Congrés de Diputats, a l´Associació
de Municipis per la Independència, per tal que
aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits,
a l´Assemblea Nacional Catalana, i a l´Associació
Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació
de Municipis de Catalunya.

endavant. Estem treballant de valent per dignificar
l´escola de música, solucionar la difícil situació de
l´antiga fàbrica Pulligan, reorganitzar la Brigada
d´Obres i Serveis per fer-la realment operativa al
servei del ciutadà i tants altres fronts oberts que de
ben segur amb l´ajuda de tots ens en sortirem. No
podem, però, ser aliens a la situació que viu el país i
el conflicte que tenim obert amb l´Estat espanyol. CiU
a Canet de Mar, com als 946 municipis de Catalunya,
vam participar el passat 11 de Setembre a la Diada
Nacional de Catalunya. Diada que ha esdevingut
històrica per les previsibles conseqüències que
comportaran les eleccions del proper 25 de novembre
al Parlament. Fa pocs dies, amb majoria absoluta del
Ple Municipal vam aprovar una moció on Canet de
Mar ens declarem moralment Territori Lliure i Sobirà.
Moció aprovada gràcies als vots de CiU, UMdC, ERC
i l´esforç de les persones de l´ANC que des d’aquí
agraïm públicament. A Canet de Mar, estem patint
en els darrers mesos, les envestides de les lleis
estatals, i les declaracions més que desafortunades

que, des de la distància i el desconeixement del teixit
municipal català, ens imposen pseudo-solucions via
decret-llei.Un exemple, l´Estat espanyol obliga els
Ajuntaments com el nostre, que estem fent una bona
feina de sanejar els comptes, de destinar aquest
romanents de tresoreria obligatòriament a deute.
Això és una autèntica barbaritat, ja que ens impedeix
millorar les condicions dels nostres vilatans. Potser
és el que volen.
A Canet, com al país, no hi ha cap problema, CAP,
a nivell educatiu, i els escolars dels 8 centres
educatius conviuen amb les dues llengües oficials
del país. Ja n’hi ha prou!! Volem construir un país
de llibertat, on ningú se senti exclòs, ningú. Canet és
un bon exemple els darrers anys d’integració de gent
vinguda de molts llocs del país. Som un poble obert,
acollidor i amable amb tothom.
Davant del discurs de la por, CiU a Canet de
Mar, oferirem la il·lusió i la realitat. Tot junts ho
aconseguirem.
Ara hi som més a prop que mai!

Els Partits

Cap a la llibertat, també
des de Canet!

Els 4 regidors de CiU al govern,
amb l´alcalde al capdavant,
estem convençuts que amb una
gestió transparent, honrada i
realista podem, i ho estem fent,
tirar el poble endavant i sortir
d’una situació complicada. Els
resultats són objectius, s´ha reduït més d´un milió
d´euros de dèficit, tenim encarrilats temes claus
pel futur de Canet com l´optimització d´espais de
l´Escola de Teixits, la Plaça Mercat, s´ha engegat un
engrescador projecte d´ajuda als joves amb el DLI, el
servei de Logopèdia i Psicologia està atenent molts
alumnes, el desitjat segon Institut i un nou i millor
contracte de neteja que millorarà l´aspecte de netedat
del nostre poble. Aquests i tants altres projectes que
malgrat les ingents dificultats que tenim ho tirarem
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Fires i Festes pel poble

Acaba la temporada d’estiu,
un període per gaudir al
màxim del nostre estimat
poble, farcit d’actes i activitats,
amb la col.laboració del teixit
associatiu de Canet, un valor
sempre segur, amb el seu
compromís i la seva dedicació i cada cop més la seva
professionalitat:
- Una Festa Major fantàsticament organitzada entre

Canet,Catalunya,
España

Benvolguts conciutadans, estem
vivint uns moments complicats,
molts coneguts tenen problemes
per trobar feina, les famílies tenen
problemes per arribar al final de
mes, la nostra economia està
pagant les polítiques de despesa
inassumible, de nul.la previsió d’ingressos, en resum
de “cap” sentit comú en la gestió de les finances
publiques.
Alguns partits volen amagar aquest fracàs en la gestió
i la presa de decisions, dures i complicades, centrant
el debat polític en el fet que la independència de
Catalunya solucionarà tots els problemes que tenim;
això no es veritat, i tots els Partits Polítics en tenim

Catalunya, nova
república d’Europa

El passat 11 de setembre,
a Barcelona, va tenir lloc un
d’aquells esdeveniments que
no es poden analitzar sense
destacar-ne la transcendència.
Ha estat a bastament comentat i no cal afegir més
informació a la que s’ha anat difonent, excepte aquells
que pretenen conjurar un fet notable fent veure que
no ha existit. Com a culminació d’un procés que es
venia gestant des de fa molt de temps, l’anomenada
societat civil va donar mostra d’una maduresa sòlida
i indiscutible i va trencar la dinàmica obstruccionista,
vacil·lant o simplement poc determinada de la majoria
de partits polítics en la qüestió de la independència
de Catalunya. Però aquesta constatació, sense
matisos, seria injusta envers aquells partits o aquells
militants que amb dificultats, incomprensió i sacrificis

Arribarà a bon port la
Plaça Mercat?

Entre els compromisos que el
Govern Municipal va adoptar
en el seu Pla de Mandat figura
la “reforma o implantació d’una
nova Plaça Mercat”. Certament
compartim l’objectiu que Canet
disposi d’un mercat sedentari modern i atractiu però
no a qualsevol preu.
La idea de l’equip de govern passa per rehabilitar,
reformar i ampliar l’edifici actual (recordem que estem
davant d’un edifici inclòs al Catàleg de Patrimoni
Arquitectònic i íntegrament protegit). Com? Cedint-ne
l’explotació a 40 anys a una societat inversora privada
que seria qui assumiria el cost de la inversió (d’acord
amb l’avantprojecte, més de 5 milions d’euros que
caldria actualitzar a l’alça). Per fer què? Reformar la

Butlletí d’Informació Municipal
l’Ajuntament i la Comissió de Festes i amb un èxit de
convocatòria digne dels millors anys.
- La Festa Major Petita, amb la sempre disposada i
acurada intervenció dels membres del seu Patronat,
que fan que tot Canet gaudeixi tot el temps que dura
la novena, fins al dia del colofó final.
- I acabem amb la Fira Modernista, on no només
som capaços de viure-la, sinó que, com sempre,
amb un gran esperit de col·laboració, molt sovint
altruista, demostrem als de fora que tenim un gran
poble, un poble bonic, molt proper a tothom, amb
una gran oferta cultural, de restauració, de comerç

i d’hostaleria.
Com cada any, els carrers es queden petits per
acollir tanta gent que, sobretot, marxen encantats de
la qualitat dels serveis de Canet, de la seva gent, i
que sovint, al llarg de l’any, els tornarem a retrobar,
per Viure i gaudir del poble amb més tranquil·litat.
I el nostre Grup, com sempre, treballant dia a dia
per millorar el benestar de les persones, amb el Pla
General, la Plaça Mercat, la promoció de la cultura i
del patrimoni i, com no, el muntatge d’un nou Viure
Canet.

coneixement, uns ho diem, altres no.
Des del Partit Popular no enganyarem el ciutadà
amb falses expectatives que ja ens estan creant
inestabilitat econòmica i han provocat reaccions de
diversos grups empresarials manifestant que no
tindrien altre remei que sortir de Catalunya en cas
d’una hipotètica deriva independentista, en afegit, cal
dir que els partits independentistes no ens diuen la
veritat del que passaria si Catalunya es situés fora
d’Espanya i de la Comunitat Europea.
El Partit Popular ja ha manifestat la necessitat
de millorar el Finançament Català, en la reunió
mantinguda entre el president d’España Rajoy
i el president de la Generalitat Artur Mas, es va
tractar sobre els defectes de disseny que la llei de
finançament de la Generalitat aprovada l’any 2009,
i que en aquells moments anomenaven com la
millor llei orgànica de finançament que havia tingut
Catalunya. El compromís del Partit Popular és instar

a la seva revisió en aquesta mateixa legislatura.
Pel que fa a la gestió del nostre Canet, el projecte
iniciat pel govern actual segueix amb fermesa el full
de ruta marcat, prenent decisions difícils i sempre
per l’interès general i per assegurar les bases d’un
Ajuntament que vàrem rebre en estat ruïnós i que
entre tots i amb l’esforç dels ciutadans estem tornant
a posar en ordre.
Pels “polítics de poble” és complicat no poder donar
tot allò que es demana des de la ciutadania, és
moment de prioritzar, i així ho fem, sabent que no
estem al govern per examinar-nos cada quatre anys,
sinó pel futur del nostre poble que és el que a les
dones i els homes del Partit Popular de Canet ens
importa per sobre d’interessos partidistes i electorals.
Si voleu repassar el Pla de mandat que vàrem
presentar anem complint amb el que vàrem dir que
faríem.
Gràcies.

personals fa temps que estan remant en aquesta
direcció. Per això no volem deixar passar l’ocasió
de remarcar una manera nova i espontània d’actuar
que es va poder observar en la militància d’aquests
partits, entre ells Esquerra Republicana de Catalunya.
Tot i tenir bloc propi reservat a la manifestació, molts
militants van preferir buscar-se un lloc entremig de la
gentada que configurava el bloc --atapeït i exultant-de les assemblees territorials de l’ANC de les quals
molts formen part o senzillament hi simpatitzen.
L’ANC és una institució transversal, els seus estatuts
impedeixen el partidisme i la manipulació política.
I tothom va entendre que aquest dia no anàvem
a representar cap partit sinó que anàvem a viure
com a catalans, com al país lliure que volem ser.
I aquest és, sense dubte, el major èxit de l’ANC
en la convocatòria de la Marxa. Només els més
cagadubtes o els aprofitats van preferir aferrar-se al
seu món tancat i protegir-se amb les seves pròpies
pancartes obligant els seus militants a afirmar que hi
anaven com a simples ciutadans. Els que hi vam anar

com a simples ciutadans som els que sense oblidar
les nostre sigles vam formar part d’un país que
cridava, a una sola veu, INDEPENDÈNCIA. Ni que
sigui només per això cal agrair a l’ANC l’exemplaritat
del seu esforç i recolzar-la en tot allò que estigui a la
nostra mà, a nivell nacional i al nivell local de Canet.
I aprendre molt bé la lliçó: quan els partits polítics
no estan a l’alçada de la societat que representen,
aquesta societat esmola les eines i es disposa a
segar cadenes. I només els partits que ho entenguin
i s’afegeixin a la feina seran dignes de representarla en el futur. Encara hi ha partits i persones que es
resisteixen a parlar d’Independència en l’àmbit local
invocant que hi ha necessitats més urgents. Hi pot
haver necessitat més urgent que satisfer l’ànsia de
llibertat d’un poble? La gran manifestació de l’11 de
setembre la van organitzar els partits o els governs
dels pobles? No. La va organitzar la gent dels pobles.
La gent que van anar a cridar que la seva necessitat
més urgent, ara, era assolir la independència.
Bon cop de falç!

Plaça Mercat dotant-la de tres espais diferenciats:
un supermercat, que actuaria com a locomotora
comercial, de 900 m2, una zona de producte fresc
de 600 m2 i dues plantes d’aparcament amb 63
places. Fins aquí res de nou, simplement se segueix
el model pel qual han optat altres municipis a l’hora
de modernitzar els seus mercats (la Plaça de Cuba
de Mataró en seria un exemple proper).
Ara bé, llegint la lletra petita del projecte apareixen
incògnites de difícil resolució. Qui, en època de crisi,
està disposat a invertir una quantitat milionària quan,
d’acord amb la memòria econòmica del projecte, no
començarà a obtenir beneficis (que tampoc seran per
tirar coets) fins al cap de, com a mínim, sis anys, i
els resultats negatius acumulats dels primers 6 anys
no es recuperen fins als setze anys!!! És negoci un
supermercat de les característiques del proposat,
tenint present el nombre de potencials consumidors?
A més d’un espai alternatiu durant les obres, s’ha
pensat en la manera de compensar els actuals

paradistes per la pèrdua d’activitat econòmica que
presumiblement patiran? Quants llocs de treball
crearà realment el nou mercat? S’ha calculat la
desviació pressupostària que implica actuar sobre un
edifici catalogat, on sempre apareixen imprevistos?
Quin serà el paper de l’Ajuntament a l’hora de fixar el
cànon de lloguer de les parades, el determinarà ell o
serà a discreció de l’operador?
Estem d’acord que cal una solució a l’actual Plaça
Mercat, que Canet necessita una locomotora
comercial i que aquest projecte podria ser-ho. Però
dubtem que aquest projecte tan ambiciós arribi a bon
port si no és que hi ha alguna altra moneda de canvi
que no han fet pública encara.
És massa bonic. Tan debò no sigui només parlar
per no arribar enlloc. De moment, l’Ajuntament ja ha
encarregat la redacció de l’avantprojecte, que hauria
de pagar l’operador que finalment es faci càrrec del
projecte, però que si d’aquí a un any no han trobat
ningú, anirà a càrrec de les arques municipals.

www.kidschallenge.cat
La Kid’s Challenge, és una iniciativa per potenciar l’esport i
la cultura de l’esforç entre els més petits. S’ha dut a terme
a diferents poblacions i s’ha convertit en una gran festa
de l’esport on hi participen petits i grans. Hi ha diferents
modalitats, segons l’edat. Des de P3 fins a 4t d’ESO.
HORARIS I CATEGORIES
10.00 h: 1000 m. Alumnes de 1r a 4t d’ESO
10.15 h: 1000 m. Alumnes de 5è i 6è de primària
10.30 h: 750 m. Alumnes de 3r i 4t de primària
10.45 h: 500 m. Alumnes de 1r i 2n de primària
11.00 h: 250 m. Alumnes d’Infantil (P3, P4 i P5) que poden
córrer amb pares/acompanyants.

dissabte,
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