
Ibis Puig (CiU),
1a tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat Ciutadana
i d’Urbanisme

La Regidoria de Seguretat Ciutadana, que fins ara
coneixíem com a Governació,  no  és nova per a l’Ibis Puig,
ja que n’ha estat la responsable des del 2002. Canet creix
i, per tant, una Regidoria com aquesta  ha de ser capaç de
tenir cura de l’ordre i la seguretat dels seus ciutadans i
ciutadanes. Per això s’amplia la plantilla de la Policia Local
i es planifiquen els protocols de seguretat i d’emergència.
Policia, Protecció Civil i Creu Roja són els col.lectius de
professionals i voluntaris que treballen més estretament
amb la regidora.

Urbanisme ordena i planifica territorialment la població. Per això, des d’aquí es vetlla perquè creixem
d’una manera sostenible, i ,  així , fer que Canet sigui una població on es visqui bé.

Joaquim Mas (PSC),
Alcalde

L’alcalde és la màxima representació d’un municipi.
Durant aquests quatre anys ho serà en Joaquim Mas, que
és també qui ha estat al capdavant del consistori l’últim
any i mig.  L’Alcaldia però, comparteix la responsabilitat
amb la resta de tinents i tinentes d’alcalde i de regidors de
l’equip de govern.
En Joaquim Mas fa anys que és en el món de la política,
no només a l’Ajuntament de Canet, sinó també al Consell
Comarcal del Maresme. Va deixar el càrrec de conseller
comarcal quan va incorporar-se a l’Alcaldia de Canet.
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ALCALDIA

SEGURETAT CIUTADANA

TERRITORI I SOSTENIBILITAT:
Medi Ambient • Obres i Via Pública • Urbanisme

SERVEI A LES FAMÍLIES:
Ensenyament • Joventut • Sanitat • Serveis Socials

PROMOCIÓ DE CANET:
Cultura • Comerç, Indústria i Turisme • Comunicació  •  Esports • Hisenda

C A R T I P À S  M U N I C I P A L

REGIDORIES  I  CÀRRECS:

L’alcalde acompanyat d’alcaldes dels pobles veïns i de
regidors de l ’Ajuntament el dia de Sant Pere.

L’Ibis amb l’alcalde, les pubilles i els hereus de Canet el dia
de sant Jordi.



Òscar Figuerola (ERC),
2n tinent d’alcalde i regidor de Comunicació i de Cultura

L’Òscar Figuerola segueix encapçalant, aquesta legislatura,
l’Àrea de Cultura ubicada, des del setembre de 2002, a
Vil.la Flora. Aquest equipament ha esdevingut l’espai de
referència per a les entitats i també l’espai per a la formació
permanent, les arts i l’oci.

Des de Cultura es marquen les directrius dels nostres
equipaments culturals, la Biblioteca, el Museu i la Sala
d’Exposicions. Entre els projectes de nous equipaments hi
ha l’Arxiu Històric i la recuperació de l’Odèon.

Comunicació és una de les regidories de nova creació. Conscients de la importància dels mitjans de
comunicació i dels canals d’informació amb la població, aquesta Regidoria té com a primer objectiu, que
les canetenques i els canetencs sapigueu què passa a Canet.  Un dels canals que farem servir el teniu a
les mans, el butlletí informatiu. D’altres són  Ràdio Canet i la pàgina web de l’Ajuntament (www.canetdemar.org).

Sílvia Tamayo (PSC),
3a tinenta d’alcalde i regidora d’Ensenyament i de Medi
Ambient

La Sílvia Tamayo és al capdavant de projectes tan
importants per a les famílies de Canet com l’Escola Bressol,
que aquest setembre ha iniciat el curs per primer cop, o el
projecte de la segona escola pública.  Aquesta Regidoria
dóna suport als centres concertats de Canet i participa en
la gestió i el manteniment dels centres públics.

Medi Ambient és una Regidoria amb importants projectes
i reptes, que forma part de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

Cati Forcano (CiU),
4a tinenta d’alcalde i regidora de Sanitat i de Serveis
Socials

Dins de l’Àrea dels Serveis a les Famílies, la regidora
Cati Forcano és qui s’ocupa que tirin endavant, entre d’altres,
els programes de beques i ajuts, els serveis d’atenció primària,
els programes de prevenció, l’atenció a la gent gran i els
convenis de col.laboració amb entitats i associacions
sanitàries i socials, com ara el conveni de vigilància a les
platges que s’ha signat amb Creu Roja.

Serveis Socials compta amb dues assistentes socials, dues treballadores familiars i un educador de
carrer, que s’encarreguen de l’atenció i el tracte directe amb la població.
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La regidora amb responsables de l’Escola Bressol Municipal.

La regidora amb l’assistenta social Núria Gibert.

El regidor el dia del lliurament de premis de l’exposició
col·lectiva de Sant Pere.
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Laureà Gregori (CiU),
Regidor d’Hisenda

En Laureà Gregori, director financer de l’empresa Pulligan,
és l’encarregat de gestionar una de les àrees més complexes
i a la vegada més importants de l’Ajuntament.
Hisenda gestiona les partides pressupostàries de les diferents
regidories i controla les despeses i els ingressos de
l’Administració.

Joan Fuentes (PSC),
Regidor de Règim Interior i de Comerç, Turisme i
Promoció Econòmica

El primer que ha fet en Joan Fuentes en arribar a la Regidoria
de Turisme és enllestir l’obertura de l’Oficina de Turisme a
la Casa museu Domènech i Montaner. Ara ja tindrem, tot
l’any, un punt d’informació als visitants d’aquí i de fora que
els explicarà què ofereix Canet en turisme cultural i oci.
Comerç també inicia legislatura amb un projecte engrescador:
el segon àlbum de fotografies i cromos de Canet.

I l’Àrea de Promoció Econòmica continua amb els cursos de formació a l’edifici de l’Alsina Roig i allà és
on trobareu una borsa de treball amb ofertes de Canet i de la resta de la comarca.

Rafel Dulsat  (ERC),
5è tinent d’alcalde i regidor de Joventut i d’Obres i
Via Pública

En Rafa Dulsat és el regidor més jove de l’Ajuntament de
Canet, però això no vol dir que ho sigui també en el món
de la política. Fa temps que en Rafa està vinculat a Esquerra
Republicana de Catalunya,  i forma part del Consell de Joves
de Canet des de la seva creació. Joventut doncs, és una
Àrea que ja coneix i domina.
Pel que fa a Obres i Via Pública, en Rafa Dulsat és conscient

que aquesta és una Regidoria que només es pot controlar des del carrer. Per això, passa gran part de les
hores que dedica a la seva tasca de regidor, directament i personalment, a les obres.

Antoni Isarn (PSC),
Regidor d’Esports

L’Antoni Isarn és el responsable de l’àrea d’Esports des del
març de 2001. Ara, durant els pròxims quatre anys, continuarà
al capdavant  d’aquest departament ubicat a l’edifici de Vil.la
Flora.
Les actuacions d’aquesta Àrea se centren en les relacions
amb les entitats esportives locals i en la gestió per al correcte
ús i funcionament dels equipaments municipals: camp de
futbol, pavelló d’esports, pistes d’atletisme, petanca i botxes

i les instal.lacions esportives de l’Institut Lluís Domènech i de l’Escola de Teixits.

El regidor amb treballadors de la brigada municipal.

Joan Fuentes el dia de la presa de possessió com a regidor.

Antoni Isarn en un acte amb entitats esportives.

Laureà Gregori al seu despatx de l’Ajuntament.


