
L’Ajuntament té un pressupost d’1 milió d’euros per 
dedicar a inversions aquest any, que es destinarà 
principalment a pressupostos participatius (300.000€), 
les obres de l’Odeon (270.000€) i el Centre de Dia 
(45.000€). La resta d’inversions són obres menors i 
adquisicions, com l’elevador del cementiri o un vehicle 
per a la brigada. 

Un dels punts que propugna el full de ruta del govern 
municipal és la participació ciutadana que es tradueix 
en múltiples formes. La més immediata, la trobareu en 
aquest butlletí des del qual podeu votar on es destinen 
300.000 € de les inversions d'aquest any. Per votar cal 
tenir més de 16 anys, estar empadronat a Canet, 
omplir la butlleta (pàgina 8) i portar-la a l'Oficina 
d'Atenció al Ciutadà.

VOTA LA INVERSIÓ 
MÉS IMPORTANT 
D'AQUEST ANY 
- pàgina 2
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Ajuntament de
Canet de Mar

L’equip de govern de Canet de Mar, que va sorgir de 
les eleccions del mes de maig i que formen ERC i CiU, 
ha dissenyat un full de ruta que pretén una transfor-
mació de Canet tant en els dèficits històrics, que 
s’intentaran mitigar, com en els punts forts del munici-
pi, que es potenciaran. 

El full de ruta, anomenat Pla d’Actuació Municipal, té 
una durada de 4 anys i inclou prop de 200 aspectes a 
millorar. El pla ja es va començar a implantar el segon 
semestre del 2015. No obstant això, aquest 2016 és 
quan començarà la veritable transformació que culmi-
narà el 2019. El Pla d’Actuació Municipal és ambiciós: 
pretén reduir l’atur a Canet –actualment del 15%- i que 
el municipi creï ocupació, de manera que els canetencs 
no hagin de buscar feina fora de la vila. 

EL FULL DE RUTA DE 
L'EQUIP DE GOVERN 
DURANT EL 2016
- pàgina 4



LA CIUTADANIA VOTA 
LES INVERSONS A CANET
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L’Ajuntament de Canet té un pressupost d’1 milió d’euros 
per dedicar a inversions aquest any, que es destinarà 
principalment a pressupostos participatius (300.000€), les 
obres de l’Odeon (270.000€) i el Centre de Dia (45.000€).  
La resta d’inversions són obres menors i adquisicions com 
la unitat mòbil de la ràdio o un vehicle per a la brigada. 

Així, la inversió més important d’aquest 2016 serà triada 
pels ciutadans i ascendirà a 300.000 euros. Els canetencs 
poden votar sobre una base de 12 projectes, que els 
diferents grups municipals han posat sobre la taula. N’hi 
ha que ja tenen un cost de 300.000 euros com són 
l’adequació de la plaça Manent o la creació d’un espai 
d’acomiadament laic, i que cas de ser triades obliguen a 
concentrar tota la inversió en una sola obra però n’hi ha 
d’altres que tenen costos menors i que permeten poder 
diversificar la inversió i sumar diverses obres. És el cas, 
per exemple, de la construcció de dos espais destinats a 
l’esbarjo per a gossos, que costaria 15.000 euros i que es 

pot sumar a d’altres obres com l’adequació de la pista 
d’hoquei, amb un cost de 100.000 euros, o 
l’arranjament de Vil·la Flora per transformar-la en un 
espai públic municipal obert, que té un cost de 90.000 
euros. Si es triessin aquests 3 projectes, sumarien 
205.000 euros i encara se’n podria triar un altre de fins 
a 95.000 euros per arribar als 300.000 euros dels quals 
es disposa aquest any.

Votar és molt senzill: només cal tenir 16 anys o més i 
estar empadronat a Canet. Es pot votar fins a l’11 de 
març, només cal retallar la butlleta que inclou aquest 
butlletí a la pàgina 8 i portar-la a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà. Es poden triar diferents obres però és condició 
indispensable que el seu cost no sumi més de 300.000 
euros. Cada inversió porta un número que haureu 
d’assenyalar en la butlleta de votació. Us animem a 
participar en la votació que permetrà que entre tots 
fem un Canet millor.
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MOBILIARI INFANTIL PER A LA REFORMA I/O MILLORA 
DE DIFERENTS PLACES I ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS
Passeig Marítim – Pl. Papallona
Pl. Lledoners – Pl. Colomer
Pl. Onze de setembre
80.000 €

CONSTRUCCIÓ DE DOS ESPAIS DESTINATS A 
L’ESBARJO PER A GOSSOS
Ronda Sant Jordi
Pl. Lledoners 
15.000 €
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ENLLUMENAT I ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL 
PASSEIG MARÍTIM DE LA PLATJA DEL CAVAIÓ FINS 
A ARENYS DE MAR
Enllumenat i consolidació del passeig de vianants cap a Arenys 
95.000 €

ARRANJAMENT DE VIL·LA FLORA COM A PARC 
PÚBLIC MUNICIPAL OBERT
Zona de pícnic, zona de parc infantil i enllumenat 
90.000 €
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ADEQUACIÓ DE LA PISTA D’HOQUEI
Tancaments laterals de la pista
100.000 €

ARRANJAMENT DEL CARRER ESGLÉSIA AL 
CENTRE HISTÒRIC
Urbanització del carrer com a plataforma única i renovació de 
les xarxes de serveis 
132.000 €
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ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CARRER 
SANT PERE
Renovació de la pavimentació i de la xarxa de sanejament fins 
a la riera 
125.000 €
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REVESTIMENT DEL MUR DE TANCAMENT DELS 
PATIS DE LA PLAÇA UNIVERSITAT

60.000 €

12

ARRANJAMENT DE LA PLAÇA ONZE DE SETEMBRE
Fase 1: renovació de la pavimentació i de la xarxa d’aigua 
179.000 €

CREACIÓ D’UN ESPAI D’ACOMIADAMENT LAIC
Espai per a cerimònies laiques 
300.000 €

ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA MANENT
Recuperació de l’espai ocupat pel dipòsit com a espai d’ús públic
300.000 €

REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’INTERIOR DE LA 
PLAÇA MERCAT
Adequació de l’espai actual del mercat com a lloc multifuncional 
300.000 €



PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
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A continuació, us detallem els 15 
punts principals que fixa el full de 
ruta de l'equip de govern pel 2016.

1 CREAR OCUPACIÓ A CANET
El pla proposa potenciar el comerç i 
l’agricultura així com el turisme, la 
indústria i la cultura. Per aconseguir-
ho es redactaran plans estratègics i 
es crearà un Consell de Promoció 
Econòmica.

 2 PRODUCTES 
QUILÒMETRE 0 I UN MERCAT 
SETMANAL
Les maduixes, les patates i els tomà-
quets són productes que es conreen 
a Canet i que són molt ben valorats 
pels consumidors. El pla els potencia i 
amplia l’oferta d’horts ecològics. 
D’altra banda, durant aquest any es 
començaran els tràmits per crear un 
mercat setmanal de diumenge per 
fomentar Canet des de la vessant 
comercial i que el mercat i els comer-
ços locals no competeixin sinó que 
sumin i multipliquin l’afluència de 
compradors i visitants.

3 TURISME I GRANS 
ESDEVENIMENTS
La població ha creat grans esdeveni-
ments els últims anys que han posat 
el nom de Canet al mapa. El pla 
pretén potenciar aquests esdeveni-
ments per impulsar la cultura, el 
comerç i el turisme. En aquest últim 
punt, durant aquest any s’ampliaran 
les places hoteleres amb la reforma 
de l’Hotel Carlos i es crearan  habitat-
ges turístics.

4 L’ANY DE JOC DE TRONS
Aquest 2016 augmentaran les visites 
al castell i al museu. Fins i tot es 
crearan paquets de les dues activitats 
que es vincularan a l’oferta gastronò-
mica. S’aprofitarà l’impacte de 
l’estrena de la sisena temporada de la 
sèrie Joc de Trons, amb escenes 
gravades al castell, per reforçar el 
vincle entre Canet i la sèrie. 

 

5 L’ODÈON, ENDAVANT
Al llarg d’aquest any es farà un pla 
de viabilitat econòmica de l’Odèon i 
es reservaran els fons per començar 
les obres, que han de transformar 
aquest centre en un teatre. El teatre 
es farà realitat entre el 2017 i el 
2019 i l’Odèon s’ha de convertir en 
un dels motors més importants de 
la vida cultural canetenca.

6 ESCOLA DE TEIXITS, VIVER 
D’EMPRESES I FORMACIÓ
Durant el 2016 es portaran a terme 
contactes amb la UOC per reforçar 
la vessant universitària. Igualment 
s’iniciarà una proposta més àmplia 
de formació i recerca dins l’Escola 
de Teixits. L’objectiu final és 
promoure i estimular aquest centre 
que aporta un tret singular a Canet.

7PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
L’Ajuntament la preveu aprovar 
aquest any i marcarà el futur urbanís-
tic i el creixement de Canet. A més 
reforça la riera com a eix econòmic i 
preveu la reserva dels terrenys on 
s’ha de construir el segon institut. 

8 POTENCIACIÓ DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL
És un dels sectors que ha de 
permetre crear ocupació conjunta-
ment amb el comerç i el turisme i 
per això cal reactivar-lo. Aquest any 
s’intentaran atraure noves empre-
ses que permetrà la compartimen-
tació de les naus industrials.

9 MÉS APARCAMENT
Es projecten nous espais 
d’aparcament davant l’antic cinema, 
al terreny dels vagons, mentre que 
provisionalment s’adequaran nous 
espais a la Carbonella i a la zona 
Solar Diagonal.

10 PROJECTE DEL 
CENTRE DE DIA
Durant aquest any es posaran les 
bases i es planificarà, però no serà 

realitat fins al 2018-2019. A més del 
centre, hi haurà el servei d’atenció 
domiciliària i un servei d’àpats a domicili 
per a persones amb dificultats de 
mobilitat que visquin a casa seva.

11  AL COSTAT DELS QUE 
TENEN MÉS DIFICULTATS
El pla no deixa cap ciutadà enrere i 
prioritza les polítiques socials que 
incideixen en la millora de les situa-
cions familiars. Per això aquest any es 
reestructura el banc d’aliments dins 
el Consell de Cooperació. A més es 
mantindran converses amb els bancs 
per oferir més habitatges de lloguer social.

12  EL POBLE PARTICIPA
El pla propugna que la ciutadania 
pugui decidir aquest any una part de 
les inversions. La campanya ja està 
en marxa, trobareu en aquest Viure 
Canet els 12 projectes sobre els quals 
triar. Podeu votar per un o més d’un, 
però el cost de la inversió no pot 
superar els 300.000 euros. Podeu 
votar fins a l’11 de març. Els vots 
s’han de dipositar a l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà.

13 LA MASOVERIA, 
CENTRE DE LA VIDA JUVENIL
La Masoveria es consolida com a 
equipament juvenil vertebrador de 
les polítiques de joventut. Dins la 
masoveria hi haurà borsa de cangurs 
i classes de repàs, tallers i aula 
d’estudi entre una llarga llista de 
serveis. A més es preveu reforçar la 
festa jove d’aquest any.

14 CANET MÉS NET
Durant aquest any s’ampliaran les 
inversions amb neteja dels carrers i 
poda d’arbres. A més es consolidarà la 
recollida d’escombraries porta a porta. 

15 POLICIA DE PROXIMITAT
Aquest tipus de policia es consolida i 
s’incrementa la vigilància policial 
reforçant la seguretat ciutadana amb 
noves incorporacions. 

VIURECANET | FEBRER 2016
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Blanca Arbell 
Alcaldessa, Comunicació, 
Participació i Seguretat Ciutadana
dilluns i divendres de 8.00h a 13.00h

Jesús Marín 
Promoció de la Vila, Medi Ambient 
i Agricultura
dijous de 10.00h a 13.00h i de 
17.00h a 19.00h

Lluís Llovet
Territori, Urbanisme i Educació
dimarts i dijous de 19.00h a 21.00h i 
dilluns i divendres de 12.00h a 
14.00h

Laureà Gregori
Administració Oberta i Hisenda
dijous de 10.00h a 13.00h

Assumpta Revoltós
Serveis a les persones, Festes, 
Joventut i Esports
dijous de 10.00h a 13.00h

Àngel López
Obres i Serveis, Sistemes 
Informàtics i Desenvolupament 
Tecnològic
divendres de 10.00h a 13.00h

Coia Tenas
Promoció Econòmica i 
Règim Intern
dimarts de 10.00h a 13.00h

Ester Agulló
Benestar Social i Gent Gran
divendres 10.00h a 13.00h

Quirze Planet
Cultura i Participació
dilluns, dimecres i divendres de 
13.00h a 15.00h i de 19.00h a 
21.00h

* Cal demanar hora prèviament

HORARIS 
D’ATENCIÓ DE 
REGIDORIES UN AJUNTAMENT 

PARTICIPATIU
El nou govern municipal aposta per la participació de la 
ciutadania en les decisions públiques, no ha passat 
encara mig any que ja estem endegant dos projectes on 

la participació ciutadana és vital.
Aquest any, per primer cop tindrem uns pressupostos participatius. Els canetencs i les 
canetenques podran escollir entre 12 propostes d’actuació al poble on invertir els 
300.000 euros que el govern municipal ha reservat en els pressupostos per aquesta 
finalitat. I la intenció és continuar en aquesta línia, ampliant les maneres de participació 
fins arribar al punt que siguin els mateixos ciutadans qui puguin aportar les propostes.
El govern municipal també és conscient que les entitats són la forma bàsica de partici-
pació ciutadana i amb la finalitat de potenciar i ajudar l’associacionisme hem organitzat 
la primera trobada amb les entitats culturals, juvenils, esportives i socials de Canet. En 
aquesta primera trobada, la secretària i l’interventor municipal han informat i format 
les entitats en els diferents punts del procés de sol·licitud i justificació de les subven-
cions, per fer-les més efectives. 
A més a més, en aquesta trobada, govern i entitats s'han compromès a reactivar la 
Mostra d'Entitats amb un format actualitzat, dinàmic i consensuat, que esdevindrà el 
Dia de la Participació.

GRUP MUNICIPAL DE CON-
VERGÈNCIA COHESIONAT, 
FORT I COMPROMÈS AMB 
ELS NOSTRES VOTANTS.

Ara ja fa vuit mesos que formem part del govern municipal i aquells compromisos que 
vam agafar amb la ciutadania a les eleccions municipals, continuen intactes per 
poder-los desenvolupar. No fer volar coloms amb projectes irrealitzables i tocar de 
peus a terra, ha estat sempre la manera de fer del nostre grup municipal. Així, 
continuem tenint com a projecte irrenunciable el centre de dia, a can Pinyol, a causa 
d’aquesta important demanda i necessitat social. Serem perseverants fins a 
aconseguir-ho, per dimensionar la plantilla policial i els seus mitjans com es mereix un 
poble de poc més de 14.000 habitants. Cal, en aquest  sentit, un gran pacte amb tots 
els partits de la corporació. Cal millorar la neteja viària del poble esmerçant més recur-
sos en els propers anys. Cal, com hem dit sempre, continuar millorant Canet. I ho 
farem. Comptem amb tots vosaltres.

FER I DEIXAR FER...
Aquest govern és nou però no tant com pugui semblar 
perquè tres regidors repeteixen de l’anterior mandat i 
la mateixa alcaldessa hi havia tingut responsabilitats. 

Tot necessita el seu temps però  tan evident com això és que un ajuntament, com la 
democràcia, hauria de funcionar amb el “teva-meva” d'un govern que fa coses i una 
oposició que les controla. I, alhora, que una oposició hauria de proposar millores a les 
propostes i propostes alternatives i que aquestes, si més no, estaria bé que fossin 
considerades per qui ha de decidir, que és el govern. El que no té cap sentit és 
l'escenari actual de la política a Canet. Un govern que no fa, ni tantes coses com diu, ni 
totes les que tocaria fer (un exemple d'això és l'últim ple ordinari del gener) i ni tampoc 
les que va prometre, com ara l'augment d'un 5% dels seus sous en lloc d’una rebaixa 
d'un 10% tal com va proposar durant la campanya electoral. I per si no n'hi hagués 
prou, hi ha una oposició que no pot  treballar perquè el govern li complica la feina i la 
menysté; amb el retard de manera sostinguda en el lliurament de la documentació de 
treball i en la priorització d’altres receptors a l'hora de fer arribar la informació munici-
pal... entre altres coses. 
Canetencs Independents creu que això no pot continuar així perquè és el poble qui, 
en definitiva, en surt greument perjudicat. Aquest no fer i tampoc no deixar fer no 
porta enlloc, només a l'estancament i a la paràlisi. Esperem, perquè tot necessita el 
seu temps, que això canviï pel bé de Canet. Nosaltres hi apostem!
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NOVES FORMES 
DE FER?
Han passat ja set mesos des que es 
va iniciar la nova legislatura i cada 
vegada es fa més visible la manca 
de projecte d’aquest govern i la 
incapacitat per resoldre els proble-
mes dels canetencs i les caneten-
ques.  
Ens vàrem creure que aviat veuríem 

una nova forma de fer política basada en la transparència i 
buscant el consens amb l’oposició en aquells temes importants tal 
i com des del grup d’ERC s’havia manifestat abans, quan estava a 
l’oposició, i durant tota la campanya electoral.
No obstant, a dia d’avui encara és el moment que es presenti el Pla 
d’Actuació  Municipal, que s’expliquin quins són els objectius 
d’aquest mandat. L’única informació es limita a un document penjat 
a la web municipal.
També vàrem creure que es tindria més en compte a l’oposició i 
fins ara està essent tot el contrari, se’ns menysté contínuament: a 
l’hora d’elaborar els pressupostos, per decidir els projectes 
d’inversió que se sotmetran a la participació ciutadana...
Des del PSC sempre hem manifestat la voluntat de fer una oposi-
ció constructiva i hem estat disposats a col·laborar sempre que 
sigui pel bé comú, especialment en aquells temes que nosaltres 
considerem prioritaris: la promoció del municipi, la cura i la neteja 
de l’espai públic, els serveis socials... Nosaltres continuem en 
aquesta línea.

UN CANET 
D’OPORTUNITATS
En primer lloc, és preceptiu 
l’agraïment als 1.723 Canetencs 
que van confiar amb En Comú 
Podem en les passades eleccions. 

Si no ho hem fet abans és perquè no se’ns ha brindat aquesta 
oportunitat des de cap mitjà de comunicació local.
Des que hem iniciat aquest mandat veiem poc clares les línies del 
govern i per això Som Canet no deixa de fer suggeriments per tal 
de complir la nostra promesa de fer una oposició farcida de 
propostes i per tal que el govern les prengui com a seves. 
La lectura que es fa del POUM és que Canet, finalment, esdevindrà un 
poble dormitori si no posem fil a l’agulla per tal que es generin més llocs 
de treball. 
Tot i així, encara no se’ns ha cridat en la Comissió de Promoció 
Econòmica, on faríem les propostes següents:
1. Dinamitzar l’Escola de Teixits, amb la creació d’un patronat 
d’especialistes en educació per buscar la millor solució en aquest 
àmbit.
2. Garantir que els espais industrials del centre històric es 
mantinguin per crear oportunitats de negoci.
3. Desenvolupar el projecte “Canet cultura”, amb l’Odèon com a 
buc insígnia i centrat en la formació (cicles formatius), la produc-
ció (arts escèniques, imatge i so vinculats a les noves tecnologies) 
la difusió cultural i la indústria auxiliar. 
4. Garantir les oportunitats de feina derivades d’esdeveniments 
com el Canet Rock, la Fira Modernista o l’Hotel Carlos.
5. Convocar els comerciants i el sector de la restauració per tal de 
desenvolupar conjuntament un projecte per a la Plaça del Mercat 
i dinamitzar l’espai.
Continuarem treballant perquè les nostres propostes es conver-
teixin en projectes i perquè sigui una realitat el fer de Canet un 
lloc on viure i treballar amb dignitat.

SERVEIS PÚBLICS 
AMB GESTIÓ 
PRIVADA
A Canet tenim actualment diferents 
serveis bàsics gestionats per empre-
ses privades, que obtenen un bons 
beneficis per la seva gestió. En canvi, 
la població no rep un bon servei; sigui 
pel preu que en paguem o per la seva 
qualitat.

Des de la CUP sempre hem defensat que els serveis públics han 
d’estar gestionats públicament; això garanteix un accés universal, 
transparent, amb un preu just i, el més important, que la sobirania 
en la presa de decisions recau en el poble.
Ens trobem, en alguns casos, amb: 
-Tarifes abusives; tot i que l’Ajuntament té la potestat de marcar el 
preu a cobrar, en el cas de SOREA, la companyia cobra la tarifa que 
vol, fet que ens obliga a processos legals llargs i costosos per 
poder-ho solucionar.
-Mal servei; a causa d’unes condicions laborals poc favorables de les 
persones que treballen a les concessionàries, ens podem trobar que 
no facin com ens agradaria la seva feina, sigui per falta de recursos, 
de personal o per unes jornades laborals abusives.
Així, doncs, podem afirmar que algunes empreses que gestionen 
serveis públics obtenen el benefici empresarial imposant unes 
tarifes elevades a la població o explotant les persones que hi 
treballen. Això és el que permet les regles del joc del capitalisme.
Nosaltres proposem que es recuperi la gestió dels serveis bàsics 
municipals, perquè la sobirania és del poble.

PROJECTE 
DE POBLE
Després de més de 6 mesos de no 
publicar El Viure Canet, segura-
ment l’equip de govern no tenia 
gaire res per explicar. Des del 
Partit Popular de Canet de Mar us 
farem un resum de la nostra labor 
com a oposició a l’Ajuntament. De 

les poques coses que podem ressaltar d’aquests primers set 
mesos des de les eleccions municipals, us direm que el més 
important ha estat el ple del pressupost d’aquest any, que no ha 
comptat amb el nostre suport. El motiu bàsic ha estat que no 
compartim la distribució de diners per àrea que s’ha fet per part 
del govern. Com a exemple, per nosaltres, no era prioritari 
incrementar més el pressupost de cultura, en canvi sí que és 
prioritari augmentar els recursos en promoció econòmica, en 
millorar la neteja del poble, en incrementar els fons en l’àrea de 
jardineria i en fer inversions destinades a obra pública i en 
millorar els carrers. Recentment hem publicat, amb la majoria de 
l’oposició, un escrit posant de manifest el nostre desacord amb 
les formes demostrades per l’equip de govern en referència als 
pressuposts participatius i la seva comunicació a l’oposició. La 
nostre pregunta és: quin és el projecte de poble d’aquest govern?



Divendres 26
18.30 h. Ball a l’envelat
Envelat de Vil·la Flora
Associació de Jubilats i Pensionistes

21.00 h. 70’s de cine: La 
Naranja mecánica
Centre Parroquial
Associació Cultural Plataforma 
Odèon – ACPO

Dissabte 27
12.00 h. Hora del conte amb la 
Fina Gelpí
Biblioteca P. Gual i Pujadas

II Calçotada popular
Preu soci: 12€, no soci: 15€, 
menors de 10 anys: 5€
Club de Botxes Canet

Diumenge 28
10.00 h. Mercat d’intercanvi i 
2a mà. Plaça Universitat
Àrea de Medi Ambient

10.00 h. Els Tres Tombs
Benedicció a la Plaça Macià

18.00 h. Ball a l’esplai
GGespaiCaixa

18.15 h. XLII Concurs de 
Teatre Pedracastell: El miracle 
d’Anna Sullivan. Grup Teatral de 
Capellades 
Centre Parroquial

19.00 h. Diumenge de Ball
Música a càrrec de Discomòbil 
Lluís Serra. 
Envelat de Vil·la Flora
Amics del ball

març 

Divendres 4
18.30 h. Ball a l’envelat
Envelat de Vil·la Flora
Associació de Jubilats i Pensionistes

19.00 h. Mites i llegendes del 
sostenidor 
Xerrada a càrrec de Francesc 
Puertas. Biblioteca 

Dissabte 5
09.00 h. Mercat de pagès
Riera Gavarra, alçada parada 
bus Comediants
Àrea de Promoció Econòmica

11.00 h. Ruta modernista: 
Centre històric i Casa museu
Sense reserva prèvia. Preu: 7€

febrer 
Dimarts 16
08.45 h. Sortida a Barcelona: 
Scopic. Preu: 10€ + transport
Associació de dones Sàlvia

Divendres 19
16.30 h. Club de lectura: 
La dona de verd
Biblioteca P. Gual i Pujades
18.00 h. Presentació del taller de 
grafologia
A càrrec de Roser Beltran. 
Sala Cultural Ramon de Capmany
Associació de dones, Sàlvia

18.30 h. Ball a l’envelat
Envelat de Vil·la Flora
Associació de Jubilats i Pensionistes

19.30 h. Projecció del documental: 
Un mapa en moviment, 
descobrint un país en construc-
ció i col·loqui amb Aleix Cardona 
de Som Països Catalans. 
Aula Magna del CRTTT – Escola 
de Teixits Plataforma per la 
Llengua

Dissabte 20

11.00 h. Ruta guiada patrimoni 
industrial i religiós
Sense reserva prèvia. Preu 7€
Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner

Diumenge 21
18.00 h. Ball a l’esplai
GGespaiCaixa

18.15 h. XLII Concurs de Teatre 
Pedracastell: Red Pontiac de 
Pere Riera
Grup de Teatre del Centre Moral 
d’Arenys de Munt
Centre Parroquial

19.00 h. Ball i concurs de 
disfresses. Música a càrrec de 
Duet leyenda. 
Envelat de Vil·la Flora
Amics del ball

Dimarts 23
20:30 h. Concert de combos
Auditori Jaume Dotras i Serrabella 
Escola de Música

Dimecres 24
Excursió: Sant Martí de Tous
GGespaiCaixa

Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner

Dissabte 5 i 
diumenge 6
10.00 h. Fira d’artesania
Riera Sant Domènec
Àrea de Promoció Econòmica

Diumenge 6
13.30 h. Calçotada Popular 
i cercavila
Plaça 11 de Setembre
Ampa de l'escola Turó del Drac
18.00 h. Ball a l’esplai
GGespaiCaixa

18.15 h. XLII Concurs de 
teatre Premi Pedracastell: Un 
matrimoni de Boston 
Agrupació Teatral Calaf 
Centre Parroquial

Dilluns 7

20.00 h. Les biblioteques al 
teatre: El Test 
Parada bus Comediants
Biblioteca P. Gual i Pujadas
Preu: 15 €, entrada i autocar

Dimarts 8

18.00 h. Conferència: 
Montserrat Roig a Canet, 
a càrrec de Xavier Mas. Aula 
Magna del CRTTT – Escola de 
Teixits
Associació de dones, Sàlvia

Divendres 11

16.30 h. Club de lectura: La 
senyora Dalloway
Biblioteca P. Gual i Pujadas

18.30 h. Ball a l’envelat
Envelat de Vil·la Flora
Associació de Jubilats i Pensionistes
20.00 h. Celebraciació del dia 
de la dona. Itinerari poètic 

amb textos de Virginia Woolf: 
Els quartos de la Virginia.
A càrrec de Núria de Calella. 
Biblioteca P. Gual i Pujadas

Dissabte 12
11.00 h. Ruta guiada indians 
(Americanos) + Cementiri
Sense reserva prèvia. Preu: 7€ 
Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner

12.00 h. Hora del conte amb 
Paku Pillu
Biblioteca P. Gual i Pujadas

18.00 h. Celebració  del dia de 
la dona. Pel·lícula: Si de verdad 
quieres. Centre parroquial. 
Gratuït per a les sòcies.
Associació de dones Sàlvia

Diumenge 13
18.00 h. Ball a l’esplai
GGespaiCaixa

18.15 h. XLII Concurs de 
teatre Pedracastell: 1714, 
tres-cents anys de setge
Cia inestable Ceretana de 
Teatre de Puigcerdà. 
Centre Parroquial

Dimecres 16
18.30 h. Véns al teatre? 
Panorama des del Pont
Preu: 27€
Àrea de Cultura

Dijous 17
Concert Coral a Benefici de 
Càritas
Vegeu programes a part
Escola de Música

(segueix a la pàgina següent)
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Diumenge 27
18.00 h. Ball a l’esplai
GGespaiCaixa

Dimecres 30
Excursió: La Garrotxa i Pirineus
GGespaiCaixa

Informació actualitzada al 
web www.canetdemar.cat

Portes obertes a les 
escoles de Canet 
 21 de febrer
Escola Turó del Drac

27 de febrer
FEDAC Santa Rosa de Lima

28 de febrer 
Escola Misericòrdia

6 de març
Secció d’Institut de Canet

13 de març 
Institut Lluís Domènech i Montaner

Divendres 18
17.30 h. Conferència: Danone-
calcio i vitamina D per ajudar a 
mantenir la salut òssia
Aula Magna CRTTT – Escola de 
Teixits. 
Associació de dones, Sàlvia

18.30 h. Ball a l’envelat
Envelat de Vil·la Flora
Associació de Jubilats i Pensionistes

19.30 h. Presentació del llibre: 
El viatge de Companys
Amb Antoni Tortajada i Eloi Vila. 
Sala Cultural Ramon de Capmany
Plataforma per la Llengua

21.00 h. 70’s de cine: La vida de 
Brian. Centre Parroquial
Associació Cultural Plataforma 
Odèon – ACPO

Diumenge 20
18.00 h. Ball a l’esplai
GgespaiCaixa

Dissabte 26
11.00 h. Ruta guiada patrimoni 
industrial i religiós
Sense reserva prèvia. Preu: 7€
Casa museu Lluís Domènech i 
Montaner

Voluntaris per la 
llengua
El programa Voluntaris per la 
llengua es torna a posar en 
marxa. Es busquen aprenents i 
voluntaris. 
Informació: 
www.canetdemar.cat/entitats/vo
luntariat
plcanet@plataforma-llengua.cat, 
contacte: Toni
Plataforma per la llengua Canet 
de Mar
 

III Premi de Narrativa 
Biblioteca de Canet de Mar
Tema: Carrers i places de Canet
Termini: fins a les 20.30 hores 
del dia 7 d’abril de 2016
Premis per a totes les catego-
ries 
Consulteu les bases al web de 
l’Ajuntament i a la Biblioteca

9a Beca Raimon Bonal 
i de Falgàs
Presentació de propostes fins al 
31 de març a l’Ajuntament. 
Dotació: 5.000 euros
Bases al web de l’Ajuntament 

formació:
 
Taller de cant coral lúdic
A partir del 3 de febrer. A càrrec 
de Quim Mas. Seu Sàlvia. 
Associació de dones Sàlvia

Tallers de GGespaicaixa Canet 
Lectors, com tractar les 
persones grans, testaments, 
aprendre a cantar, art escènic, 
tai-txi, ball de saló, pintura. 
Viure com tu vulguis, inici del 
taller al març. 
Informació: carrer Vall, 24. 
Telèfon: 93 795 64 56
GGespaicaixa Canet

exposicions:
Exposició: Simenon sospitós
Del 29 de febrer al 26 de març
Biblioteca P. Gual i Pujadas

NOM I COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT      DNI

ADREÇA

Selecciona els projectes que prefereixis:
(recorda que la suma dels projectes triats no pot superar els 300.000€)

      Pots votar fins a l’11 de març

De conformitat amb allò que disposa l'art. 5.1 de la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, s'informa que les dades personals recollides seran 
incloses en el fitxer anomenat bústia de queixes i suggeriments, 
del qual n'és responsable l'Ajuntament de Canet de Mar. Així 
mateix, s'informa que la finalitat d'aquest fitxer és donar resposta 
i acusar rebuda de queixes i suggeriments a l'Ajuntament de 
Canet de Mar, i que les vostres dades no seran cedides sense el 
vostre consentiment, excepte si ho autoritza una llei.  
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les 
vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, dirigint-vos al 
Registre General de l'Ajuntament, al carrer Ample, núm. 11, tot 
adjuntant còpia del vostre DNI o document identificatiu.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
RETALLA EL TEU VOT I PORTA'L A L'OFICINA 
D'ATENCIÓ MUNICIPAL

Si tens 16 anys o més i estàs empadronat a Canet pots decidir on s'invertiran 
300.000€ del pressupost municipal. 
Però alerta, perquè la suma dels projectes triats no pot superar els 300.000€. 
Els projectes que sumats superin aquesta xifra no es comptabilitzaran. 


