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El Pla de futur de l’Ajuntament de Canet de Mar és un projecte ambiciós que
defineix els grans objectius a assolir a curt, mig i llarg termini. Aquest Pla de futur,
elaborat per l’actual equip de govern, disposa que Canet el farem entre tots. Viure Canet
és una peça important en el desenvolupament del Pla de futur, perquè la informació
dels projectes municipals i del seu estat d’execució és un dret ciutadà i un deure dels
governants.

Els ciutadans tenim dret a rebre informació contrastada, de qualitat i periòdica sobre
els projectes del nostre poble i sobre l’organització municipal, tant dels equipaments
com dels serveis i de les activitats que s’hi duen a terme. Donar a conèixer l’Ajuntament,
els projectes que elabora i els serveis que ofereix ens permetrà acostar-nos a la ciutadania
i, progressivament, millorar els canals de participació activa dels ciutadans i les ciutadanes,
i de les entitats en el disseny de les polítiques del govern municipal.

Viure Canet és un dels elements de millora dels canals de seguiment i de comunicació
entre l’Ajuntament i la ciutadania definit en el Pla de futur de Canet de Mar.

En el primer exemplar d’aquest nou butlletí d’informació municipal us expliquem la
distribució de responsabilitats del nou govern municipal, que treballarà agrupat en tres
grans àrees: Suport a les Famílies, Promoció de Canet i Territori i Sostenibilitat.
Precisament dediquem el reportatge central a presentar-vos el nou organigrama de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat amb les Regidories de Medi Ambient, d’Urbanisme
i d’Obres i Via Pública. També hi ha espai per a un equipament municipal, la Biblioteca,
on treballen cinc persones per oferir un bon servei als ciutadans, i un altre per a una
activitat destacada, el Canet Cançó, una aposta cultural que té per objectiu lligar el passat
amb el futur i col·laborar en la tasca col·lectiva de recuperar el prestigi cultural de Canet
de Mar. En aquest butlletí també hi trobareu una selecció de les notícies més significatives
dels darrers mesos en el marc de l’àmbit municipal. Finalment, i com a novetat, es reserva
un espai als grups municipals per tal que expressin lliurement la seva posició en el
tema que cadascun triï.

Viure Canet és una revista d’informació municipal adreçada, amb periodicitat
trimestral, a tots els ciutadans i les ciutadanes de Canet de Mar. En el proper número,
el reportatge central s’ocuparà de l’explicació del pressupost municipal per al 2004 i
iniciarem una nova secció, Canet pam a pam. Viure Canet a banda d’informar també
té l’objectiu d’obrir-se a la ciutadania i de recollir propostes i suggeriments que podeu
fer arribar a l’Ajuntament per escrit o electrònicament.

Òscar Figuerola
Tinent d’Alcalde de Cultura i Comunicació
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