
i informació sobre
molts detalls d'aquesta
gestió”.

Durant el proper
any s’haurà de fer un
pas més cap a la se-
lecció de residus ja
que la llei obliga a
portar endavant la
recollida de matèria
orgànica. Per tal de
tirar-ho endavant,
l’Ajuntament ja ha
rebut una subvenció.
No obstant això, la
recollida de matèria

orgànica no només suposa trobar
un mètode eficaç d’implementació,
sinó que exigeix la presa de cons-
ciència de tots els ciutadans.

L’Agrupació de Defensa Fo-
restal

De la Regidoria de Medi Am-
bient també en depèn l’Agrupació
de Defensa Forestal (ADF) de Ca-
net, constituïda per propietaris de
terrenys forestals, per l’Ajuntament
– també com a propietari – i per
voluntaris. Tots ells treballen en la
neteja i la conservació del territori
forestal canetenc que, tot i no tenir
una extensió gaire important, sí
que exigeix cura i vigilància. Els
boscos que envolten Canet són
mediterranis, l’abundància de so-
tabosc i plantes resinoses conver-
teixen el nostre entorn en una
zona altament combustible quan
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MEDI AMBIENT

Medi Ambient serà,
probablement, la Regi-
doria que viurà un canvi
més ostensible. Tots els
partits polítics coinci-
deixen en què cal una
aposta seriosa per
conservar el nostre en-
torn. Per aquest motiu,
ja s’ha aprovat a través
del ple municipal la in-
corporació d’un tècnic
de medi ambient que faci
tasques d’assessorament
i d’elaboració de projectes.

Una de les tasques més impor-
tants que ha d’assumir aquesta
Regidoria és la conversió de la
deixalleria municipal en un centre
amb un funcionament real de se-
lecció de residus. La regidora de
Medi Ambient, Sílvia Tamayo,
explica que el primer pas és el de
legalitzar la deixalleria i convertir-
la en un servei eficaç i eficient. La
deixalleria ha de permetre, bàsica-
ment, una recollida selectiva

d'aquelles fraccions de residus
municipals per a les quals no hi
ha un sistema de recollida domi-
ciliària o uns contenidors específics
al carrer.
D'aquesta manera, amb un simple
cop de cotxe o un petit passeig,
els veïns poden classificar ells ma-
teixos els diferents tipus de residus
domèstics (tant els reciclables com
els especials) que no han pogut
minimitzar i dipositar-los bé en
contenidors separats. El pas se-
güent consisteix a lliurar selectiva-
ment els residus a centres de gestió
per a la seva reutilització per tal
d’assolir un desenvolupament sos-
tenible.

Tamayo afirma que “la deixalle-
ria s’ha de convertir, per tant, en
un lloc on el ciutadà participi acti-
vament en la gestió de residus mu-
nicipals i hi pugui rebre formació

Canet, un poble per viure-hi
TERRITORI I  SOSTENIBIL ITAT

L’equip de govern de l’Ajuntament ha canviat la seva estratègia de treball en aquesta legislatura.
El més important d’aquest canvi és que els tres partits governants estan presents en les tres
grans àrees d’actuació. La primera d’aquestes grans àrees és Territori i Sostenibilitat i inclou
les regidories de Medi Ambient, Obres i Via Públicai Urbanisme. Per tant, són competència

d’aquesta àrea els grans projectes que té plantejats Canet en aquest moment: Com i de quina
manera creixerem? Som capaços d’aconseguir una mobilitat més sostenible? Quins serveis són
prioritaris a hores d’ara? Què passarà amb el centre històric,  l’Odèon i els seus voltants? I amb

la façana litoral?... En definitiva: Quin Canet volem?

Imatge aèria del centre històric.

L’Ajuntament ha incorporat un
tècnic en medi ambient. La

principal tasca d’aquest tècnic
serà el tractament dels residus
municipals i aconseguir que

la deixalleria municipal
funcioni com un veritable

centre de selecció de residus.
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arriba el bon temps. Per aquest
motiu, la coordinació de l’ADF,
conjuntament amb la Policia Local
i el cos de bombers, és fonamental.
Des de la Regidoria de Medi Am-
bient s’organitzen reunions pe-
riòdiques amb aquests cossos per
tal de planificar i coordinar la seva
actuació.

OBRES i VIA PÚBLICA

La Regidoria d’Obres i Via Pú-
blica està encarregada, sobretot,
de resoldre el dia a dia pel que fa
als treballs d’adequació de la via
pública i el seguiment de les grans
obres que es fan al poble. Des

d’Obres i Via Pública s’identifiquen
i es recopilen les previsions
d’actuació a la via pública, es fa
un estudi tècnic de les actuacions
que, un cop acceptades, es plani-
fiquen i es tiren endavant. Un cop
enllestides les diferents actuacions,

es fa una anàlisi
dels resultats
per tal de tenir-
los en compte
en posteriors
actuacions.

Per posar al-
guns exemples,
des d’aquesta
Regidoria es
dirigeixen les
actuacions en
matèria d’obres
i s’executen els

plans de repavimentació de ca-
rrers, reposició de l’arbrat, arran-
jaments de places, manteniment
del servei d’aigües o senyalització
de la via pública. A més, el regidor
fa un seguiment i control al carrer
de les obres.

Rafa Dulsat, regidor d’Obres i
Via Pública, treballa estretament
amb la brigada i l’enginyer muni-
cipal, que és el tècnic que coordina
el projecte d’adequació de la via
pública i les instal·lacions munici-
pals. Des de l’Àrea es coordinen,
així mateix, els serveis de submi-
nistrament d’aigua i els serveis de
les companyies del gas, de la llum
i de les comunicacions. Tota
aquesta planificació és molt im-
portant, ja que el creixement ur-

banístic que està vivint el nostre
poble ha d’anar acompanyat d’una
extensió dels serveis.

Per altra banda, entre els pro-
jectes més immediats que en Rafa
Dulsat vol desenvolupar al capda-
vant de la Regidoria d’Obres i Via
Pública,  hi ha la neteja i
l’aprofitament dels solars, entre
els quals hi ha el solar municipal
que ocupava l’antiga caserna de
la Guàrdia Civil i que suposa un
primer pas cap a la recuperació
de la façana litoral.

URBANISME

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat
és la que gestiona el percentatge
més gran de tot el pressupost mu-
nicipal anual. Aquest gran esforç
econòmic s’explica perquè s’ocupa
de les infraestructures municipals
a banda de tirar endavant els pro-
jectes urbanístics que el poble
necessita.

En aquesta legislatura les obres
que s’han de fer des de la Regido-
ria que encapçala Ibis Puig, són
moltes i molt importants. La pri-
mera de totes canviarà la fisono-
mia del cor del poble: l’acabament
de la canalització i la posterior

Des d’Obres i Via Pública
s’executen la

repavimentació de carrers,
la reposició de l’arbrat, o

l’arranjaments de places. A
més, el regidor fa un

seguiment i control al carrer
de les obres.

Maqueta del nou Centre d’Assistència Primària i aparcament subterrani a la riera Gavarra.

Rehabilitació de la plaça Pau Casals.
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L’ ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EN XIFRES

Personal
Total 850.816 euros
25% de tot el pressupost de Personal

Despesa Corrent
(partides més significatives)

Subministrament d’energia elèctrica 168.000
Sevei de neteja viària i recollida de brossa 815.672
Servei de manteniment i neteja de parcs i jardins 324.867
Infrasestructura. Carrers i vies públiques 90.151

Total 1.617.442 euros
62% de tot el pressupost de Despesa Corrent

Transferències
(partida més significativa)

Aportació Consorcis de
Residus Sòlids Urbans de Mataró 174.293

Total 176.096 euros
25% de tot el pressupost de Transferències

Inversions - Àrea de Territori i Sostenibilitat
(partides més significatives)

Urbanització del polígon industrial 5.119.592
Urbanització de les rieres 384.647
Arranjament de carrers 300.506
Total 5.888.836 euros
80% de tot el pressupost d’Inversions
Total inversions 6.908.845

Xifres del pressupost de l’any 2003 sense incloure modificacions posteriors

urbanització de les rieres. Però tot
i ser el més conegut, aquest no és
l’únic projecte.

El creixement: una preocu-
pació

Urbanisme, també suposa
conèixer les possibilitats del poble
i no sobrepassar-les.  Encara que,
tal i com explica la regidora, “hi
ha una idea equivocada del creixe-
ment que ha sofert Canet en els
darrers anys. La població a les zo-
nes de nova construcció es pot xifrar
en 1.000 habitants mentre que
l’increment de població a l’interior
del poble és del doble, de dues mil
persones”. Però és evident que el
creixement demogràfic influeix en
la vida canetenca. Segons Ibis Puig
“el poble ja no ha de créixer en
quantitat sinó en qualitat. El creixe-
ment ideal ha de permetre que es
mantingui l’equilibri en la vida
social”. Aquest ferm propòsit pas-
sa, per exemple, perquè tota obra
nova es faci sense barreres arqui-
tectòniques i perquè les noves
promocions d’habitatges tinguin
el 10% d’habitatge protegit que
marca la llei.

En  aques ta  l eg i s l a tu ra
l’Ajuntament també vetllarà per
tirar endavant el projecte del nou
Centre d’Atenció Primària – que
triplicarà l’extensió de l’actual -,
un aparcament subterrani i un
parc. Aquests equipaments s’han
de construir a l’inici de la riera
Gavarra, en un espai privilegiat
que és al cor mateix del nostre
poble.

Hi ha dos projectes urbanístics
més que, a llarg termini, contribui-

ran a canviar Canet encara més
del que ho faran les obres de les
rieres. Aquests dos projectes són,
per una banda, la millora del cen-
tre històric, que té com a obra
pública central la rehabilitació i la
reconstrucció definitiva de l’Odèon
i la recuperació de la façana litoral.

L’Odèon és, d’aquests dos pro-
jectes, el més viable de cara a la
present legislatura. Tot i així serà
complex tirar endavant l’obra per-
què, primer de tot, Canet ha de
decidir quins seran els usos con-
crets i finals del futur teatre, ja que
aquests determinaran les caracte-
rístiques arquitectòniques de
l’edifici.

Per altra banda, la recuperació
de la façana litoral suposarà que

La millora del centre històric
té com a obra pública

central la rehabilitació i
reconstrucció definitiva

de l’Odèon

Canet deixi de viure d’esquena al
mar. Però aquest projecte és molt
costós i demana l’aplicació de polí-
tiques urbanístiques a llarg termini.

euros


