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Ajuntament
de Canet de Mar acords de ple

2LA CARTELLERA

Voleu conèixer gent nova?
Voleu conèixer cultures i costums diferents als vostres?
Voleu ajudar les persones nouvingudes a Canet perquè se sentin com a casa seva?
Voleu ser voluntaris lingüístics?

Només cal que ompliu una fitxa de voluntari per la llengua que trobareu a:
Vil·la Flora (riera Gavarra, s/n)
Biblioteca P. Gual i Pujadas (riera Sant Domènec, 1 A)
Ajuntament de Canet de Mar (carrer Ample, 11)

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:

Acord Ple 25-01-07Acord Ple 25-01-07Acord Ple 25-01-07Acord Ple 25-01-07Acord Ple 25-01-07 VVVVVotac ióo tac ióo tac ióo tac ióo tac ió

Aprovació del pla de seguretat i salutper a les obres de rehabilitació de l’Odèon vuit vots a favor i vuit abstencions
S’aprova l’últim acord abans de poder començar les obres de rehabilitació.

Designació dels representants municipals a la Fundació privada els Garrofers unanimitat

Constitució del Consell de Participació de l’escola bressol i designació del representant municipal unanimitat

Acord Ple Extraordinari d’urgència 5/02/07Acord Ple Extraordinari d’urgència 5/02/07Acord Ple Extraordinari d’urgència 5/02/07Acord Ple Extraordinari d’urgència 5/02/07Acord Ple Extraordinari d’urgència 5/02/07 VVVVVotac ióo tac ióo tac ióo tac ióo tac ió

Moció de condol per la defunció de la companya, regidora i exalcaldessa de Canet de Mar,
Ibis Puig Valls unanimitat

Acords adoptats per la Junta de Govern Local, formada per l’alcalde i els tinents d’alcalde i a la qual es convida a la resta
de regidors de l’equip de govern municipal:

20/12/2006 Atorgament de capital fundacional a la Fundació privada Els Garrofers perquè puguin començar
el seu funcionament, 30.000 euros

10/01/2007 Aprovació de l’adquisició del fons documental de l’Arxiu privat Cabanyes
Adquisició de documents municipals dels segles XVI, XVII i XVIII

17/01/2007 Aprovació de la cessió d’objectes de la Casa museu Domènech i Montaner al Centro Cultural Borges de Buenos Aires
Per a una exposició que s’hi farà des del 14 de març fins al 31de maig d’enguany.

NOVA CAMPANYA
DE PARELLES

LINGÜÍSTIQUES

Ja hi tornem a ser!
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En recordança
 d’Ibis Puig Valls

3

Aquest editorial havia de començar
d’una altra manera. Havíem d’introduir-
vos el contingut del butlletí, un resum
detallat de la feina feta i els projectes
assolits al 2006.

Però no podem començar així. La mort
de la nostra companya Ibis Puig ens ha
fet aixecar el fre de mà. Ens hem aturat
i hem mirat enrere. Hem vist tot el que
hem fet plegats i només podem alegrar-
nos d’haver-la conegut i d’haver
treballat amb ella.
Tots el qui formem l’equip que avui
governa Canet som això, un equip de
persones amb les matisacions pròpies
de la nostra pertanyença a diferents
partits polítics, però amb un projecte
comú, treballar pel benestar de totes
les persones que viuen a Canet de Mar. L’Ibis això ho tenia molt clar.

De portes endins era tal i com molts la coneixíeu a fora, clara, franca, amb empenta i
sobretot amb un sentit del deure i una responsabilitat impecables. Era qui posava la nota
d’humor que capgirava els moments tensos, qui trencava el gel en les moltíssimes visites
institucionals que hem fet durant aquests anys. Tenia una facilitat per connectar amb
tothom envejable, fossin avis, nens, joves, persones amb problemes, col·lectius ciutadans...

Quan algú li exposava una dificultat no descansava fins que aconseguia resoldre-la. No
descansava mai. Era una lluitadora. I ho ha estat fins al final. En tots els moments adversos
que ha tingut, s’ha mantingut per sobre de tot, fidel a les seves idees i fidel a totes les
persones que han confiat en ella per estar al capdavant del govern de Canet.

L’Ibis deixa una família molt trista. Gràcies a totes les persones que heu volgut venir fins a
l’Ajuntament per expressar el vostre sentiment al llibre de condolences. Els el farem
arribar perquè sàpiguen que no estan sols.

Ibis, et trobarem a faltar. Però com a bons alumnes i tu excel·lent mestra, hem après la
lliçó: en política no tot s’hi val. Sàpigues que seguirem el camí que junts vam començar,
treballant perquè aquest petit racó de món que és Canet, sigui un lloc esplèndid per viure.

Joaquim Mas, Òscar Figuerola,Joaquim Mas, Òscar Figuerola,Joaquim Mas, Òscar Figuerola,Joaquim Mas, Òscar Figuerola,Joaquim Mas, Òscar Figuerola,
Sílvia Sílvia Sílvia Sílvia Sílvia TTTTTamaamaamaamaamayyyyyooooo,,,,,  Ca Ca Ca Ca Cati Fti Fti Fti Fti Forororororcanocanocanocanocano,,,,,  R R R R Rafafafafafel Dulsael Dulsael Dulsael Dulsael Dulsat,t,t,t,t,

Marisol PMarisol PMarisol PMarisol PMarisol Pacacacacachecohecohecohecoheco,,,,,      Antoni IsarAntoni IsarAntoni IsarAntoni IsarAntoni Isarn i Fn i Fn i Fn i Fn i Frrrrrancesc Marancesc Marancesc Marancesc Marancesc Mar tíntíntíntíntín
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L’any que acabem de deixar enrere ha estat
un bon període per a l’assoliment de moltes
infraestructures impor tants per a la
població. Sens dubte, la més destacable
és el pàrquing de la riera Gavarra, inaugurat
per la Festa Major i que va entrar en
funcionament el primer d’agost. Un
aparcament subterrani de dues plantes amb
cabuda per 423 vehicles al mig del poble,
a tocar dels comerços del centre, amb
accés directe a la futura plaça Universitat i
al CAP que s’està construint. I el més
important, aquest gran projecte de poble
no ha tingut cap cost per a les arques
municipals. Els terrenys els ha cedit la
Diputació de Barcelona i les obres, que
han costat 6.000.000 euros, han estat
finançades amb capital privat.
La millora del nucli antic de Canet va
començar ja fa temps, amb el cobriment
de les rieres Gavarra, Buscarons i Sant
Domènec. La urbanització d’aquesta
darrera va quedar enllestida al juny de
2004. El conseller Joaquim Nadal en va fer
la inauguració oficial. Un any més tard, al
juliol de 2005, un altre conseller, Joan
Carretero, celebrava amb nosaltres la
inauguració de la urbanització de la
Buscarons.
Els grans projectes dels darrers anys,
sobretot els que han afectat el centre de
Canet, els hem viscut a vegades amb
patiment, sobretot els veïns i els comerços.
La paciència s’ha vist recompensada i ara

Pàrquing, CAP, Odèon, 2a escola, passos subterranis, piscina, polígon, aparcaments
a peu de platja i Tanatori, són algunes de les inversions dutes a terme per millorar
la qualitat de vida de les canetenques i els canetencs

2006: assoliment de
 projectes importants

La recerca de finançament extern és clau per al Canet del futur

gaudim d’un entorn immillorable. La qualitat
de vida dels canetencs ha fet un salt
qualitatiu aquests dos darrers anys.
Però no només s’ha treballat al centre.

També s’ha aconseguit altres fites en altres
espais del poble. L’any 2006 ha estat,
finalment, el d’inici de les obres de la segona
escola, tant necessària i reivindicada per la

Obres del futur Centre d’Atenció Primària

Enderroc de la Caserna de la Guàrdia Civil
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L’edifici
d’equipaments
esportius i l’hotel
d’entitats serà una
realitat la primavera
de l’any 2008

població. L’Odèon ha acabat l’any amb tots
els estudis i els projectes aprovats i amb la
promesa de l’inici d’obres aquest 2007.
Promesa complerta, perquè quan llegiu
aquestes ratlles la primera pedra, si no ha
caigut ja estarà a punt de fer-ho. Comença
doncs, la rehabilitació del vell teatre.
El Polígon Can Misser ha vist créixer naus
industrials i hi hem pogut veure els primers
negocis instal.lats. En aquest espai no tot
serà indústria i empresa. Les màquines

estan treballant des de fa setmanes per a la
construcció de l’edifici esportiu i hotel
d’entitats que serà realitat al 2008.
El 2006 també el recordarem pels avenços
importants en la recuperació de la façana
litoral.  Hem dit adéu a la caserna de la
Guàrdia Civil i ben aviat en l’espai que
aquesta ha deixat lliure hi trobarem un
aparcament públic.
Abans d’acabar l’any rebíem la notícia
formal, per par t del Ministeri de Medi
Ambient, de la construcció, a primers del
2007 dels passos subterranis d’accés al
passeig Marítim i la platja. I RENFE, per la

seva part és comprometia a cedir-nos el
solar dels vagons per fer-hi també
aparcament.

D’altra banda, també destaquem altres
obres que han millorat el benestar de la
població. Un exemple és el Tanatori
municipal. Els primers mesos del 2006 va
estar tancat perquè l’empresa Cabré
Junqueras va fer, a petició de l’Ajuntament,
un seguit de millores per donar-li el caliu
que un equipament d’aquestes
característiques requereix.
Tot això no s’hagués aconseguit sense la
pressió constant i l’establiment de
contactes periòdics amb administracions
superiors i inversors privats que s’han fet
des de l’Ajuntament. Canet és un poble que
està creixent, però els recursos són els
que són. Sense la recerca de finançament
extern tot el que acabem d’explicar-vos
no hagués estat possible amb el resultat
que avui coneixem.

L’aparcament al centre, ara fa un any

Les obres de la segona escola, avui

La riera Sant Domènec, inaugurada al 2004, s’ha convertit en un espai de trobada ciutadana



6TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Al 2 de maig de 2006 va fer un any que
començàvem amb la implantació del nou sis-
tema de recollida porta a porta. Canet ha fet
un gran esforç perquè el reciclatge funcioni
correctament.
Aquest esforç es va veure recompensat amb
el premi a la millor gestió de residus que
atorga la Fundació Fòrum Ambiental. La mi-
nistra de Medi Ambient, Cristina Narbona el
va lliurar a l’alcalde Joaquim Mas al maig de
2006. La campanya de comunicació i la im-
plicació ciutadana han estat dos dels motius
més importants pels quals ens han donat
aquest premi. És doncs, un èxit de tots. Sen-
se l’esforç ciutadà no ho hauríem aconseguit.
Encara hi ha però, situacions incíviques que
embruten el carrer i molesten la població.
Per això l’Ajuntament, després d’una acurada
campanya d’informació i avisos, ha començat
a multar aquelles persones que abandonen
les deixalles al carrer.
Seguim considerant la comunicació primor-
dial. Per això, gràcies a subvencions rebu-
des de l’Estat i de la Generalitat, hem con-
tractat persones que fan específicament la
tasca d’informació i control.
Però la recollida selectiva no ha estat l’única
actuació destacable de l’Àrea de Medi Am-
bient. La creació del Consell Municipal, al ge-
ner de 2006, ha permès donar cabuda a la
participació ciutadana en els temes de soste-
nibilitat i respecte per l’entorn.
El manteniment de parcs i jardins i l’estalvi
d’aigua són alguns dels àmbits pels quals es
vetllarà.
El Mercat d’Intercanvi és una de les novetats
del 2006. Un espai vir tual sempre a través
d’internet i presencial cada tercer dissabte
de mes en el qual podeu canviar allò que no
us serveix, però que pot anar bé a algú altre.

Recollida selectiva, Consell Municipal i Mercat d’intercanvi

Medi Ambient, un any
 de premis i èxit col·lectiu

La ministra de Medi Ambient dóna a Joaquim Mas el premi a la millor gestió de residus

El Mercat d’Intercanvi es fa cada tercer de dissabte de mes al matí, a la plaça Onze de Setembre
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Al 2006, com cada any, s’ha seguit amb la política de millores als carrers
i les places de Canet

Asfalt nou a les
principals vies de Canet

Nova flota de vehicles per a la Brigada Municipal

Les rondes de Canet han funcionat
definitivament a ple rendiment. Amb la
inauguració fa un any i mig de la ronda
Francesc Parera, tram que enllaça El Grau
amb la ronda Doctor Manresa, i amb l’asfalt
de les rondes Doctor Anglès, Sant Jordi i
Sant Elm aquest estiu de 2006,  es completa
la circumval·lació al nostre poble. Ara ja
podem travessar Canet sense accedir al
centre històric.
Però no només s’ha millorat el paviment
dels carrers. L’enllumenat també ha tingut
la seva renovació. Recordem que al febrer
de l’any passat van començar les obres de
millora de l’enllumenat públic a la zona de
la costa de l’Hospital, als carrers Narcís
Monturiol, costa Hospital, Bruc i plaça
Josep Oriol, una zona amb un dèficit
important de llum en alguns trams.
Abans s’havia canviat la instal·lació elèctrica
de la ronda Sant Elm i del carrer Les Palmes,
per posar-hi nous fanals que funcionen a
doble nivell, és a dir, que permeten reduir
el consum fins a un 40% a determinades
hores.
I tampoc no podem oblidar-nos d’altres
millores que han servit per embellir el
nostre poble. Veieu sinó la plaça Busquets
o la rotonda entre la ronda Sant Elm i la
riera Gavarra. S’han posat jardineres a la
plaça de l’Església i, a finals d’any, es van
canviar alguns arbres, que s’havien mort, i
se’n van plantar als carrers Bofill i Matas,
Tomàs Milans, Dotras Vila  i Francesc Cambó.
També s’ha ajardinat l’entrada a Canet des
de l’autopista.

Personal de la Brigada d’Obres i Serveis

Asfalt de les rondes
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2006: tercera beca
L’Ajuntament convoca al 2007 la cinquena edició del Premi Bonal

 i quart premi Bonal
El dia 27 de maig tenia lloc, a l’Aula Magna de l’Escola
Universitària de Teixits de Punt, el veredicte de la tercera
edició de la Beca Raimon Bonal i de Falgàs 2006.  La
novetat és que hi va haver dos treballs premiats: De la
guerra de Cuba a la Guerra Civil, de Jordi Amat Teixidó
i Xavier Mas Gibert, i Canet de Mar, una mirada de futur,
de Laia Monterde Mulet.
També es va lliurar la quarta edició del Premi Raimon
Bonal a Robert Franch Illa, pel treball La recollida
selectiva porta a porta a Canet de Mar.
La Beca i el Premi van néixer l’any 2001, arran de la
proposta del Col.lectiu Ciutadà Raimon Bonal, format
per persones que no volien que es perdés el record
d’un sociòleg de gran vàlua personal i professional.
Mentre que el Premi s’atorga anualment, la beca és
bianual i aquest any 2006 se’n va concedir la tercera
edició.
Aquest febrer s’ha convocat la cinquena edició del Premi.
El termini per presentar propostes s’acaba el 30 de
març.

Dos anys dels voluntaris per la llengua
Aquest 2006 es va fer la segona edició dels
voluntaris per la llengua. El dia 2 d’abril, Cris Juanico
va col·laborar en la presentació de les parelles
lingüístiques, aprofitant que va venir a Canet a
presentar el seu primer disc de cançons pròpies
Jocs d’amagat, en el marc de la setena temporada
del cicle cultural Primavera de les Arts.
Hem acabat l’any amb 15 parelles formades per
un voluntari i un aprenent, que es troben un cop
per setmana per conversar en català. Aquest 2007
hi tornem i ja hem engegat una nova campanya per
formar més parelles i contribuir una mica més a fer
del català una llengua necessària per a la
comunicació entre els canetencs i les canetenques.

GuanGuanGuanGuanGuanyyyyyadoradoradoradorador s de la beca Rs de la beca Rs de la beca Rs de la beca Rs de la beca Raimon Bonalaimon Bonalaimon Bonalaimon Bonalaimon Bonal
Any 2002: Marià Serra i Font (1863–1926), un model de prohom comarcal
en els orígens del catalanisme polític, de Carles Sàiz i Xiqués.
Any 2004: Catalogació i estudi de l’arxiu musical de Canet, de Francesc
Bonastre, Francesc Cortès i Maria Teresa Ximenes.
Any 2006: De la guerra de Cuba a la Guerra Civil, de Jordi Amat Teixidó i
Xavier Mas Gibert, i Canet de Mar, una mirada de futur, de Laia Monterde
Mulet.

GuanGuanGuanGuanGuanyyyyyadoradoradoradorador s del prs del prs del prs del prs del premi Remi Remi Remi Remi Raimon Bonalaimon Bonalaimon Bonalaimon Bonalaimon Bonal
Any 2003: es va declarar desert.
Any 2004: La transició democràtica a Canet de Mar, de Lourdes Pla i Irina
Tàsias. Aquesta edició també es va concedir un accèssit a Marina Mustieles,
pel seu treball Ràdio Canet.
Any 2005: Una empresa tèxtil a Canet de Mar. Francisco Vilà, de Marc Vilà
Dotras.
Any 2006: La recollida selectiva porta a porta a Canet de Mar, Robert
Franch Illa.
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La imatge escollida per l’Ajuntament per
felicitar el Nadal ha estat, aquest 2006, una
fotografia de l’Arxiu municipal on veiem
l’arribada en barca l’any 1942 de la Mare
de Déu de la Misericòrdia.  Aquest 2007 se
celebren festes jubilars de la Verge. Farà
100 anys que va tenir lloc la seva coronació
canònica i 50 des que és la patrona del
Maresme, entre d’altres efemèrides.
Ha estat un Nadal farcit d’activitats per a

Festes de Nadal, un
L’Àrea de Cultura edita el quart cançoner de Nadal

 farciment d’activitats
Festa de Cap d’Any

La nota negativa del Nadal ha estat la
queixa d’una particular respecte a la
suposada venda de begudes
alcohòliques a menors durant la festa
de Cap d’Any a l’envelat.  El tinent
d’alcalde de Cultura, responsable
municipal de l’activitat, amb l’objectiu
d’aclarir els fets i preservar el bon
nom de l’Ajuntament i de l’entitat
responsable del Servei de Bar, La
Gresca.com, manifesta que aquesta
acusació és falsa.
Les persones del bar són una entitat
local formada per joves i pares de
família amb fills amb edats compreses
entre els nadons i els majors d’edat.
Per tant, coneixen el problema del
consum d’alcohol desmesurat entre
alguns joves. Són gent responsable i
conscient d’aquest fet.
No dubtem que hi pot haver hagut
algun jove que consumís alcohol amb
excés, però això no implica que la
suposada (però falsa) venda de
begudes alcohòliques es fes a
l’envelat.
Demanem respecte per aquestes
persones que no són, en cap cas,
responsables de les possibles
intoxicacions etíliques de joves
menors d’edat que celebrin el cap
d’any sense el control patern.

petits i grans. Unes
activitats sostenibles
perquè hem seguit
reciclant i essent
respectuosos amb
l’entorn. Per aquest
motiu Medi Ambient ens
ha fet recomanacions
per tenir un Nadal +
sostenible i s’han
habilitat punts
especials de recollida
de paper, car tró i
arbres de Nadal.
Més de 2.500
persones van omplir el
Parc de Nadal, que del
27 al 30 de desembre
va situar-se a l’envelat
i els jardins de Vil·la
Flora. Aquest any hi
havia novetats. El
treball conjunt de les
àrees d’ Educació i
Infància, Joventut i
Cultura de l’Ajuntament
i d’un bon grapat
d’entitats i col·lectius
ciutadans s’ha vist
compensat.  Les

novetats més destacables han estat El racó
dels pares organitzat per la Biblioteca i
atraccions noves, com el circuit de quads.
Han estat dues setmanes d’actes diversos,
que no per fer-se cada any han estat menys
concorreguts: concerts i audicions, fires i
exposicions, contes i llibres, revetlles,
pessebres, pastorets, comerç i regals, caga
tió, campanades i ball, patge Gregori i Reis
d’Orient.

Com cada any, els responsables municipals han visitat les escoles,
residències i espais públics del poble per felicitar el Nadal a tothom

Fira de Santa Llúcia
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Ibis Puig Valls, regidora, alcaldessa de Canet entre el març de 2001 i
l’abril de 2002 i primera tinenta d’alcalde des de l’abril de 2002 fins avui,
ha mort als 62 anys, víctima d’una llarga malaltia. Els seus companys en
la política, els treballadors de l’Ajuntament i la ciutadania la van acomiadar
en un Ple multitudinari la tarda del 5 de febrer.

 Mor la primera tinenta
Una dona lluitadora que va entrar en política per casualitat

d’alcalde de l’Ajuntament

Era mestra per
vocació i ho ha estat
en totes les facetes
de la seva vida.
No només
ensenyava sinó
que educava

Han estat gairebé 8 anys d’intensa vida
política. L’Ibis va entrar a l’Ajuntament l’any
1999 i es va fer càrrec de la Regidoria de
Benestar Social. Era la que més s’adeia a la
seva manera de ser. Aquesta àrea li permetia
seguir amb la tasca humanitària que la va
por tar vint anys enrere a l’Uruguay, a
ajudar la gent del Tercer Món. La dura
experiència personal que va viure en aquell

país, on va ser empresonada i torturada
per un règim dictatorial simplement pel fet
de ser estrangera i voler ajudar, lluny de
desencoratjar-la, la va fer més forta.
L’Ibis era una dona de principis. I si ella
havia anat a cooperar a l’Uruguay, seguiria
fent-ho. A la sortida de la presó, després
de setze mesos tancada, no s’arronsa i
decideix reprendre la tasca d’ajut
humanitari.  A l’Uruguay és on coneix el seu
marit i hi té en Dani, el seu únic fill.

IBIS PUIG VALLS

Visita d’escolars a la Comissaria

Amb la gent de l’Esplai
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L’Ibis no va néixer a Canet, sinó a Montagnar la
Crempse, a França. Allà és on van exiliar-se els
seus pares, fugint de la dictadura franquista. El
nom d’Ibis el va triar la seva mare, una
apassionada de la cultura egípcia. Als cinc anys
van tornar a Barcelona. L’Ibis va tenir una infància
feliç, carregada de trapelleries. Era una nena
inquieta, xerraire i ja de ben petita defensora de
les causes justes.  A Canet, poble del seu pare, hi
venien a passar els estius.
Va estudiar magisteri. Mestra per vocació i en
totes les facetes de la vida. Ho va ser a l’Uruguay,
a Barcelona i després a Canet, on va establir-se
l’any 1980 i va començar a donar classes
par ticulars. Anar a Ca la Ibis era gairebé
assignatura obligada d’una grandíssima quantitat
de nenes i nens de Canet. Casa seva era un anar
i venir d’alumnes, als quals no només ensenyava,
sinó que educava. Les seves classes eren
divertides quan els alumnes s’hi aplicaven i un
calvari quan notava que algun estudiant li prenia
el pèl a ella i a les seves famílies.
Va deixar la docència per entrar en política. Al
principi ho compaginava, però aviat va adonar-
se que l’Ajuntament requeria tota la seva energia.
I n’hi va posar molta, d’energia. I d’empenta,
ganes, lluita i coratge. Li ha tocat viure un dels
moments més complexos i convulsos de la
política de Canet de Mar.  Ha estat víctima d’un
atac constant, sistemàtic i cru que ha superat el
llindar professional i ha arribat directe a la
persona. A l’Ajuntament ha patit, però també ha
gaudit perquè ha tingut l’oportunitat de treballar
per a la gent i en benefici de tothom. I això ho
era tot per ella. Els qui la coneixen saben que
tornaria a viure la vida tal i com ho ha fet. Amb la
mateixa intensitat i coherència amb les seves
idees.
Avui era primera tinenta d’alcalde, responsable
de les àrees de Seguretat Ciutadana i d’Urbanisme.
El seu partit polític l’havia expulsada, per no
trencar el pacte de govern signat al 2003. Ella
va seguir ferma i es va mantenir al capdavant de
les àrees que dirigia, fidel a les persones que
l’havien votada fa gairebé quatre anys. Només
una afecció física l’ha pogut allunyar de la gent.
L’Ibis patia una malaltia neurològica degenerativa
que se l’ha emportada als 62 anys. El 25 de
maig n’hauria fet 63. Com va dir l’alcalde Joaquim
Mas al Ple extraordinari d’urgència fet el dia de la
seva mort, que trobi ara el descans que se li ha
negat sistemàticament els darrers anys de la
seva vida. Descansi en pau.

IBIS PUIG VALLS

Sant Jordi. Roses a la Plaça Mercat

Sant Jordi. Amb les escoles de Canet

Curs de l’Educació per a la Mobilitat Segura
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El manteniment i la millora dels equipaments
esportius ha seguit com als altres anys al
2006. Destaquem la inauguració del
Rocòdrom i la presentació del projecte de
l’edifici esportiu i hotel d’entitats
El dia de Sant Jordi, en el marc de la Mostra
d’Entitats 2006, vam inaugurar el
Rocòdrom, el monument escalable de 12
metres d’alçada, situat darrere la finca de
Vil.la Flora.
Aquest equipament pretenia convertir-se
en un espai d’entrenament i esplai dels
amants d’aquest espor t i, si jutgem per
l’afluència de gent que hi passa al llarg de
la setmana, l’objectiu s’ha assolit.
Durant tot l’any, s’hi han anat fent treballs
per millorar-ne el servei, com per exemple
posar taules i bancs. Però la millora més
impor tant, sens dubte, ha estat la
il·luminació que s’hi ha col·locat. S’hi ha
posat uns fanals que funcionen amb unes
fitxes que es venen a diferents dependències
municipals. Això sí, només les poden
comprar les persones que siguin sòcies
del Grup excursionista Canet o estiguin
federades.
L’escalada requereix una tècnica concreta
per aquest tipus d’esport. Per garantir la
seguretat dels usuaris, hi ha un Reglament
que s’ha de complir si es vol accedir al
recinte. Entre d’altres normes, s’ha d’estar
federat, por tar una indumentària i
instruments adequats per aquesta pràctica,
no portar aliments o begudes i respectar
el recinte.

Ja coneixem el detall deJa coneixem el detall deJa coneixem el detall deJa coneixem el detall deJa coneixem el detall de
la piscina municipalla piscina municipalla piscina municipalla piscina municipalla piscina municipal

Un altre equipament que va començar a
veure la llum l’any passat fou la piscina,
l’edifici d’equipaments espor tius i l’hotel
d’entitats. El dia 15 de desembre vam poder

El Rocòdrom i la futura piscina municipal encapçalen la inversió esportiva

 2006: més i millors
equipaments esportius

veure que aquest
equipament constarà
de dues piscines,
jacuzzi, sauna i bany de
vapor a la planta baixa
i sales de musculació,
cardiovascular, centre
mèdic, bar i local social
a la primera planta.
L’obra es completarà
amb un hotel d’entitats,
perquè les diferents
associacions del poble
tinguin un espai on
reunir-se  i muntar
activitats.
A principis d’aquest any
han començat les
obres de la piscina i la
primavera de l’any que
ve ja podrem gaudir
dels seus serveis.
Recordem que la
gestió d’aquest equi-
pament serà mitjançant
una concessió pública a una empresa
privada, la mateixa que ha començat a

construir l’edifici, l’empresa Construcciones
Riera, SA.

Dibuix de l’exterior de la piscina municipal
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El 2005 no va acabar gaire bé per als
usuaris i treballadors de dos equipament
veïns, l’Hospital residència Guillem Mas i el
Centre d’Assistència Primària. A finals
d’octubre de 2005 rebíem la mala notícia
del trencament d’un ancoratge al mur
posterior dels dos edificis. Davant la
impossibilitat tècnica de determinar
immediatament si se’n podien trencar més,
l’Ajuntament i la Generalitat van decidir
desallotjar-los.
Els residents van haver d’instal·lar-se en
llars d’avis properes o bé a casa dels seus
familiars. Els treballadors van estar en
situació d’atur forçós i la direcció i
l’Ajuntament van vetllar perquè les obres
es fessin correctament i complint els

 L’Hospital residència:
canvis i retorns al 2006

avis tindran un pati interior per al passeig i
el lleure gran i assolellat. L’antiga residència
de les Germanes Dominiques es convertirà

L’alcalde i els regidors visiten habitualment els avis de Canet

Durant aquests
últims 4 anys s’han
felicitat des de
l’Ajuntament
6 àvies en
el seu 100è
aniversari

en un espai més de l’Hospital. L’objectiu és
millorar la qualitat de vida dels avis que hi
viuen.

terminis. L’alegria va arribar a l’estiu. Les
obres s’havien acabat i els avis podien
tornar a casa.
Per ubicar provisionalment el CAP,
l’Ajuntament va cedir a l’Institut Català de la
Salut els jardins de Vil.la Flora. A l’estiu també
va tornar a l’anterior ubicació, mentre no
es construeixi el nou, al centre del poble.
A finals del 2006 coneixíem el nou projecte
de millora de l’Hospital residència. Se n’ha
de conser var la façana perquè està
protegida, però es guanyarà no només en
espai, sinó en llum i tranquil·litat, ja que els

L’Ajuntament felicita una àvia centenària

Visita a l’Hospital Residència Guillem Mas, l’agost de 2006



Aquest desembre passat hem estrenat l’espai lúdic per a
la gent gran. És tracta d’un circuit de salut pensat per
fomentar i millorar les capacitats físiques i sensorials de la
gent gran. També en pot gaudir la canalla, ja que la
instal·lació està en un espai obert i és atractiu per als
infants.
El circuit de salut ens l’ha facilitat la Diputació de Barcelona.
És a l’aire lliure, al passeig Marítim, a l’alçada de la plaça
Barris, entre la riera de la Torre i el solar de l’antiga

Gent gran en forma: espai
de salut al passeig de mar

Un circuit guiat per mantenir en
forma tots els músculs del cos

En política social prioritzem el benestar de les persones

SERVEI A LES PERSONES 14



caserna de la Guàrdia Civil.
L’alcalde Joaquim Mas i la regidora de
Benestar Social i Sanitat, Cati Forcano, van
ser els encarregats de fer-ne, el 20 de
desembre de 2006, la inauguració oficial.

15 SERVEI A LES PERSONES

Des dels Serveis Socials de l’Ajuntament
s’estan organitzant sessions guiades amb
fisioterapeutes per ensenyar a les persones
grans a utilitzar el circuit i fer cada exercici
de la millor manera per assolir els objectius

proposats, que són millorar la mobilitat,
l’equilibri i, en definitiva, la salut física i
sensorial. No hi ha cap múscul del cos que
no es treballi i cadascú segons les seves
possibilitats.

Des de l’any 2004, Benestar Social
imparteix  el taller de la memòria,el taller de la memòria,el taller de la memòria,el taller de la memòria,el taller de la memòria,     un
espai per a les persones de més de 60
anys en el qual fan exercicis per mantenir
la ment activa.
El requisit per participar-hi és no patir
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. Els
imparteixen les treballadores familiars de
l’Ajuntament i es fan a l’Esplai.

Taller de la memòria: fent treballar les neurones
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Equipaments municipals:
L’any que hem deixat s’han renovat força equipaments públics

Sala d’Estudi
de la Biblioteca

Va entrar en funcionament ara fa un any. Finançada i
executada íntegrament pels serveis municipals, la sala
és un nou espai adaptat a les noves tecnologies, ja que
s’hi pot anar amb el portàtil i connectar-se amb la
xarxa sense fils. Però no en tenim prou. Per això, des
de Cultura s’ha aconseguit de la Diputació 7.000 euros
per elaborar un estudi sobre les necessitats d’ampliació
de la Biblioteca, que en són unes quantes, ja que fa
temps que és un equipament molt actiu en la vida cultural
del poble, amb l’organització d’activitats com l’hora
del conte, els contes per adults, el club de lectura, la
música dels llibres, conferències i exposicions, entre
d’altres.

renovació constant
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Escola d’Adults
La novetat més significativa d’aquest servei
de l’Ajuntament ha estat el bateig. Dels noms
de quatre pedagogues molt importants de
Canet, Emília Domènech, Concepció Gibert,
Dolors Viñas i Maria Saus es va triar aquesta
última. L’Escola, a causa de la demanda
creixent, s’ha ampliat. Hi ha més gent
apuntada, tant als cursos que es fan des
de fa temps, com a les novetats d’aquest
any, la informàtica per a la gent gran, els
cursos de català per a castellanoparlants
o els cursos per aprendre a escriure el
català per a catalanoparlants.

Pavelló d’Esports
i Camp de futbol
Aquests dos equipaments esportius han
gaudit tot l’any de les millores que s’hi han
anat fent als darrers temps. Al Camp de
futbol els vestuaris, el bar, el local social, la
farmaciola, un magatzem i ara s’està fent
una marquesina. Al Pavelló l’aparcament de
bicicletes, parquet i graderies. Avui l’Escola
Taller  està construint vestuaris i una sala
de reunions a la pista exterior petita. A la
pista d’hoquei s’hi ha posat una estructura
de fibra de vidre per protegir del vent, el
fred i la pluja. La Brigada hi ha fet locals per
a les entitats.

Casa museu
Domènech i
Montaner

Al 2006 ha estrenat tribuna. La restauració
ha costat 170.000 euros i els ha pagat
íntegrament la Diputació de Barcelona. I
aquests dies podem veure com s’està
treballant en una nova teulada per a la Masia
Rocosa. A més a més de les visites guiades
i les exposicions que gairebé
ininterrompudament podem trobar-hi, la
Casa museu ha col.laborat al 2006 amb el
Centre de Recursos Pedagògics, l’IES Lluís
Domènech, l’Arxiu municipal i la Biblioteca
en la preparació d’un crèdit de síntesi sobre
el modernisme.

Obres de rehabilitació de la masia Rocosa

Inauguració dels vestidors del camp de futbol, el setembre de 2004

Pavelló d’Espor ts, pista exterior
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MÉS IL.LUSIÓMÉS IL.LUSIÓMÉS IL.LUSIÓMÉS IL.LUSIÓMÉS IL.LUSIÓ

A la recta final del mandat ens és obligat
fer un balanç del que han estat aquests 4
anys. Qualsevol anàlisi implica valorar tant
els aspectes positius, com els negatius.
Som conscients que tot no ha estat
perfecte, els polítics som humans i ens
equivoquem, però creiem que la feina
feta és molta i que ha contribuït a millorar
el que és la nostra única prioritat: Canet.
La urbanització i la canalització de les
rieres, el pàrquing al centre, la segona
escola, el nou CAP, la piscina, els passos
subterranis (les obres dels quals ja han
estat adjudicades), la millora dels
equipaments municipals, el polígon
industrial i la rehabilitació de l’Odèon eren
promeses electorals que s’han fet
realitat. Molts milions d’inversió que hem
estat capaços d’aconseguir de la gran
majoria d’altres administracions o del
sector privat. Tot gràcies a la tenacitat i
la bona gestió dels qui han hagut de
trucar les diferents portes.

Però la feina no s´acaba aquí, encara
queda molt per fer i el PSC  vol continuar
portant a terme molts projectes com ara
l’elaboració del pla general d´ordenació
del territori o l´increment de les polítiques
d´atenció a les persones, la rehabilitació
del centre històric, aíxí com la projecció
exterior de la nostra població, punts
aquests, que seran l´eix vertebrador del
nostre programa electoral.

Volem continuar essent un grup de gent
honesta que s’esforça dia a dia per la
nostra vila. Aquests  i molts més, han
estat motius perquè l’agrupació local del
PSC hagi volgut tornar a posar la
confiança en el nostre alcalde, en Quim
Mas. El passat 10 de febrer vam
presentar el nostre candidat. Ho fem
convençuts i amb una cosa que és
imprescindible en política: amb il.lusióamb il.lusióamb il.lusióamb il.lusióamb il.lusió.

COMIACOMIACOMIACOMIACOMIAT T T T T A LA LA LA LA L’IBIS PUIG’IBIS PUIG’IBIS PUIG’IBIS PUIG’IBIS PUIG

Aquest text recull les paraules que la
quarta tinenta d’alcalde, Cati Forcano
Isern, va dir al Ple extraordinari
urgent celebrat el passat dilluns 5 de
febrer de 2007 amb motiu de la mort
de la companya, regidora i
exalcaldessa Ibis Puig Valls.

“Com a portaveu del grup polític de
Convergència i Unió, poc tinc a dir.
L’Ibis i jo hem treballat juntes pel
nostre poble i no pas per a unes sigles
que no han donat peu a tenir un gran
final polític.

Com a representant del grup polític
d’Unió i com a Cati Forcano sí tinc
molt a dir. Coincideixo amb tots a l’hora
de dir que l’Ibis es caracteritzava per
aquesta capacitat de treball i,
sobretot, d’entrega. Una entrega que
jo, personalment, fa molts anys que
coneixia i havia compartit amb ella a
nivell personal i no només en l’àmbit
de la política.

Passés el que passés ella sempre ha
lluitat, ha donat al màxim de sí mateixa
per als altres.  Amb els seus criteris,
els seus valors, la seva manera de
pensar però en el fons i el més
important, és que ho feia tot per als
altres.

I crec que aquesta és la millor lliçó
que, com a mestra, ens ha pogut
deixar.

Gràcies per tot, Ibis. Et trobarem a
faltar, no només com a companya de
viatge polític sinó també com a
companya de vida.”

FEINFEINFEINFEINFEINA D’ESQA D’ESQA D’ESQA D’ESQA D’ESQUERRA UERRA UERRA UERRA UERRA AAAAAVUI DIAVUI DIAVUI DIAVUI DIAVUI DIA

L’Òscar Figuerola i tota la gent d’Esquerra a Canet
treballem amb il·lusió i compromís. De fet, aquests
anys la nostra responsabilitat directa ha estat fer
avançar Canet en projectes que han millorat el
benestarbenestarbenestarbenestarbenestar de les persones de Canet.
Fem-ne un repàs. El nostre objectiu prioritari el 20012001200120012001
quan entràrem al govern fou l’Escola Bressol. Escola Bressol. Escola Bressol. Escola Bressol. Escola Bressol. En
només dos anys la vàrem fer realitat. En 4 anys de
funcionament n’han gaudit més de 400 famílies de
Canet. Som capdavanters en qualitat a l’atenció a la
infància.
Durant aquesta legislatura en general som
coresponsables de tots els encerts i errors d’aquest
govern. Tanmateix, som directament responsables
d’aspectes relacionats amb el benestarbenestarbenestarbenestarbenestar dels
canetencs i del reforçament de la nostra identitatidentitatidentitatidentitatidentitat
com a poble i, per tant, com a país.
Fixeu-vos-hi bé. La parparparparpar ticipacióticipacióticipacióticipacióticipació és un fet en cultura
i joventut: actualment hi ha més de 300 persones
involucrades en l’organització del cicle anual
d’activitats culturals. Vil·la FloraVil·la FloraVil·la FloraVil·la FloraVil·la Flora. Hem creat un
centre cívic obert a tothom amb cursos d’introducció
a la informàticainformàticainformàticainformàticainformàtica a més de 100 persones, la majoria
avis i mares amb nens i també cursos de catalàcatalàcatalàcatalàcatalà a
més de 300 persones. Els uns per millorar l’expressió
oral, d’altres per l’escrita.
Més Canet. Donem suport a totes les entitaentitaentitaentitaentitatststststs de
Canet per facilitar la seva activitat. L’Odèon,Odèon,Odèon,Odèon,Odèon,     el teatre
municipal és més a prop. Serà un eix estratègic per a
l’economia socialeconomia socialeconomia socialeconomia socialeconomia social: vitalització del centre històric,
del comerç de tota la vida i pel desenvolupament
cultural.
Més Qualitat. En Polít ica Lingüística Polít ica Lingüística Polít ica Lingüística Polít ica Lingüística Polít ica Lingüística hem
desenvolupat un projecte engrescador, el de les
parelles lingüístiques, el del foment de la retolació
dels nous comerços, el de fer-nos més cultes. En
Política de comunicaciócomunicaciócomunicaciócomunicaciócomunicació per primera vegada tenim
un òrgan institucional de comunicació, el ViureViureViureViureViure
CanetCanetCanetCanetCanet. A més hem professionalitzat la ràdioràdioràdioràdioràdio i hem
aconseguit treballar des del consens. I finalment hem
situat Canet al mapa de les TTTTTecnoloecnoloecnoloecnoloecnologies de lagies de lagies de lagies de lagies de la
InfInfInfInfInfororororormaciómaciómaciómaciómació: hem millorat el web i hem donat suport
al Canet sense fils. També hem format les entitats i la
gent.
Una mica millor. A VVVVVia Púbia Púbia Púbia Púbia Públicalicalicalicalica s’ha prioritzat les
intervencions concretes que han millorat la via pública
i l’enllumenat en diverses zones de Canet. També s’han
renovat 3 Km de la xarxa de conducció d’aigua. I en
Habitatge SocialHabitatge SocialHabitatge SocialHabitatge SocialHabitatge Social, la nova i més urgent necessitat
del s XXI hem posat les bases: Patrimoni Públic del
Sòl i hem projectat pisos en zones d’equipaments.
Hem fet una feina invisible, però imprescindible per al
proper mandat.
En resum, com a molts d’altres pobles del Principat,
amb Esquerra al govern s’han consolidat polítiques
de benestar fa uns anys impensables. Un cop
consolidades una atenció adequada als més petits a
l’Escola Bressol, Escola Bressol, Escola Bressol, Escola Bressol, Escola Bressol, a la formació dels adultsformació dels adultsformació dels adultsformació dels adultsformació dels adults
en els dos àmbits essencials de la comunicació: la
informàtica (per a adults neòfits) i la llengua (per a
adults forasters) i ben orientades les polítiques
culturals i de comunicacióculturals i de comunicacióculturals i de comunicacióculturals i de comunicacióculturals i de comunicació ens plantegem
nous reptes.



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.cat

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

Hospital residènciaHospital residènciaHospital residènciaHospital residènciaHospital residència
Guil lem MasGuil lem MasGuil lem MasGuil lem MasGuil lem Mas
Tel. 93 794 03 93
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CAMÍ D’ UNA OAC (OficinaCAMÍ D’ UNA OAC (OficinaCAMÍ D’ UNA OAC (OficinaCAMÍ D’ UNA OAC (OficinaCAMÍ D’ UNA OAC (Oficina
d’Atenció a la Ciutadania)d’Atenció a la Ciutadania)d’Atenció a la Ciutadania)d’Atenció a la Ciutadania)d’Atenció a la Ciutadania)

D’acord amb el declarat compromís de
l’equip de govern per al desenvolupament
d’una administració de qualitat i propera a
la ciutadania, s’ha arribat a un acord  de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona
mitjançant el qual s’han posat en marxa
uns treballs per a la millora dels tràmits i
serveis d’atenció ciutadana.

La creació de l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania que aquest acord i treballs
assoliran comporta molts beneficis, tant a
nivell intern d’organització com a la vessant
ciutadana en la seva relació quotidiana amb
l’Ajuntament.

En el cas dels ciutadans i les ciutadanes,
podem dir que els avantatges de la posada
en marxa d’aquesta oficina són entre
d’altres:

· Promou un canvi d’organització amb el
qual els ciutadans i les ciutadanes són el
centre de l’activitat municipal.
· Obté informació i la canalitza de manera
que els ciutadans i les ciutadanes no han
d’anar d’un lloc a un altre, buscant,
desorientats, una solució a les seves
demandes (finestreta única).
· Resol totes aquelles qüestions generals i
que poden ser normalitzades.
· Afavoreix el tracte personal i individualitzat
amb la ciutadania.
· Deriva a l’àrea competent les demandes
específiques.
· Possibilita una major agilitat i rapidesa en
l’atenció de les demandes.

Per al mateix Ajuntament, els beneficis
també són tangibles:

· Desenvolupa un concepte d’Ajuntament
modern, abocat a la solució de demandes
de la ciutadania..
· Permet un contacte directe amb els
ciutadans, sota un concepte de servei públic
i de qualitat.

Francesc Martín Casares
Regidor de Participació Ciutadana

JOC NETJOC NETJOC NETJOC NETJOC NET

Molt  aviat  tornaran a haver-hi eleccions.
Unes eleccions, on els canetencs hauran de
decidir qui volen que estigui al capdavant
de l’Ajuntament els propers quatre anys.
Moltes són les veus, que creuen que és
hora que la vila retrobi d’una vegada per
totes la pau, que es va trencar el maleït dia
en què un grup de “perdedors” va fer una
moció de censura del tot injustificable , que
ara al cap de 6 anys encara no han pogut
explicar-ne els motius. Possiblement o és
que no n’hi havia, o potser els fa vergonya
confessar-los.
Ja és hora doncs, d’acabar amb una etapa
marcada bàsicament per la mala gestió, en
la qual l’equip de govern s’ha dedicat a
treballar d’esquenes a la gent, fent un cop
darrera l’altre modificacions (sense to ni
so?) de les normes urbanístiques, intentant
fer projectes faraònics a l’estil marbellí, tipus
Santíssima Trinitat etc.
Una etapa on gairebé només s’han dedicat
a fer oposició a l’oposició.
Esperem que aquesta nefasta etapa s’hagi
acabat; que tot plegat hagi estat un mal
son, que Canet a par tir del maig torni a
somriure.
Cal doncs d’una vegada per totes el Joc Net
Un joc net que ha de començar des d’ara,
fent una campanya electoral neta, sense
mentides i sense abusos des del poder.
Que no passi el que va passar fa 4 anys,
quan l’equip de govern de l’Ajuntament es
va dedicar a fer el joc brut, fins al punt que
el jutge de la zona electoral d’Arenys, els va
haver d’estirar les orelles un parell de cops.
Vergonyós.
Un joc net que continua per acceptar els
resultats electorals. Vivim en una democràcia
en la qual el poble és sobirà, i diu qui vol
que estigui al front del municipi:

 - vol el guanyador, no els perdedors, ja
que Canet vol ser un poble que vagi
endavant, que guanyi;  no vol, ni pot ser,
un poble de crancs, que vagi enrera, que
perdi.

Portem massa anys de retard i cal posar-
se a treballar de debò per tal de situar la
nostra vila en el lloc que li pertoca.
Esperem que ara entre tots ho aconseguim!

Grup Municipal de la Plataforma




