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Acords adoptats pel Ple, màxim òrgan de govern i administració municipal, compost per tots els regidors
i les regidores del consistori i presidit per l’alcalde:

Acords Ple 28/07/05Acords Ple 28/07/05Acords Ple 28/07/05Acords Ple 28/07/05Acords Ple 28/07/05 VVVVVotacióotacióotacióotacióotació

Aprovació provisional modificació puntual  normes subsidiàries de planejament -sistema  d’equipaments públics-
Tràmit necessari per adequar solars destinats a usos públics Unanimitat

Acceptació de la subvenció de la Generalitat  per a la llar d’infants municipal
Subvenció del curs 2004-05 Unanimitat

Ratificació de l’acord de Junta de Govern Local  d’aprovació de les dues festes locals l’any 2006
Dijous 29 de juny i divendres 8 de setembre de 2006 Unanimitat

Creació del Consell Municipal de Medi Ambient Unanimitat

Aprovació de tarifes pel Palauet curs 2005-06 Unanimitat

Aprovació del compte general de l’any 2004 Unanimitat

Proposició d’ERC perquè la bandera de Catalunya presideixi tot l’any la façana de l’Ajuntament 2 favor 15 contra

Aprovació de l’ús del programari lliure i el programari en català a l’Ajuntament Unanimitat
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L’Ajuntament de Canet de Mar no es fa responsable de les
opinions expressades pels grups polítics a les pàgines 14 i 15
del butlletí municipal

El govern de Canet,
 assolint objectius

3

Han passat dos anys des que els grups del PSC, CiU i ERC a Canet de Mar vam
decidir treballar plegats per garantir que el poble avancés d’acord amb l’interès
col·lectiu, l’interès general, de tots i de totes.
Des d’aleshores hem lluitat per aplicar el Pla de futur com una estratègia de
poble. I ho estem aconseguint.
Governar no és fàcil. Hem de negociar, posar-nos d’acord entre nosaltres. Cadascú
se sent responsable de l’àrea que li ha estat assignada i ha de vetllar perquè
s’acompleixin les expectatives ciutadanes i es cobreixin les necessitats de la
població.
El programa conjunt que vam presentar al juny de 2003 es va assolint:
Volíem un desenvolupament integral del polígpolígpolígpolígpolígon industrialon industrialon industrialon industrialon industrial: pròximament
l’inaugurarem.
Volíem un canvi d’imatge al centrcentrcentrcentrcentre històric:e històric:e històric:e històric:e històric:  veieu la riera Sant Domènec, la
plaça de la Llenya i la riera Buscarons. Ara podem seguir de prop la transformació
del Campus de l’Escola de Teixits. La construcció d’un aparcament soterrat
permetrà que tot el poble pugui gaudir d’una plaça pública oberta. A més a més,
també hi ubicarem el nou Centre d’Atenció Primària. Serà un centre nou, més
gran i adequat a la nostra població.
Volíem un ensenensenensenensenensenyyyyyament púbament púbament púbament púbament públic de qualitalic de qualitalic de qualitalic de qualitalic de qualitattttt: hem inver tit en millores a
l’actual escola pública de primària. Tindrem la segona escola al 2007 i El
Palauet, la llar d’infants municipal, acaba de començar el seu tercer període
amb 115 menuts a les aules.
Volíem una DeixalleriaDeixalleriaDeixalleriaDeixalleriaDeixalleria pràctica i en condicions: aquest equipament funciona
correctament i a ple rendiment. Canet és capdavanter en la rrrrrecollida selectiecollida selectiecollida selectiecollida selectiecollida selectivvvvvaaaaa
de residus. El nou sistema porta a porta posa de manifest, un cop més, el
civisme i la conscienciació de la població.
Volíem un centre cívic: acosteu-vos a VVVVVililililil·la Fla Fla Fla Fla Florlorlorlorlora,a,a,a,a, punt de trobada i de suport
de la cultura, la joventut i la promoció econòmica local.
Queda molt per fer:
L’OdèonOdèonOdèonOdèonOdèon: és del poble de Canet des del desembre de 2002. El 2006 començaran
les obres per convertir-lo en l’espai de dinamització cultural que Canet mereix
i necessita.
FFFFFaçana litoraçana litoraçana litoraçana litoraçana litoralalalalal:  hem de seguir recuperant finestres al mar.
Construcció d’hahahahahabitabitabitabitabitatgtgtgtgtge social:e social:e social:e social:e social: un dels reptes dels propers dos anys.
El benefici col·lectiu de tot el que hem exposat ens encoratja a seguir endavant.
Volem que l’editorial del butlletí del juny de 2007 es tituli: El GoEl GoEl GoEl GoEl Govvvvvererererern den den den den de
Canet,Canet,Canet,Canet,Canet, objectius assolits objectius assolits objectius assolits objectius assolits objectius assolits.....  Nous r Nous r Nous r Nous r Nous reeeeeptes de futurptes de futurptes de futurptes de futurptes de futur.....
Treballem plegats per aconseguir-ho.  Per Canet.

Equip de gEquip de gEquip de gEquip de gEquip de gooooovvvvvererererern mn mn mn mn municipalunicipalunicipalunicipalunicipal
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Obert al trànsit l’enllaç de la ronda
des del Dr. Manresa fins al Grau

Des del 15 de juliol passat es pot transitar pel darrer tram de la ronda
del Doctor Manresa. L’alcalde i el president de la junta de compensació
de la zona, van tallar, aquest dia, la cinta que obria el pas als vehicles.
Aquest tram dóna fluïdesa al trànsit i millora la mobilitat rodada, ja que
s’estalvia el pas pel centre històric.  Té poc més de 400 metres, un
carril per a cada sentit i passos de vianants elevats per reduir la velocitat
dels vehicles. També hi trobem una zona verda que inclou un espai de
jocs infantils.
Les obres han durat dos anys. El  seu cost, a càrrec de la junta de
compensació, ha estat de 763.554 euros.

Nova imatge del centre històric
Inauguració de la riera Buscarons

El conseller Joan Carretero (ERC)  va ser a Canet el 30 de juliol passat per inaugurar
les obres d’urbanització

Canet canvia. Creix i es modernitza. L’embelliment
del centre històric comença a ser una realitat. Després
de mesos de molèsties i incomoditats per veïns,
comerciants i població en general, la riera ha canviat
d’aspecte.
Ara tenim una rambla oberta, ampla, que convida
l’autòcton i el forani a passejar i gaudir de l’entorn.
La inauguració de la urbanització de la riera Buscarons
i de la plaça de la Llenya s’ha viscut, aquest juliol, com
una festa.  L’alcalde Joaquim Mas i la resta de regidors
i regidores de l’Ajuntament van acompanyar el
conseller de Governació i Administracions Públiques,
Joan Carretero, en un recorregut per tota la riera.
També hi anaven els gegants dels Abells, els grallers
Xarop de Canya i més de dos-cents veïns i veïnes de
Canet que no van voler perdre’s l’esdeveniment.
Al capdamunt de la riera, l’Àrea de Comerç i els
botiguers havien instal·lat una ludoteca i uns inflables
per als més petits i les pubilles i els hereus de Canet
repartien uns ventalls fets per a l’ocasió. Al vespre hi
va haver sardanes amb la Cobla Premià i música en
directe, amb els grups Alatac, El 9 de la classe i La
calle del malo.
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de seria que el servei de neteja ho
recollís però això no educaria el veí
infractor, que mantindria l’actitud in-
cívica.
L’Ajuntament ha enviat avís de proce-
diment sancionador a més de 30 par-
ticulars i a una desena d’empreses i
comerços. Les sancions poden arribar
als 300 euros per als particulars i fins
a 3.000 euros els comerços.  La san-
ció mínima és de 120 euros.

Principals punts
negres detectats

- carrers Sant Benet i Sant Joan
- avinguda Maresme
- diversos punts de l’N-II,
   principalment blocs de pisos
- ronda Anselm Clavé/cant. Molí
- carrer Bruc,  8 (bloc de pisos)
- carrer Rosselló
- via Cannetum

Informació del porta a porta
De dilluns a divendres
de 10.00 a 14.00 hores a l’Ajuntament
(c/Ample, 11).

El nou sistema de recollida selectiva
porta a porta va començar el 2 de
maig. Els resultats, àmpliament difo-
sos per l’Ajuntament a través dels
mitjans de comunicació locals i dels
canals habituals d’informació, han es-
tat molt satisfactoris.
L’arribada de l’estiu compor ta un
creixement de població, sobretot de
segones residències.  Malgrat
l’inconvenient i sovint el desconeixe-
ment de la implantació per part dels
nouvinguts, que provoca petites erra-

des en la separació de les deixalles, la
valoració que en fa l’Ajuntament és
positiva. Durant l’estiu ens hem man-
tingut al voltant del 60 % de recollida
selectiva.
La mitjana de Catalunya, que podeu
consultar al web de l’Agència Catala-

Estatuts del Consell de Medi Ambient

El darrer Ple municipal ha aprovat els Estatuts del Consell Municipal de
Medi Ambient.
Això vol dir que, un cop hagi passat el temps que cal per a l’aprovació
definitiva, ja es podrà constituir oficialment el Consell Municipal de Medi
Ambient.
Un nou òrgan de participació ciutadana format per representants del teixit
associatiu local que té com a objectiu,  assessorar i participar en les decisions
mediambientals d’àmbit local destinades a millorar la qualitat de vida, sota
principis de desenvolupament sostenible.
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Recollida selectiva a l’estiu
Ens mantenim al voltant del 60%

na de Residus
( w w w . a r c -
cat.net) de
l’any 2004 és
del 21 %.  Tot
un èxit, ja ho
veieu.
La principal
preocupació
municipal són
els punts ne-
gres detectats
a diver ses
vies.  Ja s’hi
està incidint.
Com?
- Cartells al carrer.
- Cartes adreçades al veïnat on s’ha
detectat el punt negre.
- Obertura de bosses i identificació
dels responsables.
- Avís de sanció directament als res-
ponsables, a través de cartes, truca-
des o visites personalitzades.
Aconseguir eradicar els punts negres
té inconvenients. L’Ajuntament deixa
les bosses al carrer, sense recollir, amb
una enganxina que avisa que no s’ha
separat correctament. El més còmo-

L’Ajuntament compta
aquest estiu amb el
reforç d’una tècnica
mediambiental que
controla les infraccions i
informa al veïnat
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Temporada de platja 2005
Els serveis tripliquen esforços
Estiu és sinònim de
lleure, de vacances i
d’esplai. Perquè tot
això sigui possible, els
municipis de costa
hem d’oferir un servei
adient a les necessitats
de la població.
La temporada de plat-
ja dura ben bé tres
mesos, des del 15 de
juny fins al 15 de se-
tembre. I hi ha força àrees municipals que, cadascuna dins el seu àmbit,  treba-
llen al 100% durant aquest període.
La BrigBrigBrigBrigBrigada d’Obrada d’Obrada d’Obrada d’Obrada d’Obres i Seres i Seres i Seres i Seres i Servvvvveiseiseiseiseis té cura de l’estat de la sorra, dels accessos a
les platges i de la seva neteja. Sis nits a la setmana, un tractor arrossega  des
de les 11 de la nit fins a les 7 del matí, la màquina que neteja la sorra. Cada matí
s’aboquen uns 200 kg de residus (sobretot puntes de cigarreta) a la Deixalle-
ria.
Tres operaris recullen durant el dia les deixalles dels banyistes. Val a dir que la
majoria, les dipositen a les prop de 40 papereres repartides per la platja.
L’ÀrÀrÀrÀrÀrea de Sanitaea de Sanitaea de Sanitaea de Sanitaea de Sanitattttt té el volum més gran de feina just abans de la temporada.
És qui prepara el Conveni de vi-
gilància i salvament a les plat-
ges que cada estiu signem amb
Creu Roja.
Sanitat és, juntament amb MediMediMediMediMedi
Ambient,Ambient,Ambient,Ambient,Ambient, responsable de la
sol·licitud de la Bandera Blava
que, aquest 2005, també oneja
a la nostra platja.
La campanya Siguem Cívics, que
vol conscienciar els amos de gos-
sos perquè respectin persones i
via pública, pren força a l’estiu.
Sanitat i Seguretat Ciutada-Seguretat Ciutada-Seguretat Ciutada-Seguretat Ciutada-Seguretat Ciutada-
na na na na na són les dues àrees que treba-
llen plegades per aconseguir-ho.
L’Oficina de TTTTTurismeurismeurismeurismeurisme, oberta tot
l’any, amplia l’horari durant
l’estiu. Juntament amb Espor-Espor-Espor-Espor-Espor-
tststststs,,,,, s’encarrega de l’animació a
la platja, amb activitats com el
VII Torneig de futbol platja.

Les dadesLes dadesLes dadesLes dadesLes dades
Vigi lància i  salvament Creu RojaVigi lància i  salvament Creu RojaVigi lància i  salvament Creu RojaVigi lància i  salvament Creu RojaVigi lància i  salvament Creu Roja

Recursos humans:Recursos humans:Recursos humans:Recursos humans:Recursos humans: 10 persones

In f raestrutures:In f raestrutures:In f raestrutures:In f raestrutures:In f raestrutures:
1 lloc de socors
1 torre d’observació
2 torres d’intervenció immediata
1 embarcació tipus C
1 vehicle 4x4
Horari: de 10.00 a 18.00 hores
Aportació municipal: 48.721,06 euros

Màquina neteja platgesMàquina neteja platgesMàquina neteja platgesMàquina neteja platgesMàquina neteja platges
Cost:  45.040 euros

Diputació de BarcelonaDiputació de BarcelonaDiputació de BarcelonaDiputació de BarcelonaDiputació de Barcelona
A través del Pla de la franja litoral, ha cedit a
l’Ajuntament material i infraestrutures per a les
platges, com ara la plataforma lúdica de 28 m2, el
lloc de socors d’intervenció immediata, i un supor t
econòmic de 19.152,09 euros per fer front a les
despeses de la temporada estival 2005.

El Palauet,
curs 2005-06

El darrer Ple municipal ha aprovat les
quotes per als diferents serveis.
Les mensualitats es mantenen per ter-
cer any consecutiu. Això s’ha pogut
fer gràcies a l’augment en les aporta-
cions de les administracions, sobre-
tot de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu de la Conselleria d’Educació,
d’acord amb el mapa de llars d’infants
que han elaborat, és crear 30.000
noves places d’escola bressol abans
de l’any 2008, amb l’objectiu d’oferir
espai al 30% dels infants de 0 a 3
anys. Canet va inaugurar al 2003
l’escola bressol pública per comple-
tar l’ofer ta de les dues guarderies
privades. Avui tenim places per a més
del 30% de la població d’aquesta fran-
ja d’edat i per això gaudim de l’ajut
econòmic màxim de la Generalitat.
La subvenció rebuda pel curs 2004-
05 és de 126.000 euros.
L’Ajuntament vol que els diners rebuts
repercuteixin directament en les famí-
lies. Per això és possible mantenir les
quotes del servei d’escola bressol.
Les úniques quotes que s’apugen són
les dels serveis de permanències i de
menjador. Tot i així és un augment que
està per sota del màxim establer t per
la Generalitat.

Les dades 2005-06Les dades 2005-06Les dades 2005-06Les dades 2005-06Les dades 2005-06
Alumnes:Alumnes:Alumnes:Alumnes:Alumnes:  115 Aules:Aules:Aules:Aules:Aules: 8
(2 de P0, 3 de P1, 3 de P2)
El curs ha començat el 5 de setem-
bre.  Aquest any, per primer cop, hi
haurà cuina pròpia.

Visita de la consellera l’octubre passat



L’experiència de govern del període 2001-2003 i els resultats de les
darreres eleccions municipals van propiciar que PSC, CiU i ERC
reformulessin el pacte de govern que les unia. Ara, a l’equador de
la legislatura, els tres socis de govern fan balanç de la feina feta i de
la que els queda pendent.

El pacte de govern
El Pla de Futur ha marcat les prioritats

a mitja legislatura

Els resultats de les eleccions municipals del 25 de maig del 2003,
en què cap formació política va obtenir la majoria absoluta, van
deixar la porta oberta a múltiples possibilitats de formació de
govern. Davant d’aquest escenari i, per tal de garantir la
governabilitat de l’Administració municipal, el PSC, CiU i ERC van
decidir revalidar el pacte de govern que les havia unit fins al
moment. L’acord establia cinc línies estratègiques a desenvolupar
al llarg de la legislatura: incrementar la qualitat de vida dels
canetencs i afavorir la seva integració i cohesió social;
especialitzar-se en activitats de lleure i restauració de cap de
setmana; recuperar i dinamitzar el centre històric; consolidar i
enfor tir l’activitat industrial, i garantir que l’Ajuntament fos dels
principals dinamitzadors de l’economia i la vida social i cultural.
Aquesta llista d’objectius bàsics s’ha materialitzat en actuacions
com la construcció del polígon industrial o la urbanització de les rieres. D’altres ja estan encaminades, com la construcció del nou
Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) i la transformació de la part baixa de la riera Gavarra amb l’aparcament soterrat, el nou
Centre d’Atenció Primària (CAP) i una plaça. Però, tot i el gran esforç de gestió que ha suposat aconseguir la inversió necessària per
portar endavant tots aquests equipaments, el govern és conscient de la feina que encara li queda per fer. Els tres socis de govern
valoren el moment polític actual i la salut del pacte que les uneix responent el mateix qüestionari.

7 EL PACTE DE GOVERN

Principals inversions de la legislatura
Inv. privats Generalitat    Ajuntament de Canet Inversió total (en euros) Inversió total (en ptes)

Polígon industrial 4.720.529 Euros        399.000 Euros 5.119.529 Euros 851.000.000 ptes
Riera Sant Domènec 180.303 Euros        279.578 Euros 459.881 Euros 76.000.000 ptes
Riera Buscarons 330.000 Euros        239.000 Euros 569.000 Euros 94.000.000 ptes
Aparcament Gavarra 6.000.000 Euros 6.000.000 Euros 1.000.000.000 ptes
Centre d’Atenció Primària 2.000.000 Euros 2.000.000 Euros  330.000.000 ptes
Segona escola pública 3.500.000 Euros 3.500.000 Euros 577.000.000 ptes
Ronda Dr. Manresa 600.000 Euros       116.000 Euros 700.000 Euros 120.000.000 ptes
Total 11.320.529 Euros 6.010.303 Euros       1.023.578 Euros 18.354.410  Euros 3.047.000.000 ptes
Esforç inversor        62 %           32 %               6 %
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- El pacte de g- El pacte de g- El pacte de g- El pacte de g- El pacte de gooooovvvvvererererern es vn es vn es vn es vn es va estaa estaa estaa estaa estabbbbblirlirlirlirlir
sobre cinc l ínies estratègiques.sobre cinc l ínies estratègiques.sobre cinc l ínies estratègiques.sobre cinc l ínies estratègiques.sobre cinc l ínies estratègiques.
Quines d’aquestes línies han donat,Quines d’aquestes línies han donat,Quines d’aquestes línies han donat,Quines d’aquestes línies han donat,Quines d’aquestes línies han donat,
fffff ins al moment,ins al moment,ins al moment,ins al moment,ins al moment, mil lor mil lor mil lor mil lor mil lor s rs rs rs rs resultaesultaesultaesultaesultats?ts?ts?ts?ts?
- Hem treballat sobretot en la línia de
consolidar i enfortir l’activitat industrial com
prova el polígon, que ja està gairebé
acabat.
També és satisfactòria la dinamització que
ha viscut el centre històric amb la
urbanització de les rieres. Això encara
millorarà amb la constr ucció de
l’aparcament, el CAP i la plaça que ja s’ha
començat. Però aquestes actuacions no
són les úniques. De cara al 2007 tindrem
el pla d’ordenació urbanística que ens
permetrà seguir avançant.
- Què és el que cal millorar?- Què és el que cal millorar?- Què és el que cal millorar?- Què és el que cal millorar?- Què és el que cal millorar?
- Cal treballar per incrementar la qualitat
de vida . L’explosió demogràfica ha anat
acompanyada de millores en equipaments
però no de més cohesió i integració social.
- Les l ínies estratègiques es- Les l ínies estratègiques es- Les l ínies estratègiques es- Les l ínies estratègiques es- Les l ínies estratègiques es
concretaven en deu prioritatsconcretaven en deu prioritatsconcretaven en deu prioritatsconcretaven en deu prioritatsconcretaven en deu prioritats

d’actuació. Com valoren la feinad’actuació. Com valoren la feinad’actuació. Com valoren la feinad’actuació. Com valoren la feinad’actuació. Com valoren la feina
feta fins al moment?feta fins al moment?feta fins al moment?feta fins al moment?feta fins al moment?
- De manera molt positiva. S’han impulsat
set grans projectes que han suposat que
Canet rebés, en inversions, més de tres
mil milions de les antigues pessetes.
D’aquesta xifra, Canet tan sols n’ha aportat
el 6%. Cal dir que, tot i que les
infraestructures eren molt necessàries,
aquesta inversió no hauria arribat si no hi
hagués hagut un gran esforç de gestió
per part de l’equip municipal.
- El pacte establia tres grans àrees- El pacte establia tres grans àrees- El pacte establia tres grans àrees- El pacte establia tres grans àrees- El pacte establia tres grans àrees
de responsabil i tat en què hi sónde responsabil i tat en què hi sónde responsabil i tat en què hi sónde responsabil i tat en què hi sónde responsabil i tat en què hi són
prprprprpresents tots tresents tots tresents tots tresents tots tresents tots tres pares pares pares pares par titstitstitstitstits..... Ha esta Ha esta Ha esta Ha esta Ha estattttt
positiu i viable aquest sistema depositiu i viable aquest sistema depositiu i viable aquest sistema depositiu i viable aquest sistema depositiu i viable aquest sistema de
trtrtrtrtreeeeeball trbal l  trbal l  trbal l  trbal l  transvansvansvansvansvererererer sal?sal?sal?sal?sal?
- Jo en faig un balanç molt bo. És veritat
que hem sentit sovint crítiques als
problemes de comunicació entre nosaltres
i molts atacs directes a àrees concretes.
Però, tot plegat només respon a la
vocació malaltissa que té l’oposició de
qüestionar la feina del tripartit per tal

d’erosionar-lo. És cert que hi ha dificultats,
però també hi ha maduresa política.
Exercitar el consens no és dolent.
- Un altre objectiu que establia el- Un altre objectiu que establia el- Un altre objectiu que establia el- Un altre objectiu que establia el- Un altre objectiu que establia el
pacte erpacte erpacte erpacte erpacte er a el de modera el de modera el de modera el de modera el de moder nitzar initzar initzar initzar initzar i
millorar l’eficàcia, el funcionament,millorar l’eficàcia, el funcionament,millorar l’eficàcia, el funcionament,millorar l’eficàcia, el funcionament,millorar l’eficàcia, el funcionament,
la transparència i l’accessibilitat dela transparència i l’accessibilitat dela transparència i l’accessibilitat dela transparència i l’accessibilitat dela transparència i l’accessibilitat de
l’estrl ’estrl ’estrl ’estrl ’estr uctuructuructuructuructur a pol ít ica i adminis-a pol ít ica i adminis-a pol ít ica i adminis-a pol ít ica i adminis-a pol ít ica i adminis-
trativa. S’ha aconseguit?trativa. S’ha aconseguit?trativa. S’ha aconseguit?trativa. S’ha aconseguit?trativa. S’ha aconseguit?
- L’estructura administrativa ha de millorar.
L’explosió demogràfica ha generat molts
problemes que l’Administració no havia
previst. El pla general que tindrem enllestit
el 2007 preveurà tots aquests canvis.
- Quines prioritats teniu de cara a- Quines prioritats teniu de cara a- Quines prioritats teniu de cara a- Quines prioritats teniu de cara a- Quines prioritats teniu de cara a
la segona meitat de la legislatura?la segona meitat de la legislatura?la segona meitat de la legislatura?la segona meitat de la legislatura?la segona meitat de la legislatura?
- Acabar tot el que està engegat.
Segurament arribarem justos al final de la
legislatura. L’aparcament de la riera
Gavarra estarà acabat al juny del 2006, la
nova escola pública de primària entrarà
en funcionament el setembre del 2007.
També cal desbloquejar el tema dels
passos soterranis.

«El pla d’ordenació urbanística
Entrevista a Joaquim Mas (PSC)

ens permetrà seguir avançant»



9 L’ANY A FONS

«La feina és una evolució,
Entrevista a Ibis Puig (CiU)

aturar-se vol dir retrocedir»
- El pacte de g- El pacte de g- El pacte de g- El pacte de g- El pacte de gooooovvvvvererererern es vn es vn es vn es vn es va estaa estaa estaa estaa estabbbbblirlirlirlirlir
sobre cinc l ínies estratègiques.sobre cinc l ínies estratègiques.sobre cinc l ínies estratègiques.sobre cinc l ínies estratègiques.sobre cinc l ínies estratègiques.
Quines d’aquestes línies han donat,Quines d’aquestes línies han donat,Quines d’aquestes línies han donat,Quines d’aquestes línies han donat,Quines d’aquestes línies han donat,
fffff ins al moment,ins al moment,ins al moment,ins al moment,ins al moment, mil lor mil lor mil lor mil lor mil lor s rs rs rs rs resultaesultaesultaesultaesultats?ts?ts?ts?ts?
- Crec que el que estem fent millor és
incrementar la qualitat de vida i
propiciar la cohesió. Pel que fa a
l’activitat industrial, és evident que
s’està potenciant, el polígon ja està
gairebé fet. En la nostra feina no hi ha
un sostre on arribar i dir: ‘Ja està tot
fet!’.  Això voldria dir aturar-se, i si
t’atures retrocedeixes.
- Què és el que cal millorar?- Què és el que cal millorar?- Què és el que cal millorar?- Què és el que cal millorar?- Què és el que cal millorar?
- Cal millorar el procés de recuperació
i dinamització del centre històric i
enfortir l’activitat industrial més enllà
del polígon.
- Les l ínies estratègiques es- Les l ínies estratègiques es- Les l ínies estratègiques es- Les l ínies estratègiques es- Les l ínies estratègiques es
concretaven en deu prioritatsconcretaven en deu prioritatsconcretaven en deu prioritatsconcretaven en deu prioritatsconcretaven en deu prioritats
d’actuació. Com valoren la feinad’actuació. Com valoren la feinad’actuació. Com valoren la feinad’actuació. Com valoren la feinad’actuació. Com valoren la feina
feta fins al moment?feta fins al moment?feta fins al moment?feta fins al moment?feta fins al moment?
- La valoració és positiva però realista.
La urbanització de les rieres dóna
prioritat al vianant i això és qualitat

de vida. Les obres de l’aparcament
també contribuiran a fer un canvi a
Canet que difícilment es podrà tornar
a veure en molts anys. Aquesta és la
feina que ens toca fer, però cal dir en
veu alta que aquesta gestió suposa
moltes hores i molt esforç. També és
cert que tenim assignatures pendents.
Em preocupa el tema dels accessos al
Passeig Marítim. Ara vivim d’esquenes
al mar, amb dues barreres entremig
com són la carretera N-II i la via del
tren. Nosaltres hi estem a sobre però
cal tenir en compte que, a partir de la
via del tren, tot depèn de Madrid.
També cal crear habitatge social,
traslladar les dependències municipals
a Can Pinyol i la rehabilitar l’Odèon.
Finalment, tot i que és un projecte lent
i costós, cal recuperar la façana litoral.
- El pacte establia tres grans àrees- El pacte establia tres grans àrees- El pacte establia tres grans àrees- El pacte establia tres grans àrees- El pacte establia tres grans àrees
de responsabil i tat en què hi sónde responsabil i tat en què hi sónde responsabil i tat en què hi sónde responsabil i tat en què hi sónde responsabil i tat en què hi són
prprprprpresents tots tresents tots tresents tots tresents tots tresents tots tres pares pares pares pares par titstitstitstitstits..... Ha esta Ha esta Ha esta Ha esta Ha estattttt
positiu i viable aquest sistema depositiu i viable aquest sistema depositiu i viable aquest sistema depositiu i viable aquest sistema depositiu i viable aquest sistema de
trtrtrtrtreeeeeball trbal l  trbal l  trbal l  trbal l  transvansvansvansvansvererererer sal?sal?sal?sal?sal?

- Tot i que no treballem de la manera
més ideal, ho anem perfeccionant .
S’ha de tenir en compte que som molts
regidors en àrees diferents. Ens refiem
els uns dels altres però hem de
procurar estar assabentats de què fa
cada àrea per poder-nos explicar quan
la gent ens pregunta.
- Un altre objectiu que establia el- Un altre objectiu que establia el- Un altre objectiu que establia el- Un altre objectiu que establia el- Un altre objectiu que establia el
pacte erpacte erpacte erpacte erpacte er a el de modera el de modera el de modera el de modera el de moder nitzar initzar initzar initzar initzar i
millorar l’eficàcia, el funcionament,millorar l’eficàcia, el funcionament,millorar l’eficàcia, el funcionament,millorar l’eficàcia, el funcionament,millorar l’eficàcia, el funcionament,
la transparència i l’accessibilitat dela transparència i l’accessibilitat dela transparència i l’accessibilitat dela transparència i l’accessibilitat dela transparència i l’accessibilitat de
l’estrl ’estrl ’estrl ’estrl ’estr uctuructuructuructuructur a pol ít ica ia pol ít ica ia pol ít ica ia pol ít ica ia pol ít ica i
administrativa. S’ha aconseguit?administrativa. S’ha aconseguit?administrativa. S’ha aconseguit?administrativa. S’ha aconseguit?administrativa. S’ha aconseguit?
- Hem de millorar en tots els sentits.
No li podem dir al ciutadà que ve a
resoldre un assumpte que torni demà.
Hem de dinamitzar l’administració.
- Quines prioritats teniu de cara a- Quines prioritats teniu de cara a- Quines prioritats teniu de cara a- Quines prioritats teniu de cara a- Quines prioritats teniu de cara a
la segona meitat de la legislatura?la segona meitat de la legislatura?la segona meitat de la legislatura?la segona meitat de la legislatura?la segona meitat de la legislatura?
- El que calgui per aconseguir
integració i cohesió social. Això
suposa: treball, lleure, benestar,
serveis,... No ho acabarem, sempre s’hi
haurà de treballar.



Entrevista a Òscar Figuerola (ERC)

- El pacte de g- El pacte de g- El pacte de g- El pacte de g- El pacte de gooooovvvvvererererern es vn es vn es vn es vn es va estaa estaa estaa estaa estabbbbblirlirlirlirlir
sobre cinc l ínies estratègiques.sobre cinc l ínies estratègiques.sobre cinc l ínies estratègiques.sobre cinc l ínies estratègiques.sobre cinc l ínies estratègiques.
Quines d’aquestes línies han donat,Quines d’aquestes línies han donat,Quines d’aquestes línies han donat,Quines d’aquestes línies han donat,Quines d’aquestes línies han donat,
fffff ins al moment,ins al moment,ins al moment,ins al moment,ins al moment, mil lor mil lor mil lor mil lor mil lor s rs rs rs rs resultaesultaesultaesultaesultats?ts?ts?ts?ts?
- El que més hem treballat és l’increment
de qualitat de vida dels canetencs tot i que,
generalment, això afecta a allò que no es
veu com són els serveis en forma de re-
cursos als nouvinguts o les polítiques
d’integració a la societat del coneixement.
Pel que fa a la consolidació de l’activitat
industrial a Canet, la infraestructura és a
punt. Ara, qualsevol empresa pot canviar
la seva ubicació i gaudir dels avantatges
que ofereix el polígon. Pel que fa a
l’especialització en lleure i restauració de
cap de setmana i la dinamització del centre
històric, el desenvolupament serà més rà-
pid un cop s’hagi completat la renovació
dels equipaments i del centre del poble.
- Què és el que cal millorar?- Què és el que cal millorar?- Què és el que cal millorar?- Què és el que cal millorar?- Què és el que cal millorar?
- S’ha de millorar el ‘com’ treballem. Hem
de treballar per objectius, de manera es-
tratègica. S’han fet intents de treball trans-
versal però els ‘calaixos’ que comparti-
menten les regidories continuen vigents.
- Les l ínies estratègiques es con-- Les l ínies estratègiques es con-- Les l ínies estratègiques es con-- Les l ínies estratègiques es con-- Les l ínies estratègiques es con-
cretaven en deu prioritatscretaven en deu prioritatscretaven en deu prioritatscretaven en deu prioritatscretaven en deu prioritats
d’actuació. Com valoreu la feina fetad’actuació. Com valoreu la feina fetad’actuació. Com valoreu la feina fetad’actuació. Com valoreu la feina fetad’actuació. Com valoreu la feina feta
fins al moment?fins al moment?fins al moment?fins al moment?fins al moment?
- S’ha avançat força. En són la prova el
polígon industrial, la urbanització de la rie-

ra Buscarons, les obres a l’Odèon (co-
mençaran el 2006), i la construcció de la
nova escola pública que ja està encamina-
da. A més, cal tenir en compte les inver-
sions que s’han destinat a l’Escola Miseri-
còrdia, que pugen als 50 milions de pes-
setes, quantitat molt poc habitual per
aquest tipus d’equipament. Per altra ban-
da, hi ha dos temes que hem d’encaminar
en el que resta de legislatura: la construc-
ció d’habitatge social i la recuperació i la
preservació de la façana litoral. Aquest

darrer punt també va lligat a la construc-
ció de passos soterrats que facin per-
meable l’accés a la platja i que suposen
seguir pressionant al Govern de l’Estat.
- El pacte establia tres grans àrees- El pacte establia tres grans àrees- El pacte establia tres grans àrees- El pacte establia tres grans àrees- El pacte establia tres grans àrees
de responsabil i tat en què hi sónde responsabil i tat en què hi sónde responsabil i tat en què hi sónde responsabil i tat en què hi sónde responsabil i tat en què hi són
prprprprpresents tots tresents tots tresents tots tresents tots tresents tots tres pares pares pares pares par titst itst itst itst its.....  Ha es- Ha es- Ha es- Ha es- Ha es-
tat positiu i viable aquest sistematat positiu i viable aquest sistematat positiu i viable aquest sistematat positiu i viable aquest sistematat positiu i viable aquest sistema
de trde trde trde trde treeeeeball trball trball trball trball transvansvansvansvansvererererer sal?sal?sal?sal?sal?
- Penso que és un treball pendent. Sí que

hi ha experiències de treball transversal
però no passen de la línia política. La trans-
versalitat s’atura quan afecta a la gestió, a
la burocratització de l’Administració.
- Un altre objectiu que establia el- Un altre objectiu que establia el- Un altre objectiu que establia el- Un altre objectiu que establia el- Un altre objectiu que establia el
pacte erpacte erpacte erpacte erpacte era el de modera el de modera el de modera el de modera el de modernitzar i mi-nitzar i mi-nitzar i mi-nitzar i mi-nitzar i mi-
llorar l’eficàcia, el funcionament, lallorar l’eficàcia, el funcionament, lallorar l’eficàcia, el funcionament, lallorar l’eficàcia, el funcionament, lallorar l’eficàcia, el funcionament, la
transparència i  l ’accessibi l i tat detransparència i  l ’accessibi l i tat detransparència i  l ’accessibi l i tat detransparència i  l ’accessibi l i tat detransparència i  l ’accessibi l i tat de
l’estrl’estrl’estrl’estrl’estructuructuructuructuructura política i administra política i administra política i administra política i administra política i administraaaaati-ti-ti-ti-ti-
va. S’ha aconseguit?va. S’ha aconseguit?va. S’ha aconseguit?va. S’ha aconseguit?va. S’ha aconseguit?
- És un repte de l’Ajuntament. A nivell in-
tern, del 2001 al 2005 s’ha millorat molt,
tot i que hi ha vicis que persisteixen. S’ha
racionalitzat bastant la feina però s’ha de
millorar perquè el ciutadà també ho per-
cebi.
- Quines prioritats teniu de cara a- Quines prioritats teniu de cara a- Quines prioritats teniu de cara a- Quines prioritats teniu de cara a- Quines prioritats teniu de cara a
la segona meitat de la legislatura?la segona meitat de la legislatura?la segona meitat de la legislatura?la segona meitat de la legislatura?la segona meitat de la legislatura?
- La creació d’habitatge social i la recupe-
ració de la façana litoral. Però, també,
potenciar la inclusió social a par tir
d’enganxar-se al carro de la societat del
coneixement. Pels cursos que s’han fet
fins ara, ja hi han passat més de 300 per-
sones. En aquesta línia, s’està treballant
en la creació d’una intranet municipal. Per
altra banda, també són molt importants
les polítiques encarades a mantenir
l’activitat cultural i social i les que afecten
els serveis a les famílies.  També cal man-
tenir el dinamisme social integrador a par-
tir, per exemple, de la política lingüística.

«S’ha avançat amb el polígon,
rieres, nova escola i Odèon»

«Hem de treballar
en la construcció
d’habitatge social i la
recuperació i la
preservació de la
façana litoral.»

,



A la Casa museu Domènech i Montaner

L’Oficina de Turisme

Un dels factors de desenvolupament
socioecònomic més dinàmic i amb més
futur és l’explotació del patrimoni cul-
tural que pot generar llocs de treball
tant directes com indirectes. Per això
oferir les bases per a un desenvolupa-
ment que activi el comerç i el turisme
de qualitat és un dels objectius de
l’Ajuntament.
Des de fa temps, l’Oficina de Turisme
treballa en aquesta direcció i està
creant recursos per atraure el major
nombre de visitants possible. Per
aconseguir una millora substancial de
l’oferta s’han creat tres eixos: la plat-
ja, com a lloc d’esbarjo i coneixement,
el centre històric, dedicat a explicar el
patrimoni arquitectònic i mantenir
l’espai comercial, i la muntanya que
s’utilitza per atreure al públic excur-
sionista.
La platja, a més del Modernisme, és
un dels grans atractius que disposa
Canet. Un any més tenim la Bandera
Blava, però des de Turisme i Medi Am-
bient s’han buscat noves possibilitats.
Per això, a par tir del setembre es de-
limitarà una par t de la platja, entre la
fi del passeig i el rial del Sant Crist,
perquè pugui créixer la vegetació típi-
ca del litoral. Aquest treball permetrà
l’estudi de l’habitat litoral per part de
moltes escoles. És un projecte lligat a
la recuperació de la façana litoral.

 treballa per la qualitat

La Casa museu s’ha de convertir en la
joia del turisme de Canet. Des de fa un
temps, Turisme i la Casa museu treba-
llen conjuntament per potenciar aquest
equipament i convertir-lo en un veri-
table reclam.

El tercer punt de treball per aquest
any ha estat la creació de rutes
senyalitzades pels voltants de
Pedracastell. Durant el mes de
setembre s’acabaran de marcar
aquests camins i sortiran uns díptics
explicatius en diferents idiomes. També

L’Oficina de Turisme està treballant per col·locar Canet de Mar en el
mapa turístic internacional i oferir recursos de qualitat als visitants.

es vol potenciar el Sender de Gran
Recorregut GR-5, que uneix la nostra
vila amb Sitges tot passant pel
Montnegre, Montseny i Montserrat.
Finalment, cal destacar l’inici de la
campanya «Posa una flor al teu bal-
có». Des de la regidoria de Turisme es
vol promoure l’embelliment del poble,
sobretot del centre històric, per
atreure un major nombre de visitants.
Tot i la importància d’aquests treballs,
encara hi ha molta feina per fer. Però
en això hi ha de col·laborar tota la
ciutadania. Hem d’evitar les pintades
a les parets, no llençar els papers a
terra, netejar els excrements de gos o
mantenir la façana de casa nostra
neta. Són petites feines que milloren
la imatge de la vila i, per tant, atreuen
els turistes i ens beneficien a tots.

11 L’EQUIPAMENT

Es treballa en tres
eixos d’actuació:
platja, patrimoni
cultural i muntanya



Canet participa per primera
vegada al Correllengua

PROMOCIÓ DE CANET 12

Regidoria de
Participació
Ciutadana
L’equip de govern compta, des del
juny, amb un nou regidor. Francesc
Martín Casares, del grup de regidors
no adscrits, s’ha fet càrrec de la
Regidoria de Participació Ciutadana,
que fins ara formava part d’Alcaldia.
Amb la incorporació de Francesc
Martín aquesta Àrea pren força, ja que
la seva tasca se centra directament en
els aspectes propis de la participació
d’entitats, associacions i veïns de Canet
de Mar en la vida social i cívica de la
població.
S’ha creat una comissió que està
elaborant el Reglament de Participació
Ciutadana que, un cop sigui aprovat
pel Ple de la corporació, regirà les
actuacions en aquest àmbit a Canet.
Francesc Martín Casares és també
regidor adjunt a les àrees d’Educació
i Infància i de Medi Ambient.
Us atendrà  a l’Ajuntament, de 9.00 a
14.00 hores, prèvia cita.

La UNED engega
el nou curs
La Universitat Nacional d’Educació a
Distància (UNED) té a punt d’inici el
curs 2005-06. Canet, tres cursos
després de la represa dels estudis,
ofereix aquesta temporada: CAD
(Curs d’accés) a les carreres de
Turisme, Administració i direcció
d’empreses, Psicologia i Dret.

Dates de matriculació:Dates de matriculació:Dates de matriculació:Dates de matriculació:Dates de matriculació:
1r termini: del 15 de setembre
al 14 d’octubre de 2005
2n termini: del 15 d’octubre
al 15 de novembre de 2005

JORNJORNJORNJORNJORNADADADADADA INFORMAA INFORMAA INFORMAA INFORMAA INFORMATIVTIVTIVTIVTIVA:A:A:A:A:

dissabte 1 d’octubre a  les
12 del migdia a Vil·la Flora

30 de setembre - 19.00 h. - Casa museu:30 de setembre - 19.00 h. - Casa museu:30 de setembre - 19.00 h. - Casa museu:30 de setembre - 19.00 h. - Casa museu:30 de setembre - 19.00 h. - Casa museu:
     Inauguració exposició La transició democràtica i temps de Ràdio Canet

Lliurament Premi Raimon Bonal 2005
Presentació Beca Raimon Bonal 2006

4 d’octubre - 19.00 h. - Casa museu:4 d’octubre - 19.00 h. - Casa museu:4 d’octubre - 19.00 h. - Casa museu:4 d’octubre - 19.00 h. - Casa museu:4 d’octubre - 19.00 h. - Casa museu:
Conferència: Temps de transició i llengua, a càrrec de l’Il.lm Sr. Antoni Cruanyes

Becana,  primer alcalde de la democràcia (1979 – 1987)

7 d’octubr7 d’octubr7 d’octubr7 d’octubr7 d’octubre - 19.00 h.e - 19.00 h.e - 19.00 h.e - 19.00 h.e - 19.00 h.  - Bib - Bib - Bib - Bib - Biblioteca Plioteca Plioteca Plioteca Plioteca P.....  Gual i Pujadas: Gual i Pujadas: Gual i Pujadas: Gual i Pujadas: Gual i Pujadas:
Xerrada a càrrec de Màrius Serra: El tresor ocult de les paraules

14 d’octubre - 19.00 h. - IES Lluís Domènech:14 d’octubre - 19.00 h. - IES Lluís Domènech:14 d’octubre - 19.00 h. - IES Lluís Domènech:14 d’octubre - 19.00 h. - IES Lluís Domènech:14 d’octubre - 19.00 h. - IES Lluís Domènech:
Lectura del manifest del Correllengua a càrrec de l’actor Lluís Homar

Xerrada sobre la situació actual del català a càrrec de Jordi Solé Camardons

Més de 400 pobles catalans participen cada any en aquest recull d’actes en defensa i per
al foment de l’ús social del català. Al Maresme es faran des del 15 de setembre fins al 15
d’octubre. A Canet han pres la iniciativa l’Institut Lluís Domènech, els equipaments cultu-
rals municipals i entitats locals.
Ràdio i transició són els dos temes que centren els primers treballs guanyadors del
Premi d’investigació Raimon Bonal.  Per aquest motiu s’ha comptat amb les joves
redactores dels treballs, Irina Tàsies, Lourdes Pla i Marina Mustieles perquè col·laborin
en el muntatge i la preparació de l’exposició.
La podrem veure del 30 de setembre al 15 d’octubre a la Casa museu. Serà un recorre-
gut per la transició democràtica i el naixement de Ràdio Canet, que enguany compleix 25
anys i alhora es farà un homenatge al sociòleg Raimon Bonal, personatge vinculat, com
molts d’altres, a la història de la transició democràtica a Canet.

L’Àrea de Cultura, en col·laboració amb Ràdio Canet, prepara una
exposició sobre la transició a Canet i el naixement de la ràdio al
poble.

Inauguració de l’escola pública el 1974



Estiu 2005 per a nens i nenes
casals i esplais a vessar

L’oferta de lleure pels més petits
ha estat molt àmplia aquest
2005.  Amb varietat d’horaris i
ser veis, hi ha hagut
pràcticament una desena de
casals que han entretingut nens i
nenes durant els gairebé tres
mesos de vacances escolars.
La llar d’infants municipal també
ha obert a l’agost. Enguany,
després d’una enquesta feta als
pares i les mares, la Regidoria
d’Educació i Infància i els

responsables del Palauet van decidir tirar endavant la proposta d’oferir un casal pels
nens més petits de tres anys durant l’agost.
Una vintena de menuts, la majoria més grans de 18 mesos, tot i que també hi ha havia
nadons, han ompler t les aules de la llar d’infants al mes d’agost.   El casal ha funcionat
al matí i a la tarda i no ha ofer t servei de menjador.

13 PROMOCIÓ DE CANET

Al setembre comencen els
nous cursos de l’Escola d’Adults

El 13 de setembre s’obren les
inscripcions als cursos de l’Escola
d’Adults, a Vil·la Flora.  Aquesta
temporada 2005-06 podeu fer:
- Alfabetització i neolector s:
iniciació a la lecto-escriptura per a
persones sense alfabetitzar o amb
coneixements bàsics.
- Aula de conversa: introducció a
l’aprenentatge de la llengua catalana
oral.
- Català bàsic (primer i segon nivell)
- Curs d’acollida a nouvinguts:

introducció a la llengua i la cultura del nostre país.
- Taller d’informàtica bàsica.
- Aula de mares: alfabetització en català a mares d’alumnes per introduir pautes de
funcionament de la vida escolar i quotidiana del nostre país.
- Aula de reforç:  adreçat a escolars de 10 a13 anys seleccionats per cada centre.
- Curs d’història de Catalunya: a partir del gener. Curs de l’ACCAT (Associació Conèixer
Catalunya) obert a tothom.

El Plat i Cullera ha celebrat aquest estiu 25 anys

Control de radar als
carrers de Canet
El Servei Català del Trànsit ha cedit a
l’Ajuntament de Canet un radar per fer
controls de velocitat als carrers del
poble, dins del conveni de
col·laboració entre les dues
institucions. La Policia Local ha dut a
terme aquests controls des del 26 de
juliol fins al 15 d’agost.
Els principals llocs dels controls han
estat les rondes, via Cannetum, rial dels
Oms, zona del Grau, carrer Barcelona,
passeig Misericòrdia i la carretera
Nacional, al seu pas per Canet.
Durant les tres setmanes de control
del radar s’han denunciat un total de
288 vehicles i motocicletes 288 vehicles i motocicletes 288 vehicles i motocicletes 288 vehicles i motocicletes 288 vehicles i motocicletes per
anar a més velocitat de la permesa. La
velocitat màxima per la qual s’ha
denunciat ha estat una motocicleta que
anava a 148 quilòmetres hora al seu
pas per l’N-II. Dins del nucli urbà es va
denunciar un cotxe que circulava a 89
quilòmetres hora per la via Cannetum,
un altre que circulava a 67 quilòmetres
hora per la ronda Sant Jordi i un tercer
que anava a 55 quilòmetres hora per
la ronda Anselm Clavé.

Plafons indicatius
L’Ajuntament ha instal·lat aquest estiu
sis plafons per indicar punts d’interès
ciutadà ubicats a diferents llocs de la
població. S’assenyala, entre d’altres,
el centre històric, el Santuari i el castell
de Santa Florentina, el pavelló
d’espor ts, el camp de futbol, el
cementiri i el tanatori, el polígon i les
rondes.

Bandes rugoses
Aquest agost la Policia Local ha fet
instal·lar bandes limitadores de
velocitat  a la ronda Sant Jordi, una en
cada sentit de la marxa.

SEGURETAT CIUTADANA

Jornada informativa: 20 de setembre de 2005 a les 18.00 hores a Vil·la Flora
Inici de les inscripcions: 13 de setembre de 2005

Inici del curs: 26 de setembre de 2005
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PRPRPRPRPROJECTES I REALITOJECTES I REALITOJECTES I REALITOJECTES I REALITOJECTES I REALITAAAAATSTSTSTSTS

Aquesta legislatura s’està caracteritzant
per la realització de molts projectes que
faran que al 2007 Canet compti amb
noves infraestructures d’ús col·lectiu.
S’ha produït el cobriment i la urbanitza-
ció de les rieres Sant Domènec i Busca-
rons, donant com a resultat dues zo-
nes on els vianants poden passejar, al-
hora que es dóna un impuls per tal de
revifar l’activitat comercial al centre del
poble. Aquest projecte s’acabarà com-
plementant amb la construcció de 423
places de pàrquing a Ca l’Eusebi i
l’edificació d’un CAP ja pressupostat per
la Generalitat al 2005.
Cal fer esment al fet que el pes més
important del finançament d’aquestes
obres ha estat sufragat per les distin-
tes administracions i per inversions de
l’empresa privada; així doncs, als ca-
netencs i les canetenques ens costarà
ben poc remodelar les rieres de la nos-
tra vila; malgrat els inconvenients que
generen les obres, val la pena fer
l’esforç tots plegats.
La nova escola pública serà una reali-
tat, ubicada a la zona de can Salat Bus-
quets, serà de dues línies i podrà co-
mençar a funcionar el curs 2007-2008.
Properament, inaugurarem el polígon
industrial, projecte imprescindible per
tal de poder donar cabuda a les em-
preses existents al centre de la pobla-
ció, així com a d’altres que hi estiguin
interessades; aquest espai també
compta amb una zona d’equipaments
espor tius on en un futur s’ubicarà la
nova zona espor tiva.
No podem oblidar l’edifici de l´Odèon,
adquirit per l’Ajuntament en la passada
legislatura i amb un projecte d’execució
en marxa.
Aquests són alguns dels projectes pels
quals estem treballant, projectes que
de mica en mica, s’aniran convertint en
realitats.

Pl. Domènech Roura, 2 bx.
canetdemar@xarxapsc.net

UN RECURS UN RECURS UN RECURS UN RECURS UN RECURS AMENAMENAMENAMENAMENAÇAAÇAAÇAAÇAAÇATTTTT

El nostre País experimenta cada any, per
aquestes dates, un creixement mig per
població, proper  al 200% en localitats
costeres i turístiques del litoral català. El
nostre municipi no és una excepció a
aquesta realitat.
Les ofertes turístiques i lúdiques de Canet
de Mar són molt variades, però durant el
període de vacances pren molta
importància l’oferta de platja. És, doncs,
aquest un bé principal que necessitem
preservar per motius turístics, patrimonials
i ecològics.
Any rere any es van succeint
esdeveniments cer tament desagradables
a les platges de la nostra vila. Sovint ens
hem de banyar envoltats de cer ta escuma
sospitosa surant a l’aigua, o directament
residus sòlids flotant al voltant de les
nostres braçades.
Des de l’Ajuntament es fa un gran esforç
per preservar la sorra, els accessos i els
serveis a la platja en perfectes condicions.
Malgrat això, per més esforços que s’hi
esmercin, hi ha problemes que no pot
controlar el nostre consistori.
Canet, independentment de disposar d’un
litoral sanejat, comparteix un entorn en
què viles properes a la nostra,  vessen, a
través d’emissaris encara poc adequats,
residus constants al nostre litoral.
En aquest sentit, i des del nostre grup,
volem encoratjar a la ministra Narbona i
al conseller Milà perquè aturin,
definitivament, el problema dels residus
que cada estiu embruten les nostres
aigües litorals i amenacen una de les
ofertes més importants que ofereix Canet
als seus habitants i alhora, una important
font de riquesa pel poble.
Gràcies a l’esforç de tots, Canet, avui, és
una vila amb una oferta àmplia, que no
es limita al «sol i la platja», a l’hora que
també considerem molt important la feina
desenvolupada al consistori des de la
nostra Regidoria d’Urbanisme, per a ser
un dels municipis més respectuosos amb
la protecció de l’edificació al nostre litoral.

canetdemar@ciu.info
www.ciu.info/canetdemar
www.convergencia.org/canetdemar.html

BALANÇ DE GOVERN I  FEINA PENDENT!BALANÇ DE GOVERN I  FEINA PENDENT!BALANÇ DE GOVERN I  FEINA PENDENT!BALANÇ DE GOVERN I  FEINA PENDENT!BALANÇ DE GOVERN I  FEINA PENDENT!

ERC forma par t del govern de Canet de Mar des del
març del 2001, i d’ençà les eleccions del 2003 hi som
amb dos regidors dels deu que actualment el for-
men.
El balanç de la nostra contribució al govern de Canet
és satisfactòria. D’una banda forma par t de l’agenda
del govern temes que van ser proposats per ERC, i
de l’altra hem contribuït activament a posar Canet al
nivell d’altres pobles quant a serveis i infraestruc-
tures.
La canalització de les rieresrieresrieresrieresrieres i la seva urbanització,
la connexió de les rondesrondesrondesrondesrondes, el polígonpolígonpolígonpolígonpolígon industrial,
l ’augment de l ’act il ’act il ’act il ’act il ’act i v i tav i tav i tav i tav i ta t  cu l turt  cu l turt  cu l turt  cu l turt  cu l tura la la la la l ,  els serserserserser vvvvve ise ise ise ise is
adreçats a la infànciainfànciainfànciainfànciainfància (escola bressol o casals
d’estiu a Vi l· la Flora), les pol í t iquespol í t iquespol í t iquespol í t iquespol í t iques d’inclusió
socialsocialsocialsocialsocial (introducció a la informàtica, creació d’una
intranet municipal, cursos de català, parelles lin-
güístiques...) o la polít ica l ingüísticapolít ica l ingüísticapolít ica l ingüísticapolít ica l ingüísticapolít ica l ingüística vigent són
exemples d’obres, però sobretot de serveis i polí-
tiques adreçades a tota la població que sens dubte
ajuden a l’assoliment de la primera línia estratègica
del Pla de Futur presentat el 2003: incrementar la
qual i tat  de v idaqual i tat  de v idaqual i tat  de v idaqual i tat  de v idaqual i tat  de v ida i  afavorir la integrac ió so-integrac ió so-integrac ió so-integrac ió so-integrac ió so-
c i a lc i a lc i a lc i a lc i a l .
I  en la mateixa l ínia cal entendre els esforços
realitzats per a la consecució de la segona escolaescolaescolaescolaescola
públicapúblicapúblicapúblicapública i la remodelació de l’actual, la construcció
del nou CAPCAPCAPCAPCAP o l’adequació de VilVilVilVilVil· la Florala Florala Florala Florala Flora com a
centre cívic. Novament es tracta d’infrastructures per
a serveis públics adreçats a tots.
Del llistat de compromisos pendents per a la segona
par t de la legislatura, sens dubte cal centrar-nos en
continuar posant les bases per al desenvolupament
social i econòmic de Canet. I en aquest sentit la faça-faça-faça-faça-faça-
na l itoralna l itoralna l itoralna l itoralna l itoral i l’accessibilitat a la platja, la creació
d’habitatge socialhabitatge socialhabitatge socialhabitatge socialhabitatge social i la culturaculturaculturaculturacultura com a factor bàsic
de desenvolupament econòmic són els tres aspec-
tes clau.
La recuperació de la façana litoralfaçana litoralfaçana litoralfaçana litoralfaçana litoral, obrint noves
finestres al mar en el tram més central de la vila, i
l’accessibilitat a la platja amb els passos soterrats
i aparcaments als seus extrems serien un factor de
dinamització impor tant per a tota la població.
La creació d’habi tatge socia lhabi tatge socia lhabi tatge socia lhabi tatge socia lhabi tatge socia l  per a la nostra
gent ha de tenir un paper rellevant a par tir d’aquesta
segona par t de la legislatura. Ha de ser a l’agenda
de Canet durant els propers anys com al seu mo-
ment ho va ser l’escola bressol. Si ara som el poble
del Maresme més ben situat en aquest servei hem
de fer tots els possibles per ser també capdavan-
ters en habitatge social de qualitat.
El tercer gran tema és la cultura, amb l’OdèonOdèonOdèonOdèonOdèon com
a icona i amb l’objectiu que Canet aprofiti el seu
substrat cultural per conver tir-lo en motor econò-motor econò-motor econò-motor econò-motor econò-
micmicmicmicmic juntament amb el tradicional sector industrial.
El patrimoni tangible, la potencialitat creativa de
ComediantsComediantsComediantsComediantsComediants,  el factor de ser v i la univers i-v i la univers i-v i la univers i-v i la univers i-v i la univers i-
tàriatàriatàriatàriatària són valors que hem de saber aprofitar millor.
Amb aquests atractius ben potenciats, Canet esde-
vindria un referent sociocultural de primer ordre que
completaria el sector productiu que s’ubiqui al polí-
gon.
Bé doncs, molta feina i més il·lusió. El nostre objec-
tiu com a força de govern, incloure en l’agenda aquests
temes com en el passat n’hi vàrem posar d’altres
que avui ja són realitat o estan encaminats!

canetmar@esquerra.org
www.esquerra.org/canetmar



Telèfons
Ajuntament de Canet de MarAjuntament de Canet de MarAjuntament de Canet de MarAjuntament de Canet de MarAjuntament de Canet de Mar
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31
canetmar@canet.diba.es
www.canetdemar.org

Vil· la FloraVil· la FloraVil· la FloraVil· la FloraVil· la Flora
(Centre Cívic i Cultural)(Centre Cívic i Cultural)(Centre Cívic i Cultural)(Centre Cívic i Cultural)(Centre Cívic i Cultural)
Tel. 93 795 46 25
Fax 93 794 31 98

Escola Escola Escola Escola Escola TTTTTaller Els al ler Els al ler Els al ler Els al ler Els ArArArArAromeromeromeromeromer sssss
Tel/fax 93 794 01 05

Benestar SocialBenestar SocialBenestar SocialBenestar SocialBenestar Social
Tel. 93 795 46 79
Fax. 93 795 41 26

Policia LocalPolicia LocalPolicia LocalPolicia LocalPolicia Local
Tel. 93 794 00 88
Fax 93 794 07 44

El PalauetEl PalauetEl PalauetEl PalauetEl Palauet
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39

BibBibBibBibBiblioteca Plioteca Plioteca Plioteca Plioteca P.....  Gual i Pujadas Gual i Pujadas Gual i Pujadas Gual i Pujadas Gual i Pujadas
Tel. 93 795 60 37
Fax 93 794 31 54

Ràdio CanetRàdio CanetRàdio CanetRàdio CanetRàdio Canet
Tel. 93 794 20 02
Fax 93 794 13 03

OfOfOfOfOf icina de icina de icina de icina de icina de TTTTTurismeurismeurismeurismeurisme
Tel. 93 794 08 98

Casa museuCasa museuCasa museuCasa museuCasa museu
Domènech i MontanerDomènech i MontanerDomènech i MontanerDomènech i MontanerDomènech i Montaner
Tel. 93 795 46 15
Fax  93 794 30 90

Plaça MercatPlaça MercatPlaça MercatPlaça MercatPlaça Mercat
Tel. 93 794 02 92

Hosp i ta lHosp i ta lHosp i ta lHosp i ta lHosp i ta l
residència Guil lem Masresidència Guil lem Masresidència Guil lem Masresidència Guil lem Masresidència Guil lem Mas
Tel. 93 794 03 93
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Caldrà, doncs, potenciar una altra manera de
créixer, per exemple, la rehabilitació amb alçada,
també, que quedi clar, amb limitacions.
El polígon industrial ha de permetre la ubicació
d’empreses fora del centre del poble, i la ubicació
d’altres equipaments necessaris per al conjunt de
la població. Això donarà pas a la rehabilitació
progressiva del centre, que ha de respectar el
patrimoni històric per una banda, i, per una altra, ha
de tenir una adequació moderna dels carrers i les
places de la nostra vila que permeti el dret a la
mobilitat de les persones amb discapacitats. Tot això
demana tot un ventall de polítiques concretes.
Altres mesures que caldria introduir en el procés de
plantejament, projecte i gestió de l’ordenació urbana
serien:
- Una legislació que obligui a utilitzar elements
d’arquitectura bioclimàtica i d’estalvi energètic als
equipaments d’edificis públics i edificis que
gaudeixin de subvencions oficials (habitatges
protegits).
- Mesures fiscals, de legislació mediambiental i
d’activitats per limitar i desincentivar les emissions
contaminants de qualsevol mena (aire, aigua, llum).
- Mesures legals per intervenir en els solars sense
edificar i en els edificis buits o ruïnosos; mesures
de foment i d’intervenció; la possibilitat d’expropiar-
los per ser destinats a habitatge protegit i de lloguer
i per operacions d’esponjament i rehabilitació
urbana.
Per tant, cal impulsar un procés participatiu que
permeti anar més enllà del debat que avui ens ocupa
i que serveixi per recollir d’una forma seriosa i
rigorosa l’estat d’opinió del conjunt de la ciutadania
i aconseguir una major complicitat.
Crec que amb aquesta premissa es pot engegar un
procés par ticipatiu d’elaboració d’un pla general
d’ordenació urbana.
A l’hora de plantejar com s’ha de fer aquest procés,
cal vèncer dos obstacles molt arrelats. Primer, la
desconfiança d’uns ciutadans i unes ciutadanes que
poden plantejar la ineficàcia dels processos
participatius, perquè els consideren campanyes per
netejar la imatge dels polítics, però que no
aprofundeixen en una autèntica participació. I el
segon obstacle pot arribar per la inèrcia d’un
Ajuntament que no està encara prou acostumat a
impulsar propostes com la que ens ocupa.
Estic convençut que després d’un procés participatiu
ampli pot sortir un document molt interessant: el
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA.

Francesc Martín Casares
Regidor no adscrit
francescmartincasares@yahoo.es

PUNT i SEGUITPUNT i SEGUITPUNT i SEGUITPUNT i SEGUITPUNT i SEGUIT

Segons l’Enciclopèdia Catalana « Hom
l’anomena punt i seguit quant va al final d’una
oració i l’escriptura continua a la mateixa
línia»
Hem triat aquest t ítol per explicar
simbòlicament el que tothom ens pregunta
pel carrer el perquè; de la nostra dissolució
i el perquè del pas a Convergència Democràtica
de Catalunya;
Literàriament, diríem que tothom vol saber el
perquè de tot plegat.
Doncs bé, aquest encapçalament ens fa
entendre que estem al final d’una oració, i
aquí s’acaba una bella història, però ¡detall
important! no hi ha cap punt i a part, sinó
que l’escriptura continua  a la mateixa línia.
Amb aquest eufemisme volem simbolitzar el
nostre canvi de casa, però no d’actuació, no
de manera de ser
Certament hi ha un ahir (quan la majoria
estàvem a CDC), hi ha un avui, l’època
meravellosa del PIC i, sobretot, hi haurà un
demà esperançador.
Perquè tant ahir, com avui, com demà, érem,
som i serem les mateixes persones, amb el
mateix tarannà, les mateixes il·lusions, les
mateixes creences, i sobretot amb el mateix
esperit de servei envers un estil de poble i de
país que hem defensat, defensem i defensarem.
No hem canviat.
Han canviat les circumstàncies.
I ha arribat el moment que, a Canet, ara i per
sempre les idees passin davant dels
personalismes.
No podem perdre el temps, mirant enrere; el
passat, passat està, i com diu el nostre
president: «Ara això no toca.»
Ara toca mirar endavant, treballar amb
honestedat per assolir objectius, en definitiva:
sumar (mai més restar)
Però ara més que mai el que realment toca és
donar les gràcies al poble de Canet, gràcies
pel seu recolzament durant aquests 6 anys,
gràcies per fer-nos sentir el seu suport en
moments difícils i gràcies per votar-nos.
Gràcies, en definitiva, per fer-nos feliços.
CANETENCS: CANETENCS: CANETENCS: CANETENCS: CANETENCS: de tot cor  MOLTES MOLTES MOLTES MOLTES MOLTES
GRÀC I ESGRÀC I ESGRÀC I ESGRÀC I ESGRÀC I ES
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Independent de CanetIndependent de CanetIndependent de CanetIndependent de CanetIndependent de Canet
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