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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:

PlePlePlePlePle AcordAcordAcordAcordAcord VVVVVotacióotacióotacióotacióotació

26/01/06 Aprovació definitiva del projecte de l’aparcament de la riera Gavarra Unanimitat
26/01/06 Aprovació de la modificació del Reglament del rocòdrom         10 vots a favor 7 vots en contra
26/01/06 Creació d’una comissió informativa especial per a la mobilitat

a la riera Gavarra Unanimitat
26/01/06 Moció per al foment del cinema català i en català 10 vots a favor 7 abstencions
26/01/06 Proposició d’adhesió a la campanya ciutadana per la

Plataforma pel dret de decidir 2 vots a favor 14 contra i 1 abst.

AcorAcorAcorAcorAcords de la Jds de la Jds de la Jds de la Jds de la Junta de Gounta de Gounta de Gounta de Gounta de Govvvvvererererer n Localn Localn Localn Localn Local

18/01/06 Aprovació Conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i Ajuntament de Canet de
Mar per l’elaboració del Pla d’Usos i Dinamització de la Casa museu Domènech i Montaner

8/02/06 Aprovació del Pla Local de Joventut
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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

Construïm
 el Canet del futur
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Pas a pas, però sense aturar-nos, s’està complint el Pla de futur que vam
presentar-vos al 2003.  Només cal passejar pel poble per adonar-nos del canvi
que estem vivint. Un canvi que no és fàcil de dirigir perquè les dificultats són
moltes: cerca de suport i finançament supramunici-
pal, adequació dels serveis al creixement de
la població, catalogació i protecció del pa-
trimoni arquitectònic, protecció del lito-
ral, rehabilitació d’edificis antics que
es malmeten amb els anys ...
La transparència és, per aquest equip
de govern, una necessitat que de ve-
gades costa d’explicar i també
d’entendre. Nosaltres treballem amb
la cara descoberta, sempre. Per això us
informem puntualment del seguiment dels
projectes. Quan un s’encalla, podeu veure com
ens esforcem per solventar-lo. Com ja us dèiem a
l’anterior Viure Canet, cerquem la millor solució per al benefici de tothom.
Seguirem treballant d’aquesta manera, perquè és la nostra, l’única que sabem
fer, però sobretot perquè els resultats no poden ser millors.
Fixeu-vos en el que hem aconseguit l’any que acabem de deixar enrere: som
pioners en la recollida selectiva, hem urbanitzat rieres, inaugurat rondes i el
polígon industrial tan necessari per Canet. Tenim una nova Regidoria, la de
Participació Ciutadana i un nou Consell municipal, el de medi ambient que
promet tenir tanta força com el de cultura. El teixit associatiu local és més viu
que mai. Només cal donar una ullada a la Guia Activa que cada mes recull els
actes culturals i lúdics que fem a Canet.  Els equipaments municipals bullen
d’activitat: Vil·la Flora, el Palauet, la Biblioteca, el Pavelló ... i ara el rocòdrom,
que ben aviat funcionarà al cent per cent.
I no ens aturem. El 2006 serà un any intens. Veurà la llum un dels projectes més
importants de la legislatura: l’aparcament i el CAP al centre; començarà la
construcció de la segona escola pública i de l’Odèon; la nova Escola Taller i la
Brigada d’Obres seran als carrers i les places per fer-nos-els més amables,
perquè hi puguem passejar i els nostres fills hi puguin jugar; potenciarem el
comerç local i contribuirem així a l’enfor timent del centre històric com a espai
d’oci i diversió.
Però hi ha molt més, només cal que feu una ullada a les pàgines que segueixen
per adonar-vos de la quantitat de serveis i projectes que les diferents àrees de
l’Ajuntament estan duent a terme.
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Millores a
l’enllumenat

A mitjan febrer han començat les obres
per millorar l’enllumenat de la zona de
la costa de l’Hospital i els seus
voltants. Després de la redacció dels
informes que valoraven l’estat de
l’enllumenat d’aquests carrers, es van
començar els tràmits burocràtics
necessaris per contractar una empresa
que portés a terme l’obra. Els treballs
s’han adjudicat a l’empresa SECE
(Sociedad Española de Construc-
ciones Eléctricas) i trigaran un mes a
enllestir-los. El cost dels treballs és
de 49.505,09 euros.

Noves jardineres
a la plaça
de l’Església
Continuant amb la política de canviar
la imatge del poble per fer-lo més
agradable per viure-hi, s’han canviat
les jardineres de la plaça de l’Església
i se n’han posat de noves al carrer de
la Font.
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L’Ajuntament compra l’antiga
caserna de la Guàrdia Civil
Finalment s’ha arribat a un acord amb la Finalment s’ha arribat a un acord amb la Finalment s’ha arribat a un acord amb la Finalment s’ha arribat a un acord amb la Finalment s’ha arribat a un acord amb la Gerencia de Infraestructuras yGerencia de Infraestructuras yGerencia de Infraestructuras yGerencia de Infraestructuras yGerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del EstadoEquipamiento de la Seguridad del EstadoEquipamiento de la Seguridad del EstadoEquipamiento de la Seguridad del EstadoEquipamiento de la Seguridad del Estado

D’acord amb la polí-
tica encetada amb el
Pla de futur de recu-
peració de la façana
litoral, l’equip de go-
vern va acordar, en
la Junta del 18 de
gener, comprar l’an-
tiga caserna de la
Guàrdia Civil, ubica-
da justament al front
litoral de Canet.
Aquesta finca era
propietat de l’Admi-
nistració de l’Estat. Finalment, s’ha arribat a un acord perquè la comprem per 230.000
euros que pagarem gradualment. Una primera part, de 130.000 euros aquest any, una
segona al 2007 i la darrera part al 2008.
Els treballs per enderrocar la caserna començaran aquest 2006 i recuperarem així una
zona verda a tocar del mar.

Primer plenari del Conselltres Mu-
municipal de medi ambient
El passat 12 de gener va celebrar-se, a la Casa museu, la primera sessió del ConsellConsellConsellConsellConsell
mmmmmunicipal de medi ambientunicipal de medi ambientunicipal de medi ambientunicipal de medi ambientunicipal de medi ambient. Hi van assistir una trentena de persones, la majoria
pertanyents a entitats locals. També hi havia representants polítics, representants
d’associacions de veïns i d’AMPES d’escoles, i ciutadans a nivell particular.
La regidora de Medi Ambient, Sílvia Sílvia Sílvia Sílvia Sílvia TTTTTamaamaamaamaamayyyyyooooo, va ser l’encarregada de fer-ne la constitució
formal. Va destacar la importància d’aquests òrgans de participació ciutadana i la
necessitat i l’obligació que tenim tots de tenir cura del medi ambient.  
Els assistents a aquest primer consell van intervenir-hi activament, sobretot interessant-
se per temes com l’ús i
l ’estalvi de l’aigua, la
recoll ida selectiva, la
jardineria pública o la
deixalleria. L’aigua va ser la
gran protagonista del plenari,
tema que va motivar la
creació d’un grup de treball
específic. L’altra comissió de
treball que va sor tir del
primer Consell va ser la de
residus.



Es crea una comissió que vetllarà
per la urbanització de la Gavarra

El Ple del mes de gener d’aquest any va acordar, per unanimitat, la creació d’una
comissió informativa especial amb l’objectiu d’estudiar el projecte d’urbanització i el pla
de viabilitat i mobilitat de la riera Gavarra i fer-ne tots els suggeriments que es considerin
necessaris. L’experiència de la comissió creada per a la urbanització de la riera Buscarons,
va fer que es prengués aquest acord.
Aquesta comissió estarà formada per
representants del consistori, tant
polítics com tècnics, els quals podran
convidar, quan ho creguin convenient,
a representants de diferents entitats de
la població, que tindran veu però no
tindran vot. D’aquesta manera es vol
aconseguir una riera Gavarra al gust
de tothom.
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L’Àrea de Medi Ambient ha
rebut, per aquest 2006,
subvencions que permetran
fer millores en diversos
serveis municipals.
L’Agència de Residus del
Departament de Medi Am-
bient i Habitatge de la Gene-
ralitat ha donat a l’Ajuntament
un ajut per valor de 49.500
euros que s’aplicaran a la
recollida de fracció orgànica
municipal (FORM).
La Generalitat destinarà també 25.758,77 euros a l’aplicació d’un programa de prevenció
de residus municipals. És especialment important el mermermermermercacacacacat virt virt virt virt vir tual d’intertual d’intertual d’intertual d’intertual d’intercancancancancanvi ivi ivi ivi ivi i
ús comparús comparús comparús comparús compar tittittittittit.  Es tracta d’una iniciativa que funciona a força ciutats i pobles europeus.
Conegut com a sharing (compartir en anglès), l’intercanvi vir tual consisteix a compartir
eines i productes com ara llibres, estris de la llar ...  Crearem un espai al web municipal
i també un mercat físic, per veure i tocar el que canviarem.
L’Agència de Residus aposta per Canet tenint en compte l’èxit en la implantació de la
recollida selectiva porta a porta, èxit que ens podem atribuir tots i totes.
Una tercera subvenció, de 14.690 euros anirà destinada a la Deixalleria. També ens
l’atorga la Generalitat.
La Diputació de Barcelona, per la seva banda, continua invertint en medi ambient a Canet.
Els ajuts d’aquesta Administració serviran per canviar contenidors de les àrees
d’emergència.

La GenerLa GenerLa GenerLa GenerLa General itaal itaal itaal itaal itat subt subt subt subt subvvvvvenciona un merenciona un merenciona un merenciona un merenciona un mercacacacacat virt virt virt virt vir tual d’intertual d’intertual d’intertual d’intertual d’intercancancancancanvi avi avi avi avi a
Cane tCane tCane tCane tCane t

90.000 euros en subvencions
per a l’Àrea de Medi AmbientControl

d’alcoholèmia
durant el febrer

Aquest febrer, la Policia Local ha fet
controls d’alcoholèmia pel nostre
terme municipal.
Els controls es poden fer gràcies al
conveni de col·laboració signat entre
l’Ajuntament de Canet i el Servei Català
de Trànsit.

Cap mort en
accident de
trànsit al 2005

La Policia Local ha fet públic l’informe
d’accidents de trànsit a Canet durant
el 2005. Hi ha hagut 59 accidents amb
el resultat de 22 ferits, 20 de lleus, un
de greu, un de molt greu i cap víctima
mortal.
La majoria d’aquests accidents han
estat produïts per petites col·lisions
sense conseqüències greus i la
intervenció de la Policia Local ha estat
de col·laboració per fer la declaració
amistosa d’accident.  
Durant tot l’any 2005 no hi ha hagut
cap víctima mor tal a causa d’un
accident de trànsit a Canet. La darrera
víctima mortal en accident de trànsit a
Canet de Mar va ser el 17 de maig de
2004. Malauradament aquell dia va
morir un vianant al Santuari de la
Misericòrdia.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SEGURETAT CIUTADANA



L’Oficina de Català
Més i millors campanyes
Fa un any que es va pre-
sentar l’Oficina de Català de
l’Ajuntament. Aquesta ofici-
na té l’objectiu d’aconse-
guir que el català tingui un
ús social normal en la so-
cietat canetenca, d’una ma-
nera general i també en
àmbits en els quals el català
té una presència minoritària.
La presentació es va fer el
20 de gener de 2005, amb
el començament de la campanya Viure en català, la qual donava el tret de sortida per a
diferents campanyes sectorials, com el programa Voluntaris per la llengua, que va tenir
un gran èxit. En els dos períodes en què es va fer, gener – març i abril – juny, es van
formar 18 parelles.
L’Oficina de Català també va organitzar diferents exposicions, com la del Català en
l’etiquetatge de les grans marques, o l’exposició Centenari de Joan Coromines i ha
col·laborat amb altres institucions, com l’IES Domènech i Montaner, per a l’organització
del Correllengua.
Durant aquest any 2006, l’Oficina de Català vol potenciar la seva feina, amb noves
campanyes i millorant les antigues. De moment, ja ha començat un altre cop el programa
dels Voluntaris per la llengua. Enguany, voluntaris i aprenents se’n van al teatre.
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Reglament de
participació
ciutadana

La Regidoria de Participació Ciutada-
na ha treballat, els darrers mesos, en
l’elaboració d’un reglament que pugui
regir l’actuació local en aquest àmbit.
Al setembre passat es va crear una
comissió que va redactar el primer
esborrany. Després de consensuar-
lo amb altres òrgans de participació,
el text està pràcticament enllestit.  El
podeu trobar al web municipal
(www.canetdemar.org).
Des de la Regidoria s’ha enviat una
carta a les entitats amb l’esborrany
del Reglament, convidant-los a dir-hi
la seva.
Això és, precisament, el que es vol
que faci la població.
Si voleu opinar, podeu fer-ho per fax
(93 794 12 31) per correu electrònic
(canetmar@canet.diba.es o
martincf@canet.diba.es), o bé diri-
gint-vos a Ràdio Canet. Un cop fetes
les aportacions, el Reglament es por-
tarà al Ple municipal perquè se’n faci
l’aprovació definitiva.

Què destaquemQuè destaquemQuè destaquemQuè destaquemQuè destaquem
del Reglament:del Reglament:del Reglament:del Reglament:del Reglament:

- Els ciutadans tenen dret a estar in-
formats i a participar en els afers de
competència municipal
- Un dels projectes més impor tants
de participació és la creació d’una ofi-
cina d’atenció ciutadana (OAC)
- Participació Ciutadana gestionarà el
registre municipal d’entitats.

Formació per a les treballadores
 de l’Hospital Guillem Mas
L’Ajuntament està duent a terme, a Vil·la Flora, un curs d’informàtica que s’adreça als
treballadors i les treballadores de l’Hospital Guillem Mas.  Aquestes persones, recor-
dem, es troben en situació d’atur forçós, ja que a l’Hospital s’hi fan les obres de
reforçament del mur que va patir el trencament d’un ancoratge la tardor passada.
És previst que la normalitat torni al centre l’estiu que ve. De moment, cursos com aquest
serveixen per do-
nar-los una forma-
ció bàsica en ofimà-
tica i informàtica,
mentre no tornin a
les seves ocupacio-
ns habituals al cen-
tre. El curs consta
de 14 sessions, 10
sobre els diferents
p r o g r a m e s
d’ofimàtica i 4 sobre
internet i el correu
electrònic.

Visita de Miquel Pueyo, secretari de Política Lingüística

Sessió plenària del Consell municipal de cultura El regidor Òscar Figuerola va visitar els alumnes del curs



2005: polígon, depuradora, rondes i rieres

El futur de Canet
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Canet acaba de tancar un any molt
profitós pel que fa a l’acabament de
diversos projectes que afecten la vila.
Al mes de febrer, els dos Arenys i Ca-
net tallaven conjuntament la cinta de
la nova depuradora mancomunada. A
l’estiu va ser el torn de les rondes que

ràpidament s’han conver tit en uns
eixos principals de circulació. El 30
de juliol el conseller de Governació i
Administracions Públiques, Joan Ca-
rretero (ERC), oficialitzava la inau-
guració de la urbanització de les rie-
res Buscarons i Sant Domènec. I al no-
vembre, era el conseller de Treball i

Entre els projectes enllestits i els que s’han engegat al llarg de l’any, podem
dir que estem posant les bases del Canet del futur. Comencem el 2006 amb
una pila de projectes en bona marxa: Odèon, segona escola pública, Fundació
Els Garrofers i aparcament, plaça pública i CAP al centre. Amb la seguretat
que dóna la feina feta, l’equip de govern de l’Ajuntament treballa ara per
satisfer les demandes quotidianes dels canetencs que són, en definitiva, les
que milloren directament la nostra qualitat de vida.

ja està en marxa

Indústria, Josep M. Rañé (PSC), qui
donava el vistiplau al polígon indus-
trial.
A banda de la millora de les infraes-
tructures, el 2005 també
serà recordat per a molts ca-
netencs com l’any de la po-
sada en marxa de la recolli-
da selectiva.
L’èxit d’aquesta política me-
diambiental ja ha repercutit
directament en el ciutadà, ja
que ha permès reduir la taxa
de la brossa. La consciència
ecologista està arrelant amb
força, no només tenim la pro-
va de la bona acollida que ha
tingut la recollida selectiva,
sinó que també hem vist,
aquest any, com es convoca-
va el primer Consell munici-
pal de medi ambient i
s’engegava un projecte de re-
cuperació de la vegetació de
les nostres platges.

Els tres grups de l’equip
de govern valoren
positivament la
transformació que
suposarà per Canet el pla
d’inversions del 2006

Inauguració riera Buscarons. Estiu 2005

El moviment a nivell social i cultural
també ha estat frenètic. L’Ajuntament
s’ha posat al costat dels canetencs a
l’hora de participar en iniciatives com



Visita d’obra al futur CAP i aparcament a la riera Gavarra. Desembre 2005

l’Onada Solidària i també ha treballat
intensament en l’organització de la
Tercera Mostra d’Entitats que es va
celebrar per Sant Jordi. La tardor té
quatre noms propis:
Raimon, Sisa, Eduard
Canimas i El Pont
d’Arcalís, van consti-
tuir el car tell
d’enguany del Canet
Cançó + de 6. Al mes
d’octubre, protagoni-
tzava la bona notícia
el dietari de Marià
Serra ja que, gràcies a una donació de
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Un dels principals
objectius de l’equip
de govern és millorar
la qualitat de vida
dels canetencs i
les canetenques

JOAQUIM MAS (PSC)

«L’esforç que ha fet el govern és
indiscutible. L’Ajuntament està molt

endeutat, però tot i així, estem
tirant endavant tot un seguit de

grans obres a un cost gairebé zero
per al ciutadà. A més, treballem

perquè el pressupost també
cobreixi les demandes de serveis

més quotidianes com, per exemple,
la millora de les vies de

comunicació i de l’enllumenat
públic, que contribueixen a la
seguretat de les persones».

IBIS PUIG (CiU)

«Tot plegat és fruit d’un treball en
equip. Ara que les grans actuacions
ja s’estan fent, podem encarar tot

allò que no hem pogut tenir en
compte abans i que dóna qualitat
de vida. Posar Canet al dia suposa
un procés de canvi del poble que
ha d’incidir en tots els àmbits: en
les persones, en el comerç, en

millorar l’atractiu del poble de cara
al visitant. Tot això s’ha de

completar amb el Pla general que
s’haurà de redactar al 2007".

ÒSCAR FIGUEROLA
(ERC)

«La política d’inversions que duem
a terme està pensada per

assegurar que el centre històric es
conver teixi en el centre vital de

Canet. Van en aquesta línia la
concentració d’equipaments

existents i la suma dels que hi ha
projectats: el CAP, l’aparcament, la

plaça i el futur teatre municipal.
Però això, igual que la compra de
la caserna per deslliurar la façana
litoral, és només un pas més per

aconseguir el nostre objectiu
principal: que les persones que
viuen a Canet visquin més bé».

Prolongació de la ronda Dr. Manresa. Juliol 2005

5.000 euros per part d’ACESA, es feia
possible la seva publicació. La políti-
ca lingüística també ha rebut un bon
impuls, per primer cop Canet ha par-

ticipat en el Corre-
llengua i ha orga-
nitzat el programa
de les parelles lin-
güístiques, una
iniciativa encami-
nada a fomentar
l’ús del català en-
tre els immigrants.
L’evolució de Canet

no s’aturarà aquest any. El 2006 con-
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Pla d’inversions 2006
Millora
d’equipaments
propis

Nous espais
públics

Actuacions a
la via pública

Coberta de la Casa museu 23.000 Euros
Pista d’hoquei 30.000 Euros
Mur del cementiri 33.000 Euros
Comissaria Policia Local 22.100 Euros
Escola Misericòrdia 60.000 Euros
Reparació Ajuntament 70.000 Euros
Programa informàtica 55.034 Euros
Odèon 150.000 Euros
Masoveria 60.000 Euros
Geganters 7.396 Euros

Façana Litoral 130.000 Euros
Plaça Universitat 300.000 Euros

Senyalització viària 15.000 Euros
Asfaltat rondes 100.000 Euros
Enllumenat públic   60.000 Euros
Eines personal de serveis    8.500  Euros

Millores a l’enllumenat públic Inauguració de la nova Escola Taller. Desembre 2005

tribuirà a posar fil a l’agulla tant en el
pla de millora d’equipaments com en
el de serveis. El més interessant
d’aquest esforç inversor és que tindrà
gairebé un cost zero per als canetencs
gràcies a la gestió de l’equip munici-
pal que ha treballat per aconseguir

finançament d’altres administracions
i també d’empreses privades.
Així, doncs, al llarg d’aquest any
veurem com s’inicien les obres de cons-
trucció del CAP i la plaça Universitat i
les de rehabilitació de l’Odèon. Tam-
bé veurem com s’obre una nova fines-
tra al mar allà on ara hi trobem la
caserna de la Guàrdia Civil i també
com es projecten la nova escola de
primària pública i el centre per a dis-
minuïts Els Garrofers. Però a banda
de les grans obres, el 2006 també ser-

virà per donar resposta a demandes
ciutadanes. En aquest sentit,
s’arranjarà la coberta i el tancament
exterior de la pista d’hoquei del pave-
lló d’esports. També es faran actua-
cions al cementiri, s’asfaltaran les ron-
des, es millorarà l’enllumenat públic i
s’arranjarà l’edifici municipal del ca-

El finançament
supramunicipal
 de les grans obres
s’ha aconseguit
gràcies a l’esforç
del govern local

rrer de la Font, on hi ha ubicades les
oficines de Serveis Tècnics i Ràdio
Canet. Els edificis de Vil·la Flora, la
Masoveria i l’Escola Misericòrdia tam-
bé gaudiran de millores.
Les principals actuacions previstes en
el pla d’inversions d’enguany són les
següents:



A mitjans de gener va entrar en
funcionament una nova sala
d’estudi a la Biblioteca. Aquesta
nova sala ha trigat dos mesos a
construir-se i s’ha aplicat una
gran contenció de pressupost,
ja que tasques com la fusteria
han anat íntegrament a càrrec
de la Brigada d’Obres i Serveis
de l’Ajuntament.
Té gairebé 23 m2, amb una
capacitat de 15 usuaris. Per
construir-la s’ha ocupat una zona on abans hi havia el despatx de direcció i un petit espai
amb ornaments de jardineria. A més a més de la sala s’ha construït just a sota un nou
despatx de direcció de 13 m2.
Així, doncs, els estudiants, i els usuaris en general de la biblioteca, ja poden disposar
d’un lloc aïllat i tranquil on poder concentrar-se.
El cost d’obra de la sala i el despatx de direcció és de 28.222,96 euros.
En aquesta sala i a la sala de lectura del primer pis funciona una xarxa sense fils a través
de la qual els usuaris poden, amb els seus portàtils, connectar-se a internet.
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La finestreta
digital

La Generalitat, a través del Consorci
Administració Oberta de Catalunya
(AOC) ha atorgat a l’Ajuntament de
Canet, una subvenció de 3.000 euros
per a l’aplicació del mòdul e-tram.
L’e-tram, el formen un conjunt de for-
mularis electrònics que serviran per-
què els ciutadans i les ciutadanes es
comuniquin amb l’Ajuntament sense
necessitat de desplaçar-s’hi físicament
o amb els desplaçaments mínims.  Es
farà a través del web municipal
(www.canetdemar.org).
La finestreta digital es veurà reforça-
da amb un seguit de millores al web
municipal que el faran més operatiu,
dinàmic i, en definitiva, més accessi-
ble per als usuaris d’internet.

Lluitem per la
recuperació del
medi natural
A finals de l’any passat es va delimitar
un espai a la platja amb la intenció de
poder recuperar la vegetació pròpia
d’aquesta zona, la vegetació dunar o
psamòfila. A mitjan gener es va pre-
sentar el Projecte de recuperació del
medi natural a la platja de Canet. Fou
una xerrada encarada a explicar el
projecte i estudiar altres possibilitats
de recuperació de la vegetació autòc-
tona.
Ara s’està preparant una segona fase
de recuperació de vegetació dunar.
Es delimitarà una segona àrea a la platja
i s’estan preparant els plafons infor-
matius, amb el material que propor-
cionarà la Fundació Territori i Paisat-
ge. També es preveu col·laborar amb
les escoles i altres entitats del poble
per poder fer activitats educatives
amb relació a aquest projecte, per
implicar els més petits amb la recupe-
ració del medi natural.

Es convoca una nova edició de la
 Beca Raimon Bonal i de Falgàs

L’1 de febrer va
començar el termini
de presentació de
projectes de recerca
per a la Beca Raimon
Bonal i de Falgàs,
termini que s’acaba
el dia 31 de març.
És la tercera edició
d’aquesta beca
biennal que porta el
nom del sociòleg
Raimon Bonal
(1935-2001), del
qual s’ha presentat l’últim llibre que va escriure, el 20 de gener passat, en un acte
organitzat pel consistori i amb el suport del col·lectiu Raimon Bonal (imatge).
La beca, que està dotada amb 4.808 euros, s’atorga a un projecte d’investigació sobre
qualsevol àrea de coneixement (ciències naturals, socials, econòmiques, jurídiques, etc.)
que tingui relació directa amb Canet de Mar: amb la seva gent, la seva història, el seu
medi natural, etc.
Aquesta beca té com a objecte fomentar els estudis d’àmbit local, al mateix temps que
s’afavoreix la coneixença i la divulgació de la vila.

Sala d’estudi de la Biblioteca,
un nou espai de concentració



Tots dos serveis els trobareu a Vil·la Flora

Promoció Econòmica i Escola

Les oficines de l’Àrea de Promoció Econò-
mica estan ubicades a la tercera planta de
l’edifici Vil·la Flora. Les tècniques d’aquesta
Àrea treballen en els àmbits de la promo-
ció del comerç, la inserció laboral i la for-
mació ocupacional. Recentment, amb el
suport de la Diputació de Barcelona, han
posat en marxa el Club de la Feina des
d’on organitzen cursos i xerrades sobre
aspectes claus a l’hora de cercar ocupa-
ció. A més a més, actuen com a enllaços
entre les persones que busquen feina i les
empreses locals o pròximes a Canet que
n’ofereixen. Aquestes ofer tes també és
poden consultar a través de la pàgina web
municipal (www.canetdemar.org).
Pel que fa al comerç, l’Àrea de Promoció
Econòmica duu a terme diverses iniciati-

ves amb la partici-
pació dels comer-
ciants canetencs
que busquen fide-
litzar els compra-
dors. Vetlla pels
drets dels consu-
midors organitzant
un dimecres al mes
la visita de
l’autobús d’atenció
al consumidor.
I si tenim en compte
que la base de
l’èxit és una bona
formació aquesta
és, precisament,

l’altra branca fonamental que es treballa
des de l’Àrea de Promoció Econòmica.
S’organitzen cursos de formació ocupa-
cional i de reciclatge. Es tracta de cursos
ll iures, f inançats directament per
l’Ajuntament, o bé cofinançats amb altres
administracions, com la Generalitat de Ca-
talunya, la Diputació de Barcelona o el Fons
Social Europeu.

LLLLL’Escola ’Escola ’Escola ’Escola ’Escola TTTTTal leral leral leral leral ler,,,,,  una opció una opció una opció una opció una opció
amb entitat pròpiaamb entitat pròpiaamb entitat pròpiaamb entitat pròpiaamb entitat pròpia

Des del 1988 Canet compta amb
l’organització de successives Escoles Ta-
ller. No hi ha dubte que són garantia d’èxit
a l’hora de formar i generar oportunitats

El progrés i la recerca d’un bon futur són dos bons propòsits que poden trobar la
seva materialització a través de la formació i d’un bon assessorament. Aquest és
l’objecte de dos departaments que depenen directament de l’Ajuntament: l’Àrea de
Promoció Econòmica i l’Escola Taller.
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Promoció EconòmicaPromoció EconòmicaPromoció EconòmicaPromoció EconòmicaPromoció Econòmica
i Escola i Escola i Escola i Escola i Escola TTTTTal leral leral leral leral ler
Regidora: Marisol Pacheco Martos
Serveis:
- Formació
- Inserció laboral
- Suport al comerç local
Edifici Vil·la Flora, riera Gavarra s/n
Telèfon: 93 795 46 25
Fax: 93 794 31 98
www.canetdemar.org

Escola Escola Escola Escola Escola TTTTTaller Raller Raller Raller Raller Rubènubènubènubènubèn
MarMarMarMarMar so lso lso lso lso l
Inici: 27 de desembre de 2005
Acabament: 26 de desembre de 2007
Telèfon: 93 794 01 05
Director: Salvador Munrabà

als joves d’entre 16 i 25 anys que han
decidit deixar els estudis i que es troben
en situació d’atur. Actualment, el projecte
que s’està duent a terme és l’Escola Taller
Rubèn Marsol que té com a objectiu la
recuperació i l’arranjament de diversos
espais i equipaments públics de Canet. A
través d’aquesta edició de l’Escola Taller,
els seus 32 participants hi aprenen la feina
de pintor, jardiner, paleta o lampista. Els
joves passen de ser estudiants a ser tre-
balladors, ja que els primers sis mesos
compten amb una beca i després, els di-
vuit mesos restants, gaudeixen d’un con-
tracte de treball per formació.

Taller: un niu d’oportunitats

L’anterior Escola Taller va construir els lavabos de l’envelat
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La Generalitat aprova la
construcció de la segona escola

El 27 de desembre passat
es va fer públic l’acord de
Govern de la Generalitat en
el qual s’aprovava la
construcció de 19 escoles
a Catalunya.
Entre aquests nous
centres hi figura la segona
escola pública de Canet.
Al mes de maig de 2005,
tècnics de la Generalitat
van presentar la maqueta
i el projecte del nou edifici
als representants de
l’Ajuntament i dels centres públics de Canet (imatge).  En aquell moment ja van dir-nos
que tindrem la nova escola en funcionament al curs 2007 – 2008.
El cost de la segona escola pública és de 4.285.314 euros i l’empresa constructora és
GISA.
El cost total de les actuacions de la Generalitat és de 57.711.985 euros.

Després de
l’ESO... què? Una
exposició de futur
La setmana del 10 al 17 de gener
es va fer una exposició, cedida per
l’Oficina del Pla Jove de la Diputació
de Barcelona, dedicada als joves
estudiants de 3r i 4t d’ESO, en la
qual podien trobar les diferents
opcions que tindran quan acabin
aquests estudis.
L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament
va organitzar unes visites amb els
centres de Canet que imparteixen
l’ESO perquè els nois i les noies
poguessin veure aquesta
exposició.  Se’ls ha passat una
enquesta per saber quina opinió
n’havien extret.

Tarda jove

L’Àrea de Sanitat de l’Ajuntament
també està fent actuacions
adreçades als joves. Des de
l’ambulatori s’organitza la tardatardatardatardatarda
jove.jove.jove.jove.jove. Un cop per setmana la
llevadora atén, al Centre d’Atenció
Primària de Canet, els nois i les noies
que tenen qualsevol dubte
relacionat amb la sexualitat i la salut.

Salut i escola

Una altra iniciativa que es fa a Canet
i a d’altres pobles de la comarca
és el programa salut i escolasalut i escolasalut i escolasalut i escolasalut i escola. A
Canet el coordinen l’Ajuntament, el
CAP i els centres docents que
imparteixen ESO i consisteix en un
seguit de visites i xerrades a les
escoles per donar orientació sobre
problemes que afecten o poden
afectar els joves, com ara sexualitat,
drogues, salut alimentària, relació
entre companys, amb els pares,
amb els professors...

Les dades:Les dades:Les dades:Les dades:Les dades:
Més de 7.000 m2, amb excel.lents vistes dels boscos de la zona Salat-Busquets i el
mar al fons
Distribució del centre en forma d’»L»
A una banda hi haurà les aules i a l’altra els serveis: biblioteca, menjador i cuina,
l’AMPA i un gimnàs de 200 m2, amb un escenari de 30 m2
Les obres començaran abans de l’estiu i duraran un any
Al setembre de 2007 hi entrarà la primera promoció d’alumnes



Espai de joc familiar a la
llar d’infants municipal
L’Associació de mares i
pares de la llar d’infants
municipal ha començat
aquest febrer una ludoteca
perquè les famílies puguin
compartir un espai de joc
quan s’ha acabat l’escola.
Es fa el dilluns i el dimecres
des de tres quarts de sis
fins a les 7 de la tarda a la
sala que l’AMPA té al Palauet.
Hi ha diverses zones de joc
diferenciades, els racons,
el joc simbòlic i les joguines
de sempre.  És un espai
ober t als familiars dels
nens i les nenes del Palauet
que s’allargarà fins que
arribi el bon temps, al
voltant del mes de maig.
La ludoteca l’organitza
l’AMPA i l’Ajuntament hi
col.labora amb la figura
d’una dinamitzadora que
vetlla perquè s’aprofitin al
màxim totes les
possibilitats del joc.  És un servei gratuït per a les famílies sòcies de l’AMPA. Les que no
ho són hauran de pagar dos euros cada sessió.
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Torna el taller
de la memòria

L’Àrea de Benestar Social ha iniciat,
aquest febrer, dos nous tallers de la
memòria. S’adrecen a persones
majors de 60 anys que no pateixin
deteriorament cognitiu ni transtorns
greus de la memòria. Consisteixen en
una sèrie d’exercicis pensats per
treballar el record i la memòria, basats
en l’atenció, la percepció, la
conceptualització, etc.
S’està fent un taller de primer nivell i un
de segon nivell. Són a càrrec de les
treballadores familiars de l’Ajuntament
i es fan a l’Esplai. Tenen una durada de
10 sessions, d’una hora i mitja
setmanal. Acabaran a l’abril.

SADIBA, un
nou projecte
de Benestar Social

La Diputació de Barcelona ha elaborat
un projecte, anomenat SADIBA, per a
municipis i agrupacions menors de
20.000 habitants. Consisteix a oferir
una persona auxiliar de la llar per
donar supor t als Ser veis Socials
d’atenció domiciliària municipals,
durant sis mesos.
Aquest servei té la finalitat d’oferir una
neteja de xoc o periòdica, segons els
casos, a l’interior dels habitatges de
persones grans, de persones amb
disminució, de famílies amb dificultats
econòmiques amb menors al seu
càrrec perquè puguin mantenir un nivell
digne de vida.

L’Ajuntament signa un conveni
 sobre rehabilitació social
L’Ajuntament col·labora amb el Departament de Justícia amb un programa de rehabilitació
social, per ajudar a aquelles persones del municipi i/o de la comarca que han tingut algun
problema amb la justícia.
El Departament de Justícia va signar un conveni amb l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya per col·laborar en aquest àmbit
social i, a principis d’aquest any, l’Ajuntament s’hi ha adherit.
Aquesta col·laboració consisteix a fer algun treball en benefici de la comunitat per part
d’aquestes persones. L’Ajuntament és l’encarregat de trobar-li l’ocupació. Sempre es
procura que tingui a veure amb la formació concreta de la persona.
Per dur a terme aquesta feina, el Departament de Justícia col·labora tècnicament i
econòmicament amb les corporacions adherides, amb responsables que proporcionen
la informació i el suport tècnic necessaris per a una millor intervenció envers les
persones ateses.
Actualment, hi ha dues persones que estan fent activitats en el marc d’aquest conveni,
per a l’Ajuntament de Canet de Mar.



CONVERGÈNCIA A CANETCONVERGÈNCIA A CANETCONVERGÈNCIA A CANETCONVERGÈNCIA A CANETCONVERGÈNCIA A CANET
RESPECTRESPECTRESPECTRESPECTRESPECTA EL A EL A EL A EL A EL VVVVVOOOOOT?T?T?T?T?

CIU, o millor dit, en aquest cas, Conver-
gència, està fent un camí que els vo-
tants d’aquesta coalició no estem ente-
nent, perquè no s’ha tingut en compte
la voluntat dels 1.083 votants que, d’una
manera clara, manifesta i decidida van
votar aquesta formació.
Entenem que quan un votant tria una
formació política és perquè creu que
aquesta recull d’una manera clara el
model de vida i de poble que vol i, per
sobre de tot, perquè creu que serà res-
pectada la seva voluntat.
Si ens remuntem al 2003 i repassem els
resultats de les eleccions, trobarem que
una part de l’electorat va decidir que
volia ser representada a l’Ajuntament
per regidors de CIU.
Què ha passat?
Els votants i els militants de Convergèn-
cia i Unió ens preguntem qui som, què
han fet amb els nostres vots?
Governem ?
Estem a l’oposició ?
Estem tots barrejats ?
Ens qüestionem quines són les motiva-
cions reals que ens han por tat a aquest
poti-poti ?
Ens agradaria molt o, millor dit, creiem
que tenim el dret de demanar explica-
cions a aquest canvi de postura i exi-
gim que ens diguin (Convergència) qui
els ha donat permís per «comer «comer «comer «comer «comerciar»ciar»ciar»ciar»ciar»
amb els nostres vots.
Pensem que seria bo i just que algú
(des de la cúpula de Barcelona) donés
la cara i a micròfon obert ens expliqués
les vvvvvererererer tadertadertadertadertaderes res res res res raonsaonsaonsaonsaons del canvi, per-
què el que fins ara ens han dit que el
que calia era apilar vots NO S’HONO S’HONO S’HONO S’HONO S’HO
EMPEMPEMPEMPEMPASSA NINGÚ.ASSA NINGÚ.ASSA NINGÚ.ASSA NINGÚ.ASSA NINGÚ.
VOLEM RECORDAR A CONVER-VOLEM RECORDAR A CONVER-VOLEM RECORDAR A CONVER-VOLEM RECORDAR A CONVER-VOLEM RECORDAR A CONVER-
GÈNCIA QGÈNCIA QGÈNCIA QGÈNCIA QGÈNCIA QUE UNIÓ ESTÀ UE UNIÓ ESTÀ UE UNIÓ ESTÀ UE UNIÓ ESTÀ UE UNIÓ ESTÀ VIVVIVVIVVIVVIVA,A,A,A,A,
BOCABBOCABBOCABBOCABBOCABADADADADADADADADADADA I PERPLEXA DA I PERPLEXA DA I PERPLEXA DA I PERPLEXA DA I PERPLEXA DAAAAAVVVVVANTANTANTANTANT
AAAAAQQQQQUESTUESTUESTUESTUESTA SITUA SITUA SITUA SITUA SITUAAAAACIÓ DE MENYCIÓ DE MENYCIÓ DE MENYCIÓ DE MENYCIÓ DE MENYS-S-S-S-S-
PREU CAP A ELLS.PREU CAP A ELLS.PREU CAP A ELLS.PREU CAP A ELLS.PREU CAP A ELLS.
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PROJECCIÓ DE FUTURPROJECCIÓ DE FUTURPROJECCIÓ DE FUTURPROJECCIÓ DE FUTURPROJECCIÓ DE FUTUR

El passat mes de novembre es va fer
realitat el projecte del polígon
industrial, un nou equipament que
donarà lloc a la instal·lació en la
nostra població de noves empreses,
així com establiments locals que es
podran traslladar i així esponjar les
zones del centre on estan ubicats.
Haurem de fer tots els esforços per
canalitzar les ofertes de feina que
es puguin generar, per tal que es
puguin oferir el major nombre
possible de llocs de treball als nostres
ciutadans. Des de l’Àrea de Promoció
Econòmica s’ha de treballar perquè,
a través del servei de borsa de treball
i de prospecció a les empreses, això
sigui un mitjà d’apropament i de
trobada de solucions al problema de
l’atur i la deslocalització d’empreses
que pateix la nostra població. La
generació de l locs de treball,
juntament amb l’enfor timent del
comerç local i el turisme,  han de fer
de Canet un poble amb més potencial
econòmic, han de fer de Canet una
vila on es doni feina, esbarjo i qualitat.
No ens hem d’oblidar dels més joves,
cal educar-los en els valors de la
solidaritat i el treball, això és feina de
tots, posar al seu abast els mitjans
perquè es puguin formar i
desenvolupar. Cal fel icitar als
educadors i a projectes com els que
es duen a terme a les escoles taller.
Canet por ta des de l’any 1988
formant joves en un ofici que els
obrirà les por tes del món laboral,
alhora que serveix per donar vida a
nous projectes per a la nostra
població. Val la pena, doncs,
continuar treballant dia a dia, des del
PSC ho tenim clar.

A CANET TAMBÉ LI CAL UN BONA CANET TAMBÉ LI CAL UN BONA CANET TAMBÉ LI CAL UN BONA CANET TAMBÉ LI CAL UN BONA CANET TAMBÉ LI CAL UN BON
ESTESTESTESTESTAAAAATUT? PEL DRET DE DECIDIRTUT? PEL DRET DE DECIDIRTUT? PEL DRET DE DECIDIRTUT? PEL DRET DE DECIDIRTUT? PEL DRET DE DECIDIR

Espanya ens fa mòbbing i ens explota. És
com aquell que viu de tu i t’insulta i t’amenaça.
Per això creiem que Espanya ja té edat per
independitzar-se de nosaltres. Però com que
no volen marxar de casa (s’hi està tan bé i
sempre tenen el menjar a taula…), mentre els
haguem d’aguantar ens cal un Estatut digne.
I la dignitat cal relacionar-la amb el nostre
drdrdrdrdret de decidiret de decidiret de decidiret de decidiret de decidir. I el 90% del poble de
Catalunya va decidir que els mínims eren
reconèixer que Catalunya és una naciónaciónaciónaciónació que
exigeix gest ionar e ls diners quegest ionar e ls diners quegest ionar e ls diners quegest ionar e ls diners quegest ionar e ls diners que
produeixprodueixprodueixprodueixprodueix el seu esforç.
I això té molt a veure amb Canet. Mireu, mentre
a l’Escola Misericòrdia hi ha una vintena
d’ordinadorsordinadorsordinadorsordinadorsordinadors per als més de 500 alumnes,
a Escoles de regions pobres en tenen un per
cada dos. Els diners que serveixen per canviar
de sexe terres enllà vénen del nostre esforç.
Quant temps cal esperar-se a Catalunya perquè
un dentista o un dermatòleg visiti els nostres
fills? Tant que a vegades els que podem fer
l ’esforç econòmic anem al metge de
pagament… D’exemples n’hi hauria a
cabassos.
A més, els darrers vint-i-cinc anys el món ha
canviat i molt. La política lingüística que es va
dissenyar els anys vuitanta demana una
actualització. De moment el catalàcatalàcatalàcatalàcatalà és una
llengua de segona perquè no té el mateix
reconeixement que el castellà. Si el castellà és
obligatori a Espanya, el català ho hauria de
ser, com a mínim, a Catalunya. Ara no ho és, i
els nostres nens estan discriminats perquè
no poden jugar en la seva llengua. Les joguines
i les pel·lícules comercials només es troben
en una llengua, l’obligatòria. D’altres països
amb menys parlants que el català ho tenen
solucionat. Són independents. Els arguments
economicistes no s’aguanten.
Us animo que par ticipeu activament en el
procés, perquè a Canet ens afecta directament
i cada dia el fet de dependre dels seus capricis.
Diuen que tots som iguals. Però els iguals
que vivim a Catalunya paguem peatgespeatgespeatgespeatgespeatges i els
que viuen Ebre enllà, no. El trentrentrentrentren és més carmés carmés carmés carmés car
aquí tot i que la RENFE és espanyola. Ens
haurem d’esperar més a tenir una Escola en
condicions, a anar al metge i, amb molta sort,
haurem de fer un esforç extraordinari per
poder veure una pel·lícula amb el nostre fill
en català.
Rumieu-vos-ho bé. Paga la pena mostrar la
nostra força pacíficament.
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En els últims temps, ha esdevingut un fet
transcendental en la vida política local. I no
es altre que l’acostament entre el PIC (la
Plataforma Independent de Canet (el
guanyador de les dues últimes eleccions) i
CDC (Convergència Democràtica de
Catalunya).
Un acostament decidit de manera  lliure i
consensuada, fruit sens dubte de la
maduresa política dels membres d’ambdues
formacions polítiques, per tal de retornar a
la normalitat a Canet de Mar.
Una normalitat que mai s’hauria hagut de
trencar, i menys en la forma en què es va
produir, ja que en l’esmentada trencadissa
va primar el personalisme i l’egocentrisme
d’algunes persones més preocupades per
ocupar un càrrec, (que mai s’havien
guanyat i que mai guanyaran), que no pas
pel bé del partit i del poble.
Si ho mirem fredament, amb la saviesa
que ens dóna el temps, va ser un fet
realment penós.
Darrerament, els exmembres de la
Plataforma Independent de Canet estan
intentant (i de fet ho estan aconseguint)
apagar el foc que políticament es va
encendre aquell març del 2001, arran de
la moció de censura.
Malauradament, però, estem veient dia rere
dia, que hi ha persones en aquesta vila
que no paren de bufar per tal d’intentar
avivar-lo.
Fora de tota lògica, però cert.
A la vista de les manifestacions que sovint
veiem i sentim (amb premsa i ràdio)
d’alguns polítics que és diuen del partit o
de fonts properes i/o federades, i que
precisament no contribueixen a apaivagar
el foc esmentat, seria convenient (ara, en
aquest moment) fer una aturada en el
camí, per tal de buscar i/o retrobar si és
necessari, el tarannà i les arrels del nostre
poble, el que podríem dir-ne el moll de l’os
del bon català: El SENY
És un exercici que (n’estem convençuts)
ajudaria a crear un bon clima tant polític
com humà en la nostra vila.
Els canetencs s’ho mereixen.

Grup Municipal de la Plataforma

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 Raller Raller Raller Raller Rubèn Marubèn Marubèn Marubèn Marubèn Mar solsolsolsolsol
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
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Amb la meva sortida voluntària de la PIC i
la posterior incorporació a l’equip de govern
fa uns set mesos, després d’un any a la
oposició com a regidor no adscrit, per una
banda es va desfer la possibilitat de
trencament amb una moció de censura i,
per l’altra, es va poder crear una regidoria
com és la de Participació Ciutadana.
Dit això, sembla que es torna a reprendre
el tema del transfuguisme per par t
d’aquells que fa un temps varen ser
expulsats de Convergència Democràtica i
van competir electoralment davant el seu
propi partit. Doncs bé, vull resoldre d’una
vegada per totes aquest tema. Mai vaig
figurar com a militant de la PIC, sinó com
a independent (d’una plataforma
independent, per cert). Sí que és veritat
que el vaig abandonar al cap de poc,
perquè aquesta Plataforma confon oposició
amb falta de respecte i educació.
Aclarit aquest punt, vull centrar-me amb
allò que és realment important: el progrés
que duu a terme la Regidoria de
Par ticipació Ciutadana. En aquest cur t
espai de temps, la Regidoria ha estat capaç
de confeccionar un esborrany de
Reglament de Participació Ciutadana, que
es troba en període de presentació i
discussió entre les entitats del poble, els
par tits polítics amb representació a
l’Ajuntament o sense, i els ciutadans i les
ciutadanes de la vila.
També s’està recuperant el Reglament del
Consell municipal escolar, que està en
període de consultes i apor tacions dels
professionals de l’ensenyament. I també
s’ha començat a treballar sobre un altre
esborrany de Reglament, el de Sanitat i
Benestar Social per poder incorporar un
altre Consell municipal, òbviament també
amb els professionals del mitjà. A més a
més, hem col·laborat en la consecució del
Consell municipal de medi ambient.
En definitiva, l’equip de govern continua
treballant pels interessos de tots i totes, ni
millor ni pitjor, sobretot DIFERENT.

FFFFFrrrrr ancesc Marancesc Marancesc Marancesc Marancesc Mar t ín Casart ín Casart ín Casart ín Casart ín Casareseseseses
Regidor de Participació Ciutadana
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