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Aprovació de la Carta fundacional de la Fundació privada Els Garrofers Unanimitat
Amb aquest acord s’arriba a l’últim pas necessari per poder fer
la cessió del terreny per part de l’Ajuntament a la Fundació i,
així, poder construir-hi el centre Els Garrofers.

Aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Canet de Mar,
l’Escola Universitària de Teixits de Punt, l’Ajuntament de Mataró 9 vots a favor i 8 abstencions
i CETEMSA
Acord que tira endavant el protocol general firmat per les
mateixes institucions l’any passat per tirar endavant la
reconversió de l’Escola de Teixits.

Aprovació del protocol local sobre la violència de gènere Unanimitat
Acord entre l’Ajuntament de Canet de Mar i els Mossos
d’Esquadra per obtenir una bona resposta davant dels
casos que es puguin plantejar de violència de gènere.

Desafectació instrumental i cessió de terrenys a la Fundació
privada Els Garrofers Unanimitat
Acord que va lligat amb l’aprovació de la Car ta fundacional.
La cessió del terreny es fa efectiva.

Igual que amb el web municipal, el correu
electrònic de l’Ajuntament ja té el .cat

Ens trobareu doncs al

canetmar@canetdemar.cat
www.canetdemar.cat

Totes les adreces de correu de l’Ajuntament també tindran la terminació .cat
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Ja estem, per cinquè any consecutiu,
celebrant plegats la Mostra d’Entitats.
Carrers plens de gom a gom de persones,
activitats i il.lusions. Ganes d’ensenyar com
es treballa tot l’any perquè les actuacions
col.lectives beneficiïn tothom.

Fer possible una festa com aquesta és fruit
del treball d’un bon grapat de persones.
Algunes exercint la seva funció de
treballadors municipals, com els tècnics
de les diferents àrees municipals i el
personal de la Brigada de Serveis. D’altres,
d’una forma totalment voluntària i sovint
anònima, com són totes les persones que
pertanyen a alguna de les més de 70 associacions participants. I els tercers implicats,
els responsables polítics, donant llum verd a la iniciativa veïnal i posant al servei de
l’esdeveniment, els recursos humans, econòmics i logístics. I tot perquè en gaudeixi
Canet i tots aquells visitants que ens volen acompanyar en la festa de la participació
ciutadana.

La participació ciutadana és una de les prioritats d’aquest govern. La finalitat és clara,
fer-vos par tícips d’allò que fem. El suport a les associacions n’és el pilar, però també ho
és la informació que arriba a tothom a través d’aquest butlletí i a través d’altres suports
com la Guia Activa, que aquest abril ha complert sis anys, ràdio Canet, el web municipal
i els avisos i els comunicats enviats a través del correu electrònic. També les publicacions
puntuals que volen ser una eina més d’informació i guia d’allò que fem i que us interessa:
catàleg de serveis a la infància, Reglament de participació ciutadana, informació ambiental,
la guia comercial i de serveis i la guia d’entitats. I n’hi haurà més. Un exemple és la guia
de serveis ambientals que està preparant l’Ajuntament i que ens permetrà conèixer quins
recursos i serveis tenim al nostre abast en aquesta matèria.

Aquests documents que acabem de llistar-vos i tots els actes, activitats i esdeveniments
locals formen part de la nostra història col·lectiva. Són bocins de realitat que quedaran
curosament custodiats a l’Arxiu Municipal.  La guarda que en fa l’Arxiu és la millor manera
d’assegurar-nos que es conservarà la nostra memòria com a poble. Demà passat, l’any
que ve o d’aquí a 50 anys, qui vulgui saber com va començar la Mostra d’Entitats, quines
decisions s’han pres al darrer Ple municipal, o quants actes públics hi va haver al mes
d’abril, podran trobar-ho detallat als documents de l’Arxiu.  Un equipament que fem
entre tots. Les darreres setmanes s’ha exposat una part del fons de l’Arxiu a la Casa
museu. La recent adquisició del fons Cabanyes amb important documentació de Canet en
va motivar la mostra pública.

En aquest butlletí hi trobareu altres informacions, com la festa de l’inici d’obres de
l’Odèon, campanyes adreçades als escolars, la tasca feta per la Policia Local o l’estrena
de la campanya Pinzellades de Canet. Mantenir-vos informats sobre el funcionament dels
serveis públics és la nostra obligació. Esperem complir-la.
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Fa un any que el
Ple  va aprovar
una modificació
de les Normes
Subsidiàries de
Planejament per al
foment de l’habi-
tatge assequible.
Es van conver tir
dos espais que
fins aleshores
havien estat des-
tinats a equipa-
ments públics en

terrenys on s’hi poguessin construir aquest tipus d’habitatges. Al cap d’un any, aquests
habitatges ja tenen forma en el paper.
Els pisos estan repartits en dos edificis, l’un anirà al carrer Romaní i, per la seva
proximitat al centre, estarà destinat a la gent gran; l’altre estarà al rial dels Oms, a la part
que uneix aquest carrer amb la ronda de Francesc Parera.
Els edificis consten de planta baixa i dues plantes. També tenen un soterrani amb una
plaça de pàrquing per a cada pis. A cada planta hi ha quatre pisos de 35 a 40 metres
quadrats, amb una o dues habitacions.
La condició principal per poder accedir a aquests habitatges és formar part dels dos
col·lectius que tenen més difícil obtenir a un habitatge digne, la gent jove i la gent gran
amb pocs recursos.

Canet tindrà un altre
aparcament a prop de la platja
Si des del mes passat podem gaudir
d’un nou aparcament a la zona de
l’antiga caserna de la Guàrdia Civil,
aviat podrem utilitzar un altre espai a
l’entrada sud del poble i ben a prop
de l’estació de RENFE i la platja.
Aquest gener passat es va fer efectiva
la signatura del contracte de cessió
dels terrenys de l’espai de 1.500  m2
situat al costat de l’estació de RENFE,
propietat d’aquesta entitat i que està
sense utilitzar des de fa temps, espai
conegut com a zona dels vagons.
Les condicions que s’han establer t són les de cessió per a 20 anys, prorrogables a 10
anys més. S’ha fixat un lloguer simbòlic de 1.500 euros anuals que haurà de pagar
l’Ajuntament a l’empresa ferroviària.
La intenció del consistori és també habilitar-lo com a aparcament públic i cobrir, així, una
altra de les zones afectades del poble sense prou lloc per als cotxes.

Millora a
l’enllumenat del
carrer de la Font

El Servei d’electricitat de la Brigada
Municipal ha treballat aquest març en
la millora de l’enllumenat públic al ca-
rrer de la Font.
S’hi ha instal.lat llums que no conta-
minen lumínicament i que són respec-
tuosos amb el medi ambient, ja que
tenen bombetes que no contenen alu-
mini  i són baixes en consum de sodi.
També s’ha instal.lat aquest nou en-
llumenat a la plaça de nova construc-
ció de la zona de l’Anselm Clavé.

La Caserna de la
Guàrdia Civil ja
pertany al passat

Aquest març s’ha ober t al públic
l’aparcament que la brigada ha habi-
litat al solar de l’antiga caserna. En
total hi caben una quarantena de ve-
hicles. L’estacionament és gratuït i no
té limitació horària. Probablement, de
cara a la temporada d’estiu
l’aparcament estarà limitat en el temps
per afavorir la rotació dels vehicles.
L’Ajuntament va comprar, al 2006, la
caserna a l’Administració de l’Estat,
pel preu de 230.000 euros.  L’edifici
es va enderrocar al novembre. Ara,
l’espai ja és de tots els canetencs.
L’Àrea d’emergència de residus
d’aquesta zona de Canet s’ha instal.lat
a tocar de l’aparcament, amb accés
des de l’exterior, però també des de
l’interior del pàrquing.

Els habitatges de protecció
pública ja tenen forma
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Aquesta primavera, des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha aprofitat el bon
temps per fer sortir al carrer els alumnes de les escoles de Canet i ensenyar-
los la realitat de la feina diària dels serveis i els equipaments ambientals.
Del 5 al 18 de març, prop de 500 nens i nenes han passat per la riera Sant
Domènec a visitar la mostra d’energies renovables, una exposició itinerant
de la Diputació de Barcelona.
Un remolc aparcat al capdavall de la riera amagava un munt de possibilitats
d’aprofitament de les energies solar i eòlica. Tècnics especialitzats s’han
encarregat d’explicar-ho i de fer les demostracions d’aparells i
electrodomèstics.
A part d’aquestes sessions s’han organitzat altres sortides. La Deixalleria
ha estat la primera parada. Els tècnics municipals han mostrat als alumnes
de 2n de primària i de 4t d’ESO com funciona el servei de recollida selectiva,
els materials que s’admeten a la Deixalleria i quina és la destinació final de
cadascun d’ells.
També s’ha sortit al carrer per veure com treballen els serveis de neteja
viària i de manteniment de parcs i jardins. Els alumnes de 3r de Primària i de
2n d’ESO han pogut veure el funcionament de les màquines de neteja de
carrers i el dia a dia del servei de jardineria. Ha servit, sobretot, per
conscienciar-los en el respecte cap a l’entorn més immediat, l’urbà.
Aquest abril s’ha programat per als alumnes de 5è de primària, la campanya
sorsorsorsorsorrrrrra,a,a,a,a, sal i sol. sal i sol. sal i sol. sal i sol. sal i sol.     L’Escola de Natura del Corredor porta els escolars a
visitar les platges i entre elles l’espai de recuperació del medi natural.
L’objectiu és fer-los conèixer el litoral marítim i les actuacions que es duen
a terme per protegir-lo.

Acostem el medi ambient

Tècnics de la Xunta de Galícia

als nens i les nenes de Canet

visiten Canet
A finals de febrer vam rebre la visita de responsables de Medi Ambient de la Xunta de Galícia. Estaven interessats en el model de recollida
selectiva que fa gairebé dos anys que apliquem a Canet.  La visita
l’organitzava l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, que està
fent el Programa de Gestió de residus municipals de Galícia.  Van
ser rebuts per l’alcalde Joaquim Mas, la regidora de Medi Ambient,
Sílvia Tamayo i el regidor de Participació Ciutadana, Francesc
Martín. Els van acompanyar, per explicar-los el funcionament de
la recollida a Canet, el tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament i
directius i encarregats de l’empresa CESPA.  Se’ls va lliurar
documentació i se’ls va fer una visita guiada perquè veiessin la
realitat del carrer.  L’alcalde els va insistir en la importància de
provocar un canvi d’hàbits com aquest i els va dir que l’èxit és de
la ciutadania, per haver-s’hi adaptat d’una forma tan meritòria.
Només així s’explica que les xifres siguin les que són, amb un
60% de recollida selectiva  a nivell global.
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La promoció i el suport a les associacions
ciutadanes sense ànim de lucre és entesa
per la pràctica totalitat de les institucions
com a un deure públic que promou la con-
vivència als seus municipis. Canet no és una
excepció i per aquest motiu desenvolupa
iniciatives tant de supor t material com
d’acompanyament i assessorament.
Tal com s’ha difós pels mitjans habituals, al
llarg del març de 2007 les entitats canen-
tenques han tingut ocasió de presentar pro-
jectes per a la sol·licitud de subvencions
municipals en els àmbits cultural, educatiu,
social, ar tístic, espor tiu, de promoció
econòmica, lúdic, festiu i anàlegs. Més de
cinquanta entitats solen accedir a aquesta

El suport a les
entitats de Canet

Els consells
al dia

Com bé sabeu, els consells de
par ticipació són òrgans de
l’Ajuntament als quals es troben els
responsables polítics i representants
d’entitats i agents socials del
municipi, per compar tir
informacions i orientacions sobre les
polítiques locals del corresponent
àmbit temàtic. Així en tenim de:
- Cultura: és el degà de la participació
canetenca, sempre es troba a ple
rendiment (compta amb cinc
comissions de treball) i els dies 21 i
22 d’aquest mes celebrarà la V
Mostra d’Entitats, que esperem
esdevingui un any més en la festa de
la participació: on les associacions
promoguin noves coses juntes i qui
vulgui implicar-se amb Canet trobi la
seva entitat.
- Medi Ambient: creat fa dos anys,
també compta amb la participació
de ciutadania interessada pel tema.
Les comissions de treball d’aquest
espai continuen treballant sobre
qüestions relatives a l’aigua i els
residus.
- Educació: reformulat el passat
setembre, el Consell Escolar
Municipal celebrarà aquest mes la
seva trobada de reconstitució, amb
l’objectiu d’acordar entre els seus
membres els reptes que l’educació
té a Canet.

2006, els principis de la participació

Fa un any que a la portada del Viure Canet recollíem l’èxit de la IV Mostra d’Entitats, i és que el 2006 ha suposat la consolidació de
l’aposta del govern municipal per les polítiques de participació ciutadana. L’aprovació del Reglament de participació ciutadana pel
Ple municipal al gener, va posar les bases i les estructures per a l’exercici aquest dret ciutadà, que –gràcies al suport de la
Generalitat i de la Diputació- hem pogut anar desenvolupant al llarg de l’any.
A partir de les propostes recollides a diverses entrevistes i a dos tallers participatius, d’un pla d’acció integral i del treball en xarxa
amb altres administracions, hem engegat diversos serveis de suport a l’associacionisme, treballs entre diferents àrees municipals
i polítiques de nova ciutadania i d’educació en drets humans; però un dels elements més transcendentals d’aquests mesos és el
treball de consultoria i suport tècnic que –íntegrament finançat per la Diputació- s’està fent per a la posada en marxa aquesta
tardor d’una Oficina d’Atenció a la Ciutadania que faci del nostre Ajuntament una administració de qualitat i propera a la ciutadania.

forma de col·laboració econòmica. Una
desena d’aquestes entitats han demanat
el servei d’orientació i assessorament a
l’elaboració dels projectes; tots els que
es presentin seran avaluats durant aquest
mes a partir d’uns criteris sobre el seu
interès públic, publicats a les bases de la
convocatòria. Per altra banda, i a partir
del que s’assenyalava com a necessitats
associatives a un taller de diagnòsi cele-
brat a la tardor de 2006, el suport for-
matiu és una altra de les accions desen-
volupades el passat any –tres cursos
sobre l’evolució associativa i la captació
de recursos- i que volem tornar a oferir
aquesta tardor.
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Un cop més, l’estreta col.laboració
entre l´Ajuntament, la Unió de Boti-
guers i els venedors de la Plaça
Mercat, ha permès tirar endavant
una iniciativa que uneix comerç,
cultura i lleure. Pinzellades de Canet
és el nou joc del poble.  Promet
tenir tant d’èxit com les dues cam-
panyes de cromos de Canet, dutes
a terme fa 4 i 5 anys, el Canet
m’agrada i el Canet pas a pas.

La forma d´aconseguir aquest preuat regal serà a través dels establiments comercials
de la població i les parades de la Plaça del Mercat que han recuperat un antic sistema
molt conegut a la dècada dels anys 60 i principis dels 70: els cupons amb què algunes
marques comercials com Vegé o Spar obsequiaven els seus clients amb la finalitat
d’omplir unes llibretes amb les quals podien aconseguir obsequis tant diversos com
plats, olles, tovallons o cafeteres. En aquest cas però, l’antiga cafetera serà substituïda
pel joc Pinzellades de Canet.
El diumenge 25 de març, en un acte a la Casa museu Domènech i Montaner, es va donar
el tret de sortida  a la campanya. Una passejada modernista i tallers infantils van ser
activitats paral.leles a la presentació.
L’Àrea de Promoció Econòmica, amb qui han
col.laborat altres àrees de l’Ajuntament i els
responsables de la Unió de Botiguers i de la Plaça
Mercat, són els qui han vetllat per garantir la qualitat
del producte que podeu tenir a les mans si ompliu
tots els cupons. La direcció tècnica del projecte
s’ha confiat novament a l´empresa S´imagina que
compta amb una llarga experiència en aquest tipus
de projectes.

Pinzellades de Canet
ja és a les botigues

Aprendre a
menjar bé

Promoció Econòmica ha organitzat
aquest març passat la campanya El
mercat em cuida, una iniciativa de la
Diputació de Barcelona que pretén
difondre els valors nutricionals dels
aliments i els beneficis de portar una
alimentació equilibrada i saludable i
destacar l’impor tant paper dels
mercats municipals per aconseguir-ho.
Perquè la campanya hagi estat un èxit
ha fet falta la implicació dels venedors
de la Plaça Mercat i la participació
activa de totes les escoles de Canet.
Els alumnes han anat fins a la Plaça
Mercat i, dividits en grups reduïts,
s’han passejat per les parades amb un
petit qüestionari que anaven fent tant a
venedors com a compradors. Se’ls
ha ensenyat la impor tància d’una
alimentació correcta per la salut i el
benestar de les persones. Com a
obsequi se’ls donava una gorra i un
esmorzar saludable, dels de tota la
vida, pa amb xocolata.

Torna el Club de Feina
Promoció Econòmica ha posat de nou en marxa aquest mes de març de nou
el Club de la feinaClub de la feinaClub de la feinaClub de la feinaClub de la feina.  Aquesta és una iniciativa de la Generalitat i de la
Diputació de Barcelona que es fa amb molt d’èxit a molts pobles de la
província.
A Canet fa fer-se per primera vegada al febrer de 2005.  Des d’aleshores,
cada any s’ha dut a terme una campanya per potenciar la recerca de feina.
Aquest 2007 es farà fins al juny tots els divendres a Vil·la Flora. Entre les
10.00 i les 14.00 hores, un tècnic de la Diputació especialitzat en tècniques de
recerca d’ocupació, es desplaça fins a Canet per impartir sessions de treball
a persones que busquen una feina o que volen millorar la que tenen.
Per participar-hi cal estar inscrit a la  borsa de treball de l’Àrea de Promoció
Econòmica. Us recordem que el Club de la Feina té consulta vir tual. Podeu
entrar-hi a través del web municipal: www.canetdemar.cat
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Comença la primera fase de rehabilitació

 Celebrem plegats l’inici
d’obres de l’Odèon
L’Odèon salvat per tots. Això és el que
deia la pancarta que la gent de l’Associació
Cultural Plataforma Odèon lluïa feliç, al matí
del diumenge 25 de febrer. Havia arribat
el dia de veure com queia el tros de mur
que simbolitzava l’ inici real de la
rehabilitació de l’edifici de l’antiga
cooperativa de Canet.
Les autoritats que han fet possible que la
reivindicació ciutadana esdevingués reali-
tat, també somreien al veure com la po-
blació es bolcava a celebrar-ho. Custo-
diaven dos acompanyants de luxe,
l’Honorable Sr. Joan Manuel Tresserras,
conseller de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació i l’Il.lm. Sr. Esteve Terradas, diputat
delegat de l’Àrea de Turisme de la Diputa-
ció de Barcelona, a més a més d’altres
autoritats de renom, com la Sra. Teresa
Aragonès, secretària d’Administracions
Públiques i Innovació del Departament de
Governació de la Generalitat i Esteve León,
coordinador de cultura de la Diputació de
Barcelona. Tots ells portaven a les butxa-
ques els desitjos per l’Odèon, que havien

escrit a l’Ajuntament en la rebuda institu-
cional. Els centenars de persones que van
seguir la cercavila pels carrers del centre
i van anar fins a la plaça Colomer, també
van poder escriure el seu desig i penjar-lo
a les tanques que envolten l’edifici.

Els desitjos van donar pas a les prome-
ses. Les autoritats van comprometre’s a
enllestir les obres els pròxims 4 anys.  La
celebració va continuar dues setmanes
després amb un festival encapçalat per
les entitats locals a l’envelat de Vil·la Flora.



Obres de la piscina municipal
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Els treballs de construcció de l’equipament esportiu i l’hotel d’entitats que s’està fent a tocar
del Polígon Can Misser, es troben en la fase de moviment de terres i fonamentació.

Fa un any, la Generalitat va incloure Canet de Mar en el
Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de
Catalunya, la qual cosa es va traduir en una subvenció 
de 788.600 euros, per a la construcció d’una piscina i
un hotel d’entitats.
En el Ple municipal de fa un any, doncs, va aprovar
l’estudi de viabilitat i l’inici de l’expedient de contractació
per construir una piscina coberta i un gimnàs al municipi.
Després de fer una presentació del projecte a la població,
a finals de l’any passat, van començar les obres d’aquest
equipament. Amb un pressupost de 4.000.000 d’euros,
les obres per construir, a la futura zona esportiva, a
tocar del polígon industrial Can Misser, la piscina
municipal, van a bon ritme i és previst que s’acabin a
termini.  La piscina ha estat una demanda social des de
fa molts anys. Ara, gràcies a l’esforç municipal a l’hora
de cercar inversors privats i subvencions de les
administracions, s’ha pogut tirar endavant i la primavera
de l’any que ve ja en podrem gaudir tots.

Ens queda molt lluny aquell mes de gener del 2004, quan l’alcalde de Canet de Mar Joaquim Mas va signar amb l’aleshores diputat de
l’Àrea de Govern Local, Joan Rangel, les escriptures dels terrenys per al futur CAP, l’aparcament subterrani i la plaça pública a la riera
Gavarra. Dos anys després, l’aparcament ja és una realitat, la plaça pública ja té nom, plaça de la Universitat, i el CAP ja és visible per

a tothom.
Semblava que les obres del CAP no arribarien a
començar mai, però després de la col·locació de la
primera pedra per part de la consellera de Salut,
Marina Geli, a principis d’octubre, l’empresa
responsable de la construcció de l’edifici es va
posar en marxa. I de cop i volta, el CAP va començar
a prendre forma, amb una estructura metàl·lica per
esquelet.
Encarat a la futura plaça pública, el centre tindrà
dues plantes i estarà equipat amb tot el material
necessari per donar atenció a una població
aproximada de 25.000 persones.
La inversió d’aquest centre és de 3.618.603 euros,
finançats íntegrament per la Generalitat de Catalunya.

complint les previsions

El CAP ja té l’estructura a punt

Les obres, al gener de 2007
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Aquests últims quatre anys, Canet de Mar ha organitzat dues escoles taller
amb l’objectiu de poder tirar endavant obres i serveis diversos d’utilitat
pública i d’interès social que ha permès a les persones que hi han participat
de fer un treball efectiu, a l’hora que han rebut formació professional que
els ha servit, d’aquesta manera, per facilitar-los la inserció laboral.

 L’Escola Taller
Rehabilitació d’espais públics

un projecte consolidat

PROMOCIÓ DE CANET

Aquest projecte d’escoles taller va començar l’any
1989 i gairebé ininterrompudament, cada dos anys
ha anat canviant el projecte i les persones que hi
col·laboraven. Les dues últimes han estat Els Aromers
i Rubèn Marsol (arquitecte), totes dues amb un pla
de treball molt concret i amb uns objectius clars.

Escola Taller
Els Aromers (2003-2005)

Objectiu: la millora de l’entorn de Vil·la Flora

Durant dos anys, l’escola taller Els Aromers va tenir
la feina de millorar els jardins que envolten el centre
cívic Vil·la Flora. Per aconseguir el seu objectiu,
l’escola va haver de muntar tallers de fusteria,
jardineria, electricitat i lampisteria, construcció i
pintura. Tots aquests oficis van col·laborar en, per
exemple:
- la construcció dels lavabos, les dutxes i els
vestidors de l’envelat
- la passarel·la d’accés exterior a la primera planta
per a les persones minusvàlides
- la instal·lació nova de l’aigua del centre
- construcció dels jardins i neteja del bosc
I també va col·laborar en altres projectes, fora de
Vil·la Flora, com poden ser el manteniment del jardí i
la construcció d’un hortet al CEIP Misericòrdia i la
construcció d’un jardí a l’IES Lluís Domènech.
Per poder tirar endavant aquests projectes s’ha
comptat amb 40 alumnes repartits en tots aquests
tallers.

Plaça de la ronda Anselm Clavé, abans i després de les obres
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Escola Taller Rubèn Marsol
(arquitecte) (2005-2007)

Objectiu: rehabilitació d’espais públics i
construcció de noves instal·lacions

Aquesta escola té 32 alumnes repartits en tallers
de jardineria, electricitat i lampisteria, construcció i
pintura. De moment, s’ha aconseguit rehabilitar i
construir espais com la plaça Manén, la plaça de la
ronda Anselm Clavé, la placeta del carrer Josep
Baró.
Altres treballs que està fent aquesta escola són la
construcció d’uns vestuaris al poliesportiu del
carrer Catalunya, el manteniment dels enjardinats
de Vil·la Flora, de la zona industrial, del CEIP
Misericòrdia i de l’IES Lluís Domènech i Montaner.
A més a més de formar part d’aquests tallers on
tenen l’oportunitat d’aprendre un ofici, els alumnes
han d’anar a classes teòriques de matemàtiques i
dibuix aplicat i de català. Adquireixen hàbits en el
treball i coneixement de seguretat, higiene i
prevenció de riscos laborals, s’eduquen en matèria
de medi ambient i en tècniques de recerca de feina.
Un cop acaben el programa obtenen un certificat
del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya.
Un cop aquestes  escoles taller arriben a la fi dels
dos anys, els alumnes compten amb una borsa de
treball i dels contactes que la mateixa escola els
proporciona, per poder aconseguir la inserció
laboral. L’última escola, Els Aromers, va aconseguir
una inserció laboral del 70%, la majoria dels alumnes
en l’ofici que havien après durant aquells dos anys.

Plaça del davant del Plat de i Cullera, abans i després de les obres

Plaça Manén
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L’Ajuntament ha aprovat la
cessió dels terrenys a la
Fundació privada Els Ga-
rrofers.
Enllestits els tràmits bu-
rocràtics,  el solar situat
a la zona del Grau ja es
pot utilitzar per a la cons-
trucció d’un centre on les
persones amb disminu-
cions físiques, psíquiques
o sensorials tinguin
l’oportunitat de millorar
de la seva qualitat de vida.
El solar té més de 5.000 metres quadrats i s’hi construirà un edifici residencial que
tindrà una capacitat per a 44 places. A més a més, hi haurà 10 places exclusives per a
centre de dia. L’estructura espacial correspon a un edifici que tindrà quatre unitats de
convivència. En aquestes unitats hi haurà habitacions, menjador, cuina, sala d’estar,
aules, despatxos, una infermeria, lavabos adaptats i serveis adients a les necessitats
d’aquestes persones.

Quines necessitats s’atendran: allotjament, acolliment i convivència, manutenció,
atenció personal i a la salut, foment dels hàbits d’autonomia personal, convivència
i foment de relacions interpersonals i socials, foment del lleure, assessorament i
supervisió i atenció conductual.  Aquests són serveis que utilitzaran tots els usua-
ris, a excepció del d’allotjament nocturn, que no utilitzaran els usuaris del centre
de dia.
Pel que fa als recursos humans del centre, es tindrà en consideració la ratio
establerta per a l’atenció a persones amb un grau de discapacitat severa i profun-
da, amb previsió de suport generalitzat. A més a més de la direcció del centre, és
previst que hi hagi professionals per cobrir les necessitats mèdiques i assisten-
cials dels joves.

L’Ajuntament cedeix els terrenys
 per a la fundació Els Garrofers

Protocol local
de violència de
gènere

En l’últim Ple el consistori ha aprovat
el protocol local de violència de gènere
elaborat per diferents departaments
de l’Ajuntament i amb la col·laboració
d’altres administracions públiques.
Tothom és coneixedor del drama que
la nostra societat viu cada dia amb
agressions constants a dones per part
de les seves parelles o exparelles. És
un problema que lluny de solucionar-
se, sembla que cada dia va augmentant
i és per això que les diferents
administracions públiques s’han
d’espavilar i crear els mecanismes
necessaris per poder treballar
coordinadament i, així, ser més
eficaces davant de qualsevol cas de
violència de gènere.
Els serveis implicats en aquesta xarxa
local d’atenció a les dones víctimes de
violència de gènere són els Serveis
Socials municipals, l’Àrea Bàsica de
Salut, la Policia Local i els Mossos
d’Esquadra. Aquests Serveis han estat
els encarregats d’elaborar aquest
protocol per poder lluitar contra
aquesta xacra social i han creat un
sistema de funcionament coordinat
perquè en cada moment hi hagi els
serveis necessaris per poder ajudar
les víctimes de la violència de gènere.

Un dels objectius de l’Àrea de Joventut és oferir productes variats a la gent de Canet. Aquest
2007 se segueix amb la tònica dels darrers anys: oferta variada i de qualitat.
- Taller de gralla. Fins al maig els dissabtes al matí
- Taller de tatuatges corporals. Març
- Taller de tast de vins. Al maig a la Masoveria els dimarts al vespre. A càrrec de Xavier Bassa,
sumellier titulat.
- Curs de monitors i monitores de lleure. En marxa els caps de setmana a la Masoveria.
- Taller de circ per a nens i nenes (malabars, pallassos ...). Abril
I hi ha més: sortides mensuals al teatre, cursos de fotografia, informàtica, tai-txi. Aneu fins al
Puntdi, a Vil.la Flora, a saber què més s’està preparant.

Els tallers del Puntdi: quantitat i qualitat

Visita institucional a l’associació Terra i Cel. Nadal 2006
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Aquest febrer hem conegut els objectius de l’Àrea de Seguretat Ciutadana per al 2007.
Una de les fites generals de l’any que hem començat, és el propòsit de millorar els
serveis de la Policia Local per donar i garantir la màxima qualitat del cos, tant professional
com humana.
Com diuen al document fet públic, per assolir el Pla d’Organització de qualitat, cal definir
abans els valors de la Policia Local:
- Som un servei públic que ha de crear seguretat i millorar la qualitat de vida de la
ciutadania.
- La comunitat i les persones que la integren són els destinataris del nostre servei i els
avaluadors de la seva qualitat.
- Amb la responsabilitat individual i el compromís de tots, millorem dia a dia el nostre
servei.
- La cooperació i el treball en equip, ens ajuden a aconseguir els objectius generals del
cos.
- Acceptar el repte de qualitat implica desig de superació i compromís de fer les coses
bé a la primera, per professionalitat i per respecte a tots els agents socials implicats.
- Assumim els nostres errors com a eina d’aprenentatge i de millora.
La bona imatge individual dóna prestigi al col·lectiu i fa ressò de la imatge del nostre
poble a l’exterior.

Controls per a la seguretat en el trànsit

Malgrat la feixuga tasca de control que és pròpia dels cossos de policia en general, la
finalitat del seu servei és la de vetllar per la seguretat col.lectiva.
Per aquest motiu són molt importants campanyes com la de control de velocitat,
alcoholmèmia o contaminació acústica. Al 2007 se segueixen fent. També se seguirà
incidint en les millores a la circulació i fluïdesa del trànsit. Per aconseguir-ho hi haurà un
major control dels estacionaments indeguts., sobretot a les zones de càrrega i descàrrega
i a sobre de les voreres i passos de vianants.
La Policia Local de Canet segueix, com ja porta fent de fa temps, en estreta col.laboració
amb el cos de Mossos d’Esquadra, per tal d’unificar criteris i plans d’actuació per
millorar la seguretat ciutadana i els índexs de delinqüència.

La Policia publica la memòria
 2006 i els projectes de 2007

L’educació viària
al teatre

Aquest març, 400 alumnes de P5 i de
2n de primària de les escoles de Canet
han anat fins al Centre parroquial a
veure l’obra STOP. Una nova aventura
dels Superagents de la Ketty.
És tracta d’una iniciativa de la Fundació
RACC, que arriba a Canet de la mà de la
Policia Local, i que forma part dels
cursos per a la Mobilitat Segura. Una
manera divertida d’aprendre educació
viària, que té com a finalitat aconseguir
conscienciar els més petits en l’aplicació
cor recta de les normes de
comportament cívic a la via pública.

Coia Galceran,
nova regidora de
Seguretat Ciutadana

Al darrer Ple, Coia Galceran, d’Unió
Democràtica de Catalunya, número 5 a
la llista de CiU a les passades eleccions,
ha pres possessió del càrrec com a
regidora de Seguretat Ciutadana.
El motiu pel qual ha entrat a l’equip de
govern ha estat la mort de la seva
companya de partit, Ibis Puig.

La plantilla, amb la regidora Ibis Puig, al novembre de 2006



L’Ajuntament, d’acord amb el Departament d’Educació ha posat en marxa aquest mes de
març, un servei d’informació i assessorament per a totes aquelles famílies que estiguin
interessades en la segona escola. En concret es vol assessorar sobre: els equipaments
de què disposarà el nou centre, el procés de preinscripció i matriculació, la formació de
l’AMPA, els serveis i extraescolars que oferirà l’escola, el transport escolar, etc.
La previsió que es va marcar el Departament d’Educació de la Generalitat i que estava
assenyalada a les agendes de l’Ajuntament i de la direcció de l’escola Misericòrdia era la
d’obrir el nou centre educatiu el pròxim curs, és a dir, el curs 2007 – 2008. Aquesta
previsió és manté, tot i que ja sabem que no es podran obrir al setembre tots els cursos.
L’acord a què s’ha arribat és el d’impartir al nou centre Educació infantil, és a dir, els nens
de 3, 4 i 5 anys (P3, P4 i P5). Primària se seguirà fent únicament al CEIP Misericòrdia i
al curs 2008-2009 s’impartirà també a la segona escola.
El servei d’informació es fa a Vil·la Flora i atén el públic de dilluns a divendres de 10.00
a 14.00 hores i de 15.00 a 17.30 hores.
El nou CEIP ja disposa d’equip directiu i de gairebé tota la plantilla de professionals que
hi treballarà, la majoria mestres del CEIP Misericòrdia que han optat per engegar un nou
projecte educatiu. La segona escola no té encara nom. Aquest sortirà d’un procés
participatiu que es farà abans d’acabar el curs.

Dates de la preinscripció al centres educatius:

Llar d’ infants El PalauetLlar d’ infants El PalauetLlar d’ infants El PalauetLlar d’ infants El PalauetLlar d’ infants El Palauet
Preinscripció: del 2 al 15 de maig - Matriculació: del 4 al 8 de juny

Centres d’educació infant i l ,  educació primària i  educació secundàriaCentres d’educació infant i l ,  educació primària i  educació secundàriaCentres d’educació infant i l ,  educació primària i  educació secundàriaCentres d’educació infant i l ,  educació primària i  educació secundàriaCentres d’educació infant i l ,  educació primària i  educació secundària
ob l iga tòr iaob l iga tòr iaob l iga tòr iaob l iga tòr iaob l iga tòr ia
Preinscripció: del 10 al 20 d’abril - Matriculació: de l’11 al 15 de juny

Centres de Batxi l lerat i  c ic les formatius de Formació ProfessionalCentres de Batxi l lerat i  c ic les formatius de Formació ProfessionalCentres de Batxi l lerat i  c ic les formatius de Formació ProfessionalCentres de Batxi l lerat i  c ic les formatius de Formació ProfessionalCentres de Batxi l lerat i  c ic les formatius de Formació Professional
Preinscripció: del 14 al 24 de maig - Matriculació: del 2 al 6 de juliol

Podeu obtenir més informació sobre la preinscripció i matriculació als centres docents, a
la Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament de Canet i al web www.gencat.cat/
preinscripcio
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Unitat
d’escolarització
compartida

Dins el marc del programa de Millora
de l’èxit escolar, s’ha posat en marxa
aquest curs 2007-2008 un projecte
de treball transversal entre l’Institut i
l’Ajuntament.
Aquest projecte va encarat a joves en
edat escolar obligatòria, que poden
tenir un alt risc de fracàs escolar. A
aquests joves es dóna l’oportunitat
de fer unes estades formatives en
centres col·laboradors del municipi,
diverses empreses afincades a Canet.
Aquestes estades representaran 1/3
de les hores lectives setmanals i seran
un tastet d’empreses, en les quals els
nois i les noies coneixeran la realitat
del món del treball.
Aquesta formació pràctica es
completarà amb una altra d’acadèmica
de 2/3 de la jornada que es farà a
l’institut.
Com a objectius del programa podem
destacar:
· L’augment del rendiment escolar
· La millora del desenvolupament
personal
· La promoció professional
· Facilitar l’obtenció del Graduat en
Educació Secundària.
En aquest projecte hi intervenen
l’Ajuntament, com a referent global,
amb la col·laboració de les àrees de
Benestar Social, Promoció Econòmica
i Educació; l’Institut Domènech i
Montaner, com a  responsable dels
alumnes, i el Departament d’Educació
de la Generalitat, amb el qual
l’Ajuntament signarà un conveni de
col·laboració.

Obrim l’oficina d’informació
 de la segona escola pública

Les obres de la segona escola al gener de 2007



Encara que aquest mateix any comenci a
funcionar la tan esperada 2a escola pública, no
hem d’oblidar que el CEIP Misericòrdia continua
fent la seva feina i pera molts anys.
I és per aquest motiu que l’Ajuntament ha
continuat vetllant per a la millora d’aquest edifici.
L’any passat ja s’hi van fer inversions per un
import de 194.000 euros. Les inversions més
importants foren la instal·lació de gas per fer
arribar la calefacció a les aules d’educació
infanti l , la supressió de bar reres
arquitectòniques i la millora de les mesures de
seguretat. També s’ha posat il·luminació al pati
i s’ha habilitat l’antiga caseta del guarda com a
sala de reunions per als professors, amb la
qual cosa es guanya més espai a l’edifici per als
alumnes.
Per aquest any 2007, l’Àrea d’Educació i Infància

de l’Ajuntament ha aconseguit el compromís de signar un conveni per a 150.000 euros amb el Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, precisament per fer més obres de millora i reforma en aquesta escola.
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Al mes de maig s’obrirà el període de
preinscripció per a la llar d’infants El Palauet.
Començarà el dia 2 i s’acabarà el dia 13 de maig.
Per poder formalitzar aquesta preinscricpió, cal
trucar al telèfon de Vil·la Flora, per demanar cita
prèvia. Un cop s’ha aconseguit l’hora, es pot
anar a fer la preinscripció al Puntdi.
Com cada any, hi ha uns criteris generals de
prioritat per poder accedir a una plaça al Palauet,
com per exemple, si hi ha germans o germanes
escolaritzats al centre i/o pares o tutors que hi
treballin al moment de la preinscripció, criteris
que s’han de justificar amb la documentació
necessària.
La llista amb l’aplicació del barem es publicaran
el dia 21 de maig i s’obrirà un termini perquè les
persones que ho considerin opor tú, puguin
reclamar.
El període de matriculació serà del 4 al 8 de juny.

El CEIP Misericòrdia, una escola
més moderna i efectiva

Al mes de maig comencen les
preinscripcions al Palauet

Nens i nenes del Palauet del curs 2005-2006

Visita a les obres de l’Escola Misericòrdia
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La recent adquisició del fons Cabanyes ha
motivat que es fes aquesta mostra
documental. L’Ajuntament, després de
consultar experts en aquest àmbit, va
decidir comprar aquesta documentació
per un import de 20.000 euros, tenint en
compte la seva vàlua històrica.
La documentació de Canet del fons
Cabanyes està formada per 7 peces
documentals, amb més de 2.600 pàgines
d’història local. Destaquen transcripcions
fetes a principis del segle XVII de les
deliberacions de l’església i vila de l’any
1579 i del privilegi de constitució del
consell de la vila del 1599. També s’hi
troben l l igalls enquadernats de
deliberacions del Consell de la vila de Canet
de diversos períodes (des del 1600) i
correspondència dels segles XVII i XVIII.
El servei d’arxiu municipal funciona des
de novembre de 2002.  Disposa d’un

 L’Ajuntament compra

L’Arxiu Municipal, un equipament de tots

documentació del XVII, XVIII i XIX

reglament aprovat al febrer de 2004 que
en regula el funcionament i fixa les normes
bàsiques en aquesta matèria.   L’Arxiu té el
deure de protegir i difondre el patrimoni
documental del municipi.
L’exposició que heu pogut veure aquests
dies estava formada per una mostra dels
documents escrits, visuals i gràfics que
conformen el fons municipal.  La seva
conservació al llarg dels anys és fruit, per
una banda, de la constància i l’interès dels
treballadors municipals que han fet la tasca
d’arxiu durant molts anys i de l’altra, de la
població en general ja que l’Arxiu es nodreix
també de les donacions i les cessions que
els particulars hi fan.
L’exposició es completava amb un vídeo
que sintetitza, de manera gràfica els bocins
d’història que són a l’Arxiu Municipal. Un
resum cronològic que recull el fons
municipal de totes les etapes històriques:

segles XVI – XIX, segle XX i segle XXI, amb
els documents que fem avui que i seran
història demà.  Aquest vídeo el podeu veure
també durant la Mostra d’Entitats a l’espai
que ha habilitat l’Ajuntament a la Casa
museu.
L’Arxiu, conjuntament amb la Biblioteca i la
Casa museu i entitats locals com el Centre
d’Estudis Canetencs i Edicions Els 2 Pins,
ha promogut la col·lecció Estudis de
Patrimoni.  L’any 2006 es va editar el
primer volum, El Dietari del Dr. Marià Serra
i Font i avui s’està treballant en el segon,
que se centrarà en el patrimoni
arquitectònic local.

L’Arxiu Municipal en xifres

8.755 expedients catalogats
240 ml de documentació
1.246 capses d’arxiu inventariades
2 dipòsits. 300 ml. de prestatgeries
7.106 fotografies digitalitzades
4 punts de lectura
321 documents reproduïts
15.031 pàgines d’actes digitalizades

Mitjana anual:Mitjana anual:Mitjana anual:Mitjana anual:Mitjana anual:
146 préstecs interns
156 consultes internes
62 consultes externes presencials
52 consultes no presencials

L’Arxiu és un dels equipaments amb més
consultes per a estudis docents i
universitaris.

Les darreres setmanes, tots els qui us heu acostat fins a la Casa museu Domènech
i Montaner, heu pogut gaudir d’una exposició que ens pertany a tots i totes. Fer
arxiu: bocins d’història ens mostrava una petita part de l’important fons documental
de l’Arxiu Municipal.

Compra del fons Cabanyes. Gener 2007
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Publicacions municipals editades darrerament per l’Ajuntament

Dietar i  del  DrDietar i  del  DrDietar i  del  DrDietar i  del  DrDietar i  del  Dr.....  Mar ià Ser Marià Ser Marià Ser Marià Ser Marià Ser rrrrr a i  Fa i  Fa i  Fa i  Fa i  Font.ont.ont.ont.ont.
Canet de Mar 1880-1926Canet de Mar 1880-1926Canet de Mar 1880-1926Canet de Mar 1880-1926Canet de Mar 1880-1926

Primer número de la col· lecció
Estudis de patrimoni, col·lecció que
té la finalitat de publicar estudis
d’investigació i de divulgació del
patrimoni local i l’edició dels treballs
guanyadors de la beca Raimon Bonal
i de Falgàs.
Es considera l’obra cabdal per
conèixer el Canet del finals del segle
XIX i principis del XX, la política
local, els costums, les famílies... Es
va considerar, doncs, que era la
millor elecció per ser el primer
número d’aquesta col·lecció.

Lingüísticament parlant, l’edició es va dur a terme conservant l’estil de
la llengua original de l’autor, però amb la modernització del text, per
donar una lectura més còmoda d’aquesta obra.  Coedició Ajuntament i
entitats locals. El trobareu a la venda a les llibreries de Canet i a la Casa
museu.

Viure Canet.  But l let í  d’ informació munic ipalViure Canet.  But l let í  d’ informació munic ipalViure Canet.  But l let í  d’ informació munic ipalViure Canet.  But l let í  d’ informació munic ipalViure Canet.  But l let í  d’ informació munic ipal

Neix l’octubre de 2003. El número que teniu a les mans és el 18.  Recull
les informacions municipals d’interès ciutadà. Ha estat testimoni de
l’evolució de projectes tant impor tants com la urbanització de les
rieres, la construcció de l’aparcament al centre, el naixement del Polígon
Industrial o el procés de recuperació de l’Odèon.
Les informacions del butl let í  s’amplien al web municipal
www.canetdemar.cat, que va néixer al novembre de 2002. El web ha
rebut, des d’aleshores, 260.000 visites.
Viure Canet. 5 números l’any 6.000 exemplars per número.

Canet ambientalCanet ambientalCanet ambientalCanet ambientalCanet ambiental

Butlletí d’informació municipal amb informació exclusiva de medi ambient.
Fins avui s’han editat dos números amb dades generals de l’Àrea i,
sobretot, amb informació rellevant sobre el nou sistema de recollida
selectiva.
1r número: juliol 2004
2n número: novembre 2006

Guia Act ivaGuia Act ivaGuia Act ivaGuia Act ivaGuia Act iva

La guia mensual d’activitats va sor tir
per primer cop l’abril de 2001. Avui
celebrem doncs, els sis anys de
publicació. Les entitats i associacions i
les diferents àrees de l’Ajuntament són
els qui l ’omplen de contingut. El
requisit principal per sor tir-hi és que
els actes siguin públics i ober ts a
tothom. Es tracta d’un servei municipal
perquè les entitats sense finalitat de
lucre tinguin un espai més on difondre
les seves activitats.
Guia Activa. Mensual. 2.500 exemplars

Repunt,  abans RepicRepunt,  abans RepicRepunt,  abans RepicRepunt,  abans RepicRepunt,  abans Repic

Publicació trimestral amb informació d’activitats, formació complementària
i de lleure relacionada amb el Punt d’Informació Juvenil.
Repunt: 4 números l’any. 3.500 exemplars.  Aquest 2007 fa 10 anys
que sur t ininterrompudament.

CaCaCaCaCatàletà letà letà letà leg de serg de serg de serg de serg de ser vvvvveis a la infànciaeis a la infànciaeis a la infànciaeis a la infànciaeis a la infància

El 21 d’abri l  de
2006 es presentava
en societat el catàleg
de ser veis a la
infància, una
iniciat iva que
pretenia omplir el
buit informatiu que
hi havia en aquest
àmbit.  L’objectiu era
posar a l’abast de les

famílies l’ofer ta educativa del municipi, així com altres serveis adreçats
als infants de 0 a 12 anys.  La trobareu també al web municipal.
Catàleg de serveis a la infància: 1a edició: abril 2006. 2a edició: març
2007

La Guia de Canet –serLa Guia de Canet –serLa Guia de Canet –serLa Guia de Canet –serLa Guia de Canet –ser vvvvveiseiseiseiseis,,,,,  comerç i  ent i ta comerç i  ent i ta comerç i  ent i ta comerç i  ent i ta comerç i  ent i tats-ts-ts-ts-ts-

Fa gairebé una dècada que surt la Guia
comercial de Canet. Aquesta primavera
s’ha repartit a totes les llars l’edició 2007-
2008. Amb una imatge renovada, més
dinàmica i moderna, s’han llistat tots els
comerços, empreses i entitats perquè la
cerca sigui fàcil i ràpida. Ben aviat la
trobareu també en supor t electrònic al
web municipal. Com sempre, es demana
la col·laboració ciutadana perquè si hi
ha errades en el buidatge d’informació
les feu arribar a l’Àrea de Promoció
Econòmica, a Vil·la Flora.
La Guia (2007-2008) : 6.000 exemplars.

Guia d’Ent i tatsGuia d’Ent i tatsGuia d’Ent i tatsGuia d’Ent i tatsGuia d’Ent i tats

Aquest abril repar tim una nova Guia d’Entitats. És el tercer recull
d’adreces i contactes de les diferents associacions municipals editat per
l’Ajuntament. La d’enguany té un format més gran, amb fotografies i
informació bàsica de cada entitat. El teixit associatiu local creix i és ben
viu. Ho demostren les prop de 80 entitats que trobareu llistades a les
pàgines de la nova Guia.
Guia d’Entitats 2007: al carrer l’abril de 2007.  2.000 exemplars

RRRRReeeeeggggg lament de parlament de parlament de parlament de parlament de par t ic ipació c iutadanat ic ipació c iutadanat ic ipació c iutadanat ic ipació c iutadanat ic ipació c iutadana

Mig any de feina amb les entitats, col·lectius veïnals i particulars van
culminar en l’elaboració d’un reglament que marca les directrius a
seguir en l’àmbit de la participació ciutadana a Canet.
Editat amb un format de butxaca per poder-lo dur a sobre i consultar-
lo sempre que es vulgui.
Reglament: 500 exemplars. Editat al  juny de 2006
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4 4 4 4 4 ANYANYANYANYANYS BEN EMPRAS BEN EMPRAS BEN EMPRAS BEN EMPRAS BEN EMPRATSTSTSTSTS. . .. . .. . .. . .. . .
ENS QUEDA MOLT PER FER!ENS QUEDA MOLT PER FER!ENS QUEDA MOLT PER FER!ENS QUEDA MOLT PER FER!ENS QUEDA MOLT PER FER!

En aquest número volem acomiadar-nos amb
un fins després! amb molta empenta i valentia,
sense oblidar-nos d’allò que ha fet possible
que Canet hagi esdevingut el poble
participatiu, solidari amb el medi ambient i
cultural que avui en dia és. I tot això ha estat
possible gràcies a les polítiques que els i les
socialistes hem engegat des de l’equip de
govern.
Cal recordar, doncs, que en el nostre programa
parlàvem de la incorporació d’un tècnic de
Medi Ambient i d’implantar la recollida selectiva,
fet que s’ha aconseguit amb una participació
molt alta de tots/es els vilatans/es i, que, per
descomptat, ha deixat palès el nostre
compromís amb la natura.
També hem posat en marxa l’escola bressol
municipal, n’hem incrementat les places i hem
rebaixat els preus per a les famílies. S’han
iniciat les obres per a la tan necessària segona
escola pública. Hem engegat l’Aula de suport
i millora de l’aprenentatge per contribuir a
millorar l’èxit escolar i la igualtat d’oportunitats
educatives per a tothom.
Han estat uns anys d’obres i remodelacions:
no ens hem d’oblidar del pàrquing que s’ha
construït on hi havia l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil; de l’aprovació per fer els passos
subterranis, de la reurbanització de les rieres
per tal de fomentar l’ús als vianants, de la
planificació i el projecte de la nova zona
espor tiva amb la creació de la piscina, les
obres del nou CAP i el pàrquing que ja està
acabat…
Però tot no són obres… A la vegada hem
potenciat la democràcia participativa i la creació
de vies de diàleg i consens ciutadà amb la
implantació d’un Reglament de participació
ciutadana, la incorporació d’un tècnic de
Participació Ciutadana subvencionat, en un
alt percentatge, per la Diputació de Barcelona,
el projecte en marxa de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà, la creació del Consell municipal de
Medi Ambient i el Consell escolar municipal.
I, per descomptat, som un poble més proper a
la cultura gràcies a l’Odèon. L’alcalde i els seus
regidors han aconseguit involucrar-se en el
fet cultural mitjançant la compra de l’edifici i la
posterior recerca del finançament necessari per
a l’inici de les obres.
Definitivament, quatre anys ben emprats…Ens
queda molt per fer!

FINFINFINFINFINAL D’ETAL D’ETAL D’ETAL D’ETAL D’ETAPAPAPAPAPAAAAA

Fent una ullada al camí recorregut, és fàcil percebre
que pel grup de CiU a l’Ajuntament no han estat quatre
anys fàcils. No ho han estat perquè en política hi ha
persones per a les quals tot s’hi val. Ja des del moment
en què es van conèixer els resultats de les passades
eleccions, no s’han deixat d’esmerçar esforços per
trencar el pacte de Govern. Esforços que han por tat a
trencar el grup municipal de CiU, a provocar de males
maneres el relleu de la cap de llista de CiU a Canet i
a sotmetre-la a pressions de tota mena. Per a tots
nosaltres ha estat llastimós comprovar el preu que
determinades persones estan disposades a fer pagar
als altres per satisfer les seves ànsies de poder. És
molt trist tenir el dubtós honor de ser l’únic poble en
què, en tota la història de la democràcia, un mateix
par tit està en el Govern i en l’oposició. I també és una
llàstima que els interessos estrictament personals
hagin traït la confiança que els nostres votants ens
havien tramès.
Per sor t, però, també hem après que hi ha grans
companys de viatge al consistori que ens han ajudat
a superar aquesta etapa. Al seu costat, la tasca de
governar ha estat més fàcil i agradable de por tar
endavant amb la professionalitat i el rigor que ens
vam proposar en el nostre darrer programa electoral.
Evidentment, hi ha hagut moments millors i pitjors,
amb més o menys encer t en les decisions preses,
però amb una exquisida convivència i moltes ganes
de fer les coses ben fetes per al nostre poble. Sense
oblidar l’Ibis Puig, fidel sempre als seus principis, al
final hem estat els representants d’Unió els que hem
tirat les coses endavant. Estem molt satisfets i creiem
que així hem demostrat que sabem governar sols,
que som fidels als nostres principis i, sobretot, que
som fidels a la nostra gent.
L’Ibis en el seu moment com a regidora de Seguretat
Ciutadana i Urbanisme i la Cati Forcano com a regidora
de Sanitat i Benestar Social han treballat de valent per
mi l lorar la qual i tat de vida del poble. Entre les
principals apor tacions d’aquests quatre anys, volem
fer esment al fet que s’ha aconseguit fer realitat la
Fundació privada els Garrofers, s’està construint un
nou Centre d’Assistència Primària, s’ha donat
assistència i supor t a les famílies i, en especial a
aquells col·lectius que més ho necessiten, amb tota la
professionalitat, qualitat, eficàcia i proximitat que es
mere ixen.
La nova regidora Coia Galceran (que substitueix Ibis
Puig en el Govern) continuarà treballant des de l’Àrea
de Seguretat Ciutadana, tot i que falta molt poc perquè
s’acabi la legislatura, amb la mateixa dedicació i el
mateix esforç que ho han fet les seves companyes de
par tit.
Només un incís, per aquells que diuen que no hi ha joc
net, recordar quines són les persones i els grups
municipals que s’han mantingut f idels als seus
programes, als seus votants, als seus ideals i a la
seva dignitat com a persones. Ens agradaria que els
ciutadans de Canet t inguin clar això, i  sàpiguen
distingir-nos d’aquests que, per contra, no han dubtat
a fundar, fer i desfer plataformes electorals segons la
conveniència, a posar els seus interessos per davant
dels del poble i sotmetre’ls a mercadeig en despatxos
de Barcelona.
Res més, ens acomiadem d’aquests quatre anys de
govern amb l’agradable sensació d’haver fet les coses
ben fetes, d’haver-les fet amb el cap, però també amb
el cor.
Només ens queda dir-vos que siguem on siguem,
continuarem trebal lant amb responsabi l i tat ,  amb
il·lusió i amb compromís per a la gent del nostre poble.

MÉS CANETMÉS CANETMÉS CANETMÉS CANETMÉS CANET

El proper mes de maig, els canetencs decidirem qui
ens governarà els propers quatre anys. Esquerra ha
format part del govern els darrers 6 anys i vol
continuar sent-hi, i si és possible amb l’ÒscarÒscarÒscarÒscarÒscar
FiguerolaFiguerolaFiguerolaFiguerolaFiguerola d’alcalde.
Volem dedicar els nostres esforços a millorar Canet
amb més i millormés i millormés i millormés i millormés i millor s sers sers sers sers ser vvvvveiseiseiseiseis i més i millormés i millormés i millormés i millormés i millor sssss
feinesfeinesfeinesfeinesfeines. I volem dur-ho a terme mitjançant unes
polít iques relacionades amb la     identitat,
l ’habitatgehabitatgehabitatgehabitatgehabitatge, l ’ atenció a la gent granatenció a la gent granatenció a la gent granatenció a la gent granatenció a la gent gran, e l
benestar per a tothom benestar per a tothom benestar per a tothom benestar per a tothom benestar per a tothom i  més educació, més educació, més educació, més educació, més educació,
mi l lormi l lormi l lormi l lormi l lor s  fs  fs  fs  fs  fe ineseineseineseineseines,,,,,  més espor més espor més espor més espor més espor t ,t ,t ,t ,t ,  més cultur més cultur més cultur més cultur més cultur aaaaa
i  més seguretat. més seguretat. més seguretat. més seguretat. més seguretat.
Volem potenciar la identitat de Canet renovant el centre
històric amb més zones de vianantszones de vianantszones de vianantszones de vianantszones de vianants, mésmésmésmésmés
parcs infant i lsparcs infant i lsparcs infant i lsparcs infant i lsparcs infant i ls iiiii  faci l i tant la mobi l i tatfaci l i tant la mobi l i tatfaci l i tant la mobi l i tatfaci l i tant la mobi l i tatfaci l i tant la mobi l i tat .  I
també potenciar l’Escola d’Adults i el paper de les
entitats en la seva feina d’integració de nouvinguts
amb el català com a llengua de tots.
Per assegurar la nostra identitat també volem que la
gent de Canet pugui continuar vivint al poble. Per
això plantegem la construcció de 200 pisos construcció de 200 pisos construcció de 200 pisos construcció de 200 pisos construcció de 200 pisos
de l loguer i de vendade l loguer i de vendade l loguer i de vendade l loguer i de vendade l loguer i de venda per a gent grangent grangent grangent grangent gran i
jovesjovesjovesjovesjoves tot gestionat per una oficina d’habitatge.
En el mateix sentit, proposem una atencióatencióatencióatencióatenció
personalitzada a la gent granpersonalitzada a la gent granpersonalitzada a la gent granpersonalitzada a la gent granpersonalitzada a la gent gran que millori la
seva qualitat de vida i que quan els calgui disposin
d’atenció domiciliària i tinguin assegurada plaça
residencial.
Aquesta idea de benestar cal estendre-la a tota la
població. Per això, el centre Els GarrofersEls GarrofersEls GarrofersEls GarrofersEls Garrofers ha de
ser una prioritat, però també l’atenció a les persones
maltractades, la gent vídua o les famílies nombroses.
Amb relació al benestar, farem una proposta
agosarada i ambiciosa de creació de llocs de treball.
Canet té excel·lents mestres. Cal, doncs, assegurar
excel·lents escoles perquè Canet sigui un referentreferentreferentreferentreferent
en educacióen educacióen educacióen educacióen educació i hi hagi on triar i remenar. Cal
perseverància per ampliar l’escola bressol, per a
un nou centre públic de 3 a 16 anys i una aposta
ferma perquè a Canet hi hagi formació professional
i també una delegació de l’Escola Oficial d’Idiomes.
És una aposta per ser referència en educació i per
crear llocs de treball directes i indirectes en aquest
sector.
D’aquesta manera s’aconseguiran més i millors
feines. I no només en aquest àmbit, sinó en aquells
nous jaciments d’ocupació vinculats a la innovació.
El benestar també el vinculem a l’esport i la cultura,
ja que així ens podem desenvolupar com a persones
i potenciar la nostra identitat individual i col·lectiva.
L’esporesporesporesporespor t de baset de baset de baset de baset de base, un camp amb gcamp amb gcamp amb gcamp amb gcamp amb gespaespaespaespaespa,
l’activitat culturalactivitat culturalactivitat culturalactivitat culturalactivitat cultural i l’OdèonOdèonOdèonOdèonOdèon com a centre on
poder potenciar la identitat i la cohesió social són
aspectes bàsics de la nostra proposta



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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A punt d’acabar aquest mandatA punt d’acabar aquest mandatA punt d’acabar aquest mandatA punt d’acabar aquest mandatA punt d’acabar aquest mandat
2003-2007 s’ imposa una ref lexió2003-2007 s’ imposa una ref lexió2003-2007 s’ imposa una ref lexió2003-2007 s’ imposa una ref lexió2003-2007 s’ imposa una ref lexió
sobrsobrsobrsobrsobre les actuacions de pare les actuacions de pare les actuacions de pare les actuacions de pare les actuacions de par ticipacióticipacióticipacióticipacióticipació
que s’han generat al llarg d’aquestque s’han generat al llarg d’aquestque s’han generat al llarg d’aquestque s’han generat al llarg d’aquestque s’han generat al llarg d’aquest
per iode.per iode.per iode.per iode.per iode.
 
Des de l’equip de govern hem potenciat
pràctiques par ticipatives, per tal que
esdevinguin una eina quotidiana en la
relació entre la ciutadania i l’Ajuntament.
 
És evident que la proximitat física facilita
aquests processos i a poc a poc els hem
anat omplint de contingut, tot i que hi ha
certes dificultats. També els darrers anys
han sorgit noves formes d’organització i
de mobilització que són complexes a l’hora
d’establir dinàmiques de relació amb
l’administració per tal de reforçar la seva
representació i mediació.
 
Tanmateix no és menys cert que aquests
processos de participació ciutadana han
contribuït a la simplificació i la governabilitat
de les institucions avançant un pas més en
la complementarietat de la democràcia
representativa i, per tant, un modest avenç
en la direcció de la democràcia participativa.
 
APUNTS DE FUTUR:
 
Creiem que és molt important generar
polítiques de proximitat a partir de les quals
puguem eixamplar la xarxa ciutadana que
és més sensible i que pretén anar implicant-
se i coresponsabilitzant-se en diferents
àmbits del poble (joves, gent gran, dones,
modernització d’espais urbans, convivència
ciutadana, planificació i ordenació urbana i
assoliment de un desenvolupament
sostenible...). Cal, doncs, aprofundir en la
pedagogia social amb metodologies
innovadores i contrastades que promoguin
un canvi que només serà possible amb un
govern fort encapçalat pels i les socialistes.
 

Francesc Martín Casares
Regidor de Participació Ciutadana

ADÉU-S IAUADÉU-S IAUADÉU-S IAUADÉU-S IAUADÉU-S IAU

Com tothom sap, s’acaba una etapa
municipal, ja que el proper mes de maig hi
haurà noves eleccions, la qual cosa
d’entrada ens porta a felicitar-nos tots
plegats, pel fet d’assolir la fita de ser la
vuitena vegada seguida i en pau que anem
a votar un nou consistori.
Aquesta vegada, però, hi ha novetats, i
una és la nostra: la de la Plataforma
Independent de Canet, sorgida com una
escissió de Convergència Democràtica de
Catalunya l’any 1998,  i que un cop
superades les diferències (que eren més
de forma que no pas de fons) torna als
seus orígens i la majoria ens integrarem
en la candidatura de CiU, des d’on, quan
sigui el moment, us demanarem el vostre
suport (avui, tal com diu el president Pujol,
no toca).
Han estat anys il·lusionants, molt plens,
amb encerts i desencerts, on l’esperit ha
estat, és i serà sempre el de treballar amb
un únic pensament: el servei al poble.
Si bé el record romandrà entre nosaltres,
(i es bo que així sigui) cal, alhora, que
l’enyorança no ens amagui el camí.
Tal com diu el  proverbi xinès:

- no estiguis trist perquè s’ha acabat,
Somriu perquè ha succeït.

Per acabar, i dirigit a tothom, als nostres
votants, amics, col· laboradors i
simpatitzants de la Plataforma
Independent de Canet no podem més que
donar-vos les més sinceres gràcies, pel
vostre suport durant aquests anys.
Sense el vostre ajut, no hauríem governat
gairebé dos anys o tampoc no hauríem
guanyat dues eleccions; sense vosaltres no
hauríem tingut l’oportunitat de fer el que
més ens agrada i que esperem poder
repetir:  treballar tots plegats per construir,
tal com diu el nostre candidat:
Un Canet on valgui la pena de viure-hi, i

de sentir-nos-en orgullosos.

Grup Municipal de la PlataformaGrup Municipal de la PlataformaGrup Municipal de la PlataformaGrup Municipal de la PlataformaGrup Municipal de la Plataforma




