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Carnaval 2004
La Comissió de Carnaval i l’Àrea de Cultura han preparat aquest any:

Dissabte 14 de febrer
Acte d’anunci del Carnaval.
A les dotze del migdia, a la plaça de la Llenya

Dijous 19 de febrer
Dijous Gras
A les 19.00 hores, a l’Envelat de Vil.la Flora

Divendres 20 de febrer
Rua Infantil
A partir de les 15.00 hores. Sortida carrer Josep Mora.

L’Arribo de Carnestoltes
A les 19.00 hores, a la plaça 11 de setembre.

Dissabte 21 de febrer
Rua de Carnaval
A les 19.00 hores.  Sortida de la ronda del Dr. Manresa

Sopar de Carnaval
A les 21.30 hores, a l’Envelat de Vil.la Flora

A partir de les 23.30 hores:

• A l’Envelat de Vil.la Flora, ball de Carnaval amb els grups “A
Pressión” i “7 th. Heaven” .

• Al Restaurant Sant Jordi de Canet, ball de saló amb el grup “Trio
Danzón”

Diumenge 22 de febrer
Ball Infantil de Carnaval, amb Jordi Tonietti
A les 18.00 hores, a l’Envelat de Vil.la Flora

Dimecres 25 de febrer
Vetlla mortuòria
Tot el dia, a la plaça de la Llenya

Enterrament de la Sardina
A les 20.00 hores, a la riera de Sant Domènec

*Desconexions horàries amb els butlletins informatius de COM Ràdio   -   ** Programes emesos en diferit
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Viure Canet us arriba a les mans per segona vegada. L’objectiu essencial d’aquest
butlletí municipal és, com us dèiem al primer número, informar els ciutadans i les
ciutadanes de les activitats fetes i dels  projectes i les iniciatives en curs.

Repassem els fets més destacats del 2003. Després de només 2 anys de govern, Canet
comença a veure com la fesomia urbana s’embelleix, es torna amable a les persones que
vivim en aquesta vila.

Començàvem l’any amb la inauguració de la part alta de la riera Gavarra i dels espais
verds a Can Salat Busquets amb àmplies zones per als vianants i un primer tram
senyalitzat del carril bici. I l’hem acabat enllestint la riera Sant Domènec, un espai
reservat als canetencs i les canetenques i a les activitats adreçades a tothom.

I precisament l’esclat de l’associacionisme i la participació s’ha fet fefaent amb la festa
de la cloenda de la campanya M’agrada Canet i amb la primera Mostra d’Entitats.

Amb visió de futur s’ha posat en funcionament El Palauet, nom triat per a  l’escola
bressol municipal. S’han creat 10 llocs de treball directe i s’ofereix servei a més de 80
famílies de Canet en una etapa essencial per als nostres infants. Canet té un equipament
que ha resolt un dèficit d’oferta de places que no podia absorvir la privada.

També s’ha iniciat el camí adequat per a recuperar un espai cívic i cultural, l’Odèon.
Actualment, l’Ajuntament té encarregat un projecte bàsic que definirà els usos per aquest
espai ubicat al bell mig del poble i que ajudarà a revitalitzar el centre de Canet.

En el mateix sentit i planificant els serveis de futur per a la població, s’ha aconseguit
projectar al centre del poble un espai destinat a aparcaments i a un nou Centre
d’Assistència Primària.

Déu n’hi do!
     Govern Municipal

E D I T O R I A L
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El Canet Cançó es consolida com a
punt de trobada de la cançó d’autor

Enric Casasses i Pascal Comelade, Lluís Llach, Adrià
Puntí i Joan Isaac. Aquests són els  autors dels quatre
concerts del cicle Canet Cançó +d6 de l’any 2003.

Concert de Lluís Llach del
18 de setembre a  l’Envelat
de Vil.la Flora.

La consolidació del cicle és clara: més de 1.600
persones han vingut a escoltar-los a Canet de
Mar. Això demostra l’estabilitat que assoleix el

cicle ja en el seu segon any de vida.

L’Ajuntament ha donat llum verd al protocol
d’actuació d’ocupacions a la via pública i talls de
carrers

Als carrers de Canet hi trobem sovint anomalies i
abusos pel que fa l’ocupació de la via pública i als talls
de carrers. Per això és molt necessari un  protocol que
ho controli.

El protocol destaca perquè:
• Tothom que necessiti tallar o ocupar un carrer

(contenidors, festes ...) ha d’adreçar-se a la Policia Local,
com a mínim cinc dies hàbils abans de l’activitat prevista.

• S’evitaran els horaris d’entrada i sortida de les
escoles o zones on ja hi hagi altres obres.

• Els caps de
setmana i  e ls
festius als carrers
no hi ha d’haver
materials d’obres.

S’inicia amb èxit el segon àlbum d’imatges del
poble: Canet pas a pas. Un viatge per la història dels
nostres barris

Els ciutadans i les ciutadanes s’han tornat a abocar
a la segona campanya de fotografies de Canet.
Aquesta vegada la
proposta és un
viatge històric pels
carrers del poble.

Per a l’elaboració
dels textos s’ha
comptat amb els
coneixements del
Centre d’Estudis
Canetencs, entitat
que vetlla per a la
recuperació de la
nostra història. Les
imatges han estat
c e d i d e s  p e r
p a r t i c u l a r s  i
institucions locals
i comarcals.

Canet camina pas a pas per
botigues i empreses locals

Ja s’han repartit tots els àlbums i més de 400 persones han acabat
la col.lecció.

Les xifres:
Canet pas a pas: M’agrada Canet
80 imatges 59 imatges
1.500 àlbums 1.500 àlbums
120.000 cromos 88.500 cromos
24 pàgines 12 pàgines

A l’abril hi haurà la festa de cloenda. El repte és
gran perquè l’anterior l’àlbum el van acabar 963
persones i més d’un miler van assistir a la festa feta
a Vil.la Flora.

Aquest 2003 la cançó d’autor va tenir un bon aperitiu:
l’Elèctrica Dharma, Quico el Cèlio, el Noi i el Mut
de Ferreries i Pa Sucat, que van acostar la música
més popular a tothom.

El protocol és
vigent

des de l’1 de
gener de 2004

Noves normes a l’hora de tallar i
ocupar la via pública
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És una Llei aprovada pel Parlament de Catalunya
l’any 1998 que obliga totes les activitats a adequar-
s’hi, a partir del gener de 2004

Una setantena de persones van assistir a la sessió
informativa on el sr. Lluís Garcia, enginyer contractat
per l’Ajuntament, va explicar en què consisteix la Llei
3/1998 aprovada pel Parlament de Catalunya i que
fixava l’1 de gener de 2004 com a data límit per haver
sol.licitat l’adequació de les llicències d’activitats.

La regidora de Medi Ambient, Sílvia Tamayo va
recordar als assistents que l’Ajuntament ha d’acatar
les indicacions de la Generalitat, però que actua
recolzant els empresaris i els professionals de Canet.
Per això posa al seu servei els coneixements dels tècnics
d’activitats i els facilita la tramitació dels expedients.

Al Ple del dia 11 de desembre de 2003 va quedar
aprovada la creació d’una comissió informativa especial
per estudiar i fer el seguiment del projecte d’urbanització
d’aquesta riera.

Ja s’ha començat a treballar. La comissió s’ha reunit
en dues ocasions i, entre d’altres coses, han acordat
fer una consulta popular per saber què vol la població.

L’Ajuntament explica a la població
en què consisteix la Llei
d'intervenció integral de

l’Administració local.

Comencen les obres del polígon
industrial

Aquesta és la zona on s’ubicarà el Polígon Industrial de Canet

Les obres s’han adjudicat a l’empresa
Constructora Pirenaica, s.a. i la direcció

facultativa s’ha atorgat a l’empresa Estudis i
projectes d’urbanisme i obres públiques, s.l.

L’adjudicació de la direcció facultativa i de les obres
del polígon industrial de Canet s’ha fet aquest desembre
passat.

Això vol dir que les màquines excavadores
començaran a treballar perquè, finalment, la nostra
població tingui un espai on les empreses puguin
desenvolupar les seves activitats sense  els problemes
de mobilitat, transport i logística que hi ha encara en
moltes ocasions.

La  urbanització de la riera
Buscarons a debat

Comença la redacció del projecte
de  la segona escola pública de

Canet
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat va

notificar el novembre passat a l’Ajuntament que es
donava inici a la redacció del projecte de la segona
escola pública.

L’adjudicatària és l’empresa Taller d'Enginyeria
Ambiental, s.l.

Aquest és un pas més cap a la construcció de la
nova escola.

Des de mitjan gener, la riera es talla al trànsit les
tardes del dissabte per valorar-ne l’ús per a vianants.

S’estan provant diverses iniciatives, com ara que les
botigues surtin al carrer, que hi hagi fires artesanals,
que les entitats organitzin actes al carrer.. .

La comissió la integren:
L’alcalde
Un representant de cada grup polític amb
representació municipal
El secretari de l’Ajuntament
També hi són convidats:
Un membre de la Unió de Botiguers i un de la
Plaça Mercat
Un representant de cada associació de veïns
de Canet
El redactor del projecte d’urbanització
L’inspector de la Policia Local
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Canet ha anat canviant urbanísticament en els
darrers anys. Una de les zones que més ha sofert
aquesta transformació ha estat la que envolta la plaça
11 de Setembre. Ara aquest barri compta amb una
nova entrada al poble a la part alta de la Riera Gavarra,
que s’ha convertit, al mateix temps, en un passeig i en
un eix comercial en potència. La nova avinguda ha
suprimit barreres arquitectòniques substituint voreres
per rampes, ha inclòs passos de zebra elevats per
protegir els vianants, un carril  bici que arriba fins al
nou institut i una zona d’aparcament per a autocars.
Tots aquests detalls van encaminats a garantir la
fluïdesa en el trànsit i una millor qualitat de vida dels
veïns.

L’Associació de Veïns 11 de Setembre és
l’associació veïnal més activa de Canet. Des de la seva
creació, al març del 1995, no ha deixat de programar
activitats. La més coneguda és la pollastrada anual.
Altres activitats que també mouen la gent de l’associació
són els Carnestoltes, l’arribada de la flama del Canigó
i, evidentment, la Diada Nacional de l’11 de Setembre
que és quan es fan diverses activitats esportives, com
ara campionats de botifarra, d’escacs i de futbol per

CANET PAM A PAM

Plaça 11 de setembre:
el nou centre
Amb aquest reportatge encetem una nova secció amb la finalitat de
conèixer el present de cadascun dels barris del nostre poble

L’associació: AV 11 de Setembre
Naixement: març del 1995

www.canetdemar.org/entitats/av11s
A/e: av11s@canet.vilaweb.com

Núm. socis: 480

Junta directiva: Emili Royo (president)
Ramon Ponsa (vicepresident)
Lluís Llovet (secretari)
Teresa Sillué (tresorera)

a la canalla. A
banda d ’a ixò ,
l’associació també
edita el seu propi
butlletí informatiu,
La Font. Segons el
p r e s i d e n t  d e
l ’ent i tat ,  Emil i
Royo, la principal
necessitat de l’A.V. 11 de Setembre és que s’hi impliqui
més gent, ja que la junta actual és molt reduïda i per
poder organitzar activitats cal ser colla.

Pel que fa als possibles problemes amb què es
pugui trobar la zona, Royo opina que s’ha millorat en
la neteja dels carrers i la plaça i que l’únic problema
que hi ha és la convivència d’edats tan diferents a la
plaça 11 de Setembre, on nens petits, adolescents i
gent gran passen les seves estones d’esbarjo. Segons
el president de l’associació, s’havia intentat remodelar
la plaça per diferenciar zones d’esbarjo i impedir així
cops de pilota, per exemple, però cap dels projectes
que es van presentar van convèncer a l’associació. El
motiu és que en tots els casos desapareixia la font de
la plaça i això, segons Emili Royo, representava treure
el símbol de la zona i eliminar l’única font pública
d’aquestes característiques que hi ha a Canet. Després
d’aquest primer intent el projecte es va aturar i encara
no s’ha reprès.



joventut i veus que ho tenen tot tan fàcil... Recordo
l’esforç que havien de fer els pares perquè poguessis
estudiar. Potser sí que hi havia feina per a tothom, però
feies més hores que un burro. Vam haver de créixer
més ràpid del compte i ara veus que pel jovent actual
tot és poc.

- Recorda a quin carrer va néixer?
Vaig néixer al carrer de la Font, núm. 13.

- Vostè es confessa un amant dels llibres. Quins
són els seus autors de capçalera?
Doncs ara mateix estic llegint l’Aznaridad de Vázquez-
Montalbán.

- Estem a principis d’any. Pot preveure què passarà
a Canet aquest 2004?
Jo crec que veuran la llum grans projectes com són el
polígon industrial, la urbanització de la riera Buscarons
o l’aparcament de Ca l’Eusebio. Projectes que es porten
coent des de fa temps, però que necessiten un procés
llarg de cocció. Paral·lelament s’està tirant endavant
l’Odèon, projectant com pot quedar per poder anar a
demanar subvencions.

- Quin és el Canet que vol pels seus fills?
Això dependrà de les persones que estiguin al capdavant
de l’Ajuntament en el futur i de quina sigui la seva
voluntat. Nosaltres, ara mateix, no permetrem que hi
hagi més creixement. Seria un error, per part d’una
política futura, obrir l’aixeta del creixement sense control.
Canet ha crescut molt els últims anys i encara no ho
ha assumit. Hem de ser molt curosos amb això i cal
saber cap on volem anar. Tal i com està ara el poble,
podem arribar als catorze o quinze mil habitants.
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- Quan i per què va entrar al món de la política?
Potser farà 36 anys. És una cosa que portes dintre.
Quan la vida política ha marcat la vida de la gent és
normal que a la llarga t’hi acabis involucrant. Avui dia
la política no enganxa, perquè molts no s’adonen que
els marca durant tota la vida, des del fet que hagin
pogut anar a escoles bressol públiques, que hagin
tingut facilitats de beques per accedir a estudis superiors,
o la facilitat d’inserció laboral i les pensions que es
percebran. La vida política marca la vida de la gent i és
millor que s’hi dediquin els que tenen veritable voluntat
de servitud pública i no pas els aprofitats de torn.

- Podria dir una cosa bona i una de dolenta que
li hagi aportat la política?
És una experiència inoblidable, però t’emportes molts
desenganys i té un cost familiar i personal molt gran,
encara que això potser no es vegi des de fora.

- Vostè porta molts anys en el món de la política.
Quan es retiri, a què es dedicarà?
Una cosa o una altra faré. El món no s’acaba aquí.
Potser continuo en la política en una altra esfera diferent
de la local o potser no hi continuo.

- Canet ha estat conegut, entre altres motius, per
l’organització de les Sis Hores, l’Odèon... Com va
viure tot aquell moviment?
Recordo els camions del grisos pujant per la riera i les
constants provocacions que feien. Havia estat a les Sis
Hores i recordo que en una ocasió es van apagar tots
els llums i es va produir una situació de pànic.

- I un record de la seva infància, quin seria?
Recordo la misèria dels anys 50. Quan ara veig aquesta

ENTREVISTA:

”La política ens marca
durant tota la vida”

J O A Q U I M  M A S

Joaquim Mas i Rius, l’alcalde de Canet, actualment té 52 anys, està casat i té dos fills. Mestre
industrial de vocació, va treballar en el sector metal·lúrgic abans de dedicar-se a la política. Confessa
que li agrada llegir i escoltar música, sobretot la dels anys 60 i 70, mentre que en gustos culinaris
es decanta per la cuina casolana. Però tot i ser de plat fondo i cullera, no amaga que sap cuinar

el just per sobreviure. Socialista convençut porta barba des del 1991.



CANET 2003
El 2003 ha estat un any marcat per les eleccions municipals al maig i les autonòmiques al

novembre. Però a Canet l’any ha donat per molt: s’ha acabat la canalització de les rieres, s’ha
celebrat amb èxit la campanya M’agrada Canet, s’ha obert l’escola bressol municipal, centenars
de persones van assistir als concerts del cicle Canet Cançó +d6, ... Val la pena repassar-ho!

Al febrer, l'Ajuntament de Canet va posicionar-
se,  igual que molts ciutadans i ciutadanes i
entitats locals, en contra de la invasió a l’Iraq.

Al març es va presentar un dels projectes més
ambiciosos i alhora necessaris per a Canet: el
nou aparcament i el Centre d'Assistència Primària
al centre del poble. L’equip de govern va presentar
el Pla de futur de Canet i la campanya M’agrada
Canet va viure una lluïda cloenda a Vil·la Flora.

A l'abril va tenir lloc la 1a mostra d'entitats, que
es repetirà els propers 24 i 25 d’abril de 2004.
Amb la mostra es pretén fomentar
l'associacionisme i la participació ciutadana.
L’Ajuntament va rebre el primer equip del Canet
Futbol Sala, després que aquest quedés primer
a la lliga de la 1a divisió nacional.

Felip Puig, conse-
ller de Política Te-
rritorial i Obres
Públiques, Joa-
quim Mas, alcalde
de Canet i Joaquim
Dotras, regidor
d’Urbanisme, van
inaugurar la urbanització de la part alta de la
riera Gavarra, la rotonda el·líptica i el Pla de les
Fonts.

G E N E R F E B R E R

Començava l’exitosa campanya
M'agrada Canet, una iniciativa
de la Unió de Botiguers, la Plaça
Mercat, Artenac, el Grup Excur-
sionista Canet, la Casa museu
Domènech i  Montaner  i
l'Ajuntament, que unia cultura,
història i comerç local.

M A R Ç

A B R I L

Febrer 20048
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M A I G J U N Y

L’estiu a Canet va ser, com a tot arreu, molt
calorós. Però això no va fer minvar les ganes
de sortir al carrer a paticipar en les activitats
organitzades per entitats i institucions.
Un any més, a les nostres platjes ha onejat la
bandera blava i Creu Roja ha tingut cura de la
nostra seguretat.

Maig va ser el mes de les eleccions municipals.
D’aquesta manera van quedar repartides les
forces polítiques locals.

Al juny hi va haver portes obertes a l'escola
bressol i a l’escola taller Maresme II, que va
rehabilitar l’edifici de Can Pinyol.
I com sempre, la Festa Major de Sant Pere i Sant
Pau.

J U L I O L
A G O S T

El fet més desagradable de l’estiu van ser les
inundacions que van patir algunes cases i
comerços amb els aiguats del final de l’estiu.
COPISA, l’empresa constructora, i l’Agència
Catalana de l’Aigua van responsabilitzar-se’n i
van posar-hi solució immediatament. Al
Novembre, els afectats van cobrar les
indemnitzacions corresponents als danys soferts.

PIC 2673
PSC 1273
CIU 1083
ERC 859
PP 284

I al maig hi va haver la
primera edició de Re-
percussió, organitzada
per l’Associació Cultural
Plataforma Odèon.

Núm. de vots:
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S E T E M B R E O C T U B R E

N O V E M B R E

D E S E M B R E

El setembre és el mes de la Festa Major Petita
i de la Diada Nacional.

Artenac, l’Associació d’Artesans de Canet, va
vestir l’estand de l’Ajuntament a la XXll Fira de
Calella i l’Alt Maresme.

Va començar el primer curs de l’escola bressol
municipal.

La segona edició del cicle Canet Cançó +d6 va
ser tot un èxit. Més de 1.600 persones van seguir
els concerts d’aquest any.

Al novembre va sortir de Canet la caravana
sol idària a l 'Àfr ica occidental 2003.

Generalitat i Diputació van comprometre's a
donar suport al projecte de l'Odèon. La Diputació
amb la redacció del projecte de programació i la
Generalitat amb la signatura d'un conveni per
dur a terme les obres de rehabilitació.

Vam acabar l’any amb la convocatòria de la
segona edició de la Beca Raimon Bonal.
L’Ajuntament va felicitar-nos les festes amb una
imatge de la Biblioteca P.Gual i Pujadas que el
2004 farà 85 anys. Unes festes ben lluïdes,
amb actes per a tothom.

El diputat de
l’Àrea de govern
l o c a l  d e  l a
D i p u t a c i ó  d e
Barcelona, Joan
Rangel i l’alcalde
Joaquim Mas, van
signar el conveni
de cessió dels
terrenys del futur

CAP, l’aparcament i la plaça pública al centre
del poble.

Canet ha perdut el 2003 un referent cultural.
Jaume Dotras, director durant 46 anys de l’Orfeó
Misericòrdia, va morir al mes d’octubre.
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Espais públics on s’ha treballat els darrers mesos:
Carrers Balmes,  Francesc Cambó,  Mercat,  Mar,

Clausell, Drassanes del Pla, Bergantí Hernan Cortés,
Romaní, Verge del Roser, Sant Marc, Sant Jaume,
Bruc.

Riera Gavarra, rondes d’Anselm Clavé i del
Dr.Manresa,  Torrent de Lledoners.

Places Macià, de l’Església, 11 de Setembre, Viader.
Pavelló d’Esports, Passeig Marítim, zona de la

Misericòrdia i Camp de Futbol.

La Brigada d’Obres i Serveis
continua arreglant els carrers i

els espais públics de Canet

Aquest gener de 2004 han finalitzat les obres
de millora de l’enllumenat dels carrers Clausell,
Mercat, Montseny, Montnegre i de trams dels
carrers Pirineus, Cadí i Pas d’en Marges iniciades

al juliol.

La Brigada està col.locant
rètols a diversos carrers i
substituint aquells que encara
estaven escrits en castellà

Una nova escola taller:
Els Aromers

L’alcalde i els regidors Òscar Figuerola,
Rafael Dulsat i Joan Fuentes, van ser amb
els alumnes i el cos docent i tècnic el dia

de la presentació de l’escola

Els propers dos anys, 40 nois i noies d’entre 16
i 25 anys, estudiaran i treballaran a l’escola taller
Els Aromers. Aprendran les feines de paleta, pintor,
lampista, jardiner i fuster tot adequant l’entorn de
la finca de Vil.la Flora per recuperar-la com a espai
d’ús públic.

La contractació d’un tècnic de Medi Ambient ha
estat  el primer pas fet per l’Ajuntament de cara a
aconseguir convertir-nos en una població
respectuosa amb el medi.

Aquest any serà clau per a Canet, ja que és previst,
de cara a la tardor, començar amb la recollida
selectiva porta a porta.

La regidora Sílvia Tamayo ja va explicar-ho a les
conferències organitzades per l’Àrea de Medi
Ambient el desembre passat.  Regidora, tècnic i
responsables d’altres institucions i entitats van posar
sobre la taula les nostres mancances i els reptes de
futur per a Canet .

L’escola bressol municipal
 ja té nom: El Palauet

El Palauet fa referència
a un dels usos que es
volia donar a l’edifici

de l’escola bressol
anys enrere; el

diminutiu del nom és
perquè els usuaris
actuals són infants.

Robert Dulsat Planas  de 6è B de l’Escola
Misericòrdia ha estat l’autor del nom triat pel jurat
del concurs que es va fer al desembre entre els
escolars de Canet d’entre 6 i 12 anys.

La regidora d’Ensenyament Sílvia Tamayo va
felicitar el guanyador i els seus companys de curs
i els va lliurar els premis: per a en Robert una bossa
per a l’escola, un estoig i contes. Per a la classe un
diccionari i un lot de llibres de consulta.

Hem de començar a reciclar

Campanyes explicatives i de conscienciació per
a escoles, botigues, entitats i població en general
ens ajudaran a entendre millor el nostre paper

en  aquest Canet del futur,
respectuós amb el medi ambient.
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Sis plataners que s’havien de treure de la ronda
Anselm Clavé a causa d’unes obres, s’han replantat al
pati de l’Institut. D’aquesta manera s’ha evitat que els
arbres es podrissin i s’ha enjardinat un espai de lleure
per als joves de
Canet.

Aquesta actuació
forma part de la línia
que segueix l’Ajun-
tament de millora
dels espais verds del
poble.

El Ple de l’11 de desembre passat va aprovar el
Reglament de l’Arxiu Municipal de Canet.

Des de l’octubre de 2002, l’Ajuntament compta amb
la figura d’una arxivera municipal encarregada de
l’organització, la difusió i la conservació del patrimoni
documental.

El Reglament és un pas més, indispensable, per a
la normalització d’un servei obert al ciutadà i d’una
eina per a l’eficàcia de la gestió municipal.

Punt final per a la canalització
de les rieres de Canet

L’any 2003 ha acabat deixant a punt d’urbanitzar
les rieres de Canet.  Els últims dies de l’any les rondes
estaven tallades al trànsit,  essent aquest el darrer canvi
circulatori important provocat per les obres.

Les rieres han suposat un esforç per a tothom,
ciutadans, botiguers, veïns i administracions. Però ens
n’hem sortit. Han estat més de dos anys de convivència
amb les màquines excavadores i els sorolls de les
obres.

El ritme de les obres ha estat àgil, sobretot a partir
de la riera del Pinar, per l’amplitud de les rieres de la
part alta de Canet.

El fet més desagradable, com ja hem vist al resum
de l’any 2003, han estat les inundacions de l’estiu, les
conseqüències de les quals, sortosament, s’han resolt
satisfactòriament.

Nous arbres per a l’Institut
Lluís Domènech

L’Arxiu Municipal ja disposa d’un
Reglament per normalitzar el

seu servei

La Sala Municipal es converteix per
Nadal, en un punt de venda d’art

El desembre ha estat un mes molt mogut a la Sala
Municipal d’Exposicions.

Primer el Supermercart on més de 20 artistes van
posar a la venda les seves creacions.  Per 18 euros les
canetenques i els canetencs vam poder regalar art
original aquestes festes.

L’èxit del Supermercart va fer que els artistes
haguessin de renovar estocs en dues ocasions.

I l’any 2003 va
acabar amb una
lluïda Exposició
col . lect iva de
Nadal, amb obres
d e  p i n t u r a  i
escultura d’artistes
de Canet.

El Supermercart l’han organitzat les entitats
Artenac i el Cercle Artístic Canetenc amb el

suport de l’Àrea de Cultura.

La riera Sant Domènec s’ha convertit en un centre
de passeig i trobada dels canetencs i les canetenques

Pressupost  obres de canalització: 7.573.000
Pressupost  obres d’urbanització: 1.803.000

L’Arxiu Històric situat a l’edifici de l’Ajuntament



Febrer 2004 13

EQUIPAMENTS I  SERVEIS :

“L’Hospital residència Guillem Mas és una fundació
privada, sense ànim de lucre, que té com a principal
objectiu el de millorar la qualitat de vida i l’assistència
de la gent gran de Canet”. Aquesta rotunda afirmació
pertany a Pilar de la Fuente, responsable sanitària de
l’Hospital residència, i que forma tàndem amb M. Rosa
Dias, l’actual directora del centre des del maig del
2003. Una tasca, la de direcció, que han dut a terme,
durant molts anys, la Congregació de Dominiques de
l’Anunciata.

Els canvis, però, no només s’han produït al
capdavant de la direcció. En aquests moments l’entrada
de l’hospital està en obres, ja que suposa una insalvable
barrera arquitectònica que cal adequar. Però, a més,
aquesta és la part més visible de l’edifici, amb una
façana que ja forma part de la memòria històrica.
Malauradament, aquesta façana s’haurà d’enderrocar,
ja que no té fonaments; de tota manera, el Patronat
ha decidit que el nou edifici que es construirà, i que
anirà destinat a allotjar despatxos i habitacions,  compti
amb una façana rèplica de l’original.

Un cop s’hagin acabat les obres es podrà posar
en marxa el Pla de futur elaborat pel Patronat i que
assenyala, com a principals prioritats, la posada en
marxa dels serveis de Centre de Dia i de Descans
Familiar. Aquest últim és un servei que en aquests
moments al Maresme només ofereix l’Hospital Sant
Jaume de Calella. El Descans Familiar és una iniciativa
destinada a les famílies que necessitin optar al servei
de residència per períodes molt curts (dies o setmanes).

EL PATRONAT

-President: Joaquim Mas, alcalde de Canet

-Membres nats: representants de l’Ajuntament
(Cati Forcano, Ibis Puig), directora del centre (M.
Rosa Dias),  Mn. Josep Arges (rector de la parròquia),
Priora de la congregació de religioses (Gmna. M.
Ángeles Pedraz Andrés), la directora de
l’Administració Pública Sanitària (Dra Victòria Marina)

-Vocals: 3 entitats (Esplai, Creu Roja i Associació de
Malalts), 3 membres de la societat civil relacionats
amb el món sanitari i social (Pilar de la Fuente, Tina
Pujol i Dolors Barros)

LES DADES

62 residents i 29 treballadors

El centre es modernitza

H O S P I TA L  R E S I D È N C I A
G U I L L E M  M A S

Un altre objectiu immediat és ampliar l’espai de la
residència en 18 places gràcies a l’entrada en
funcionament d’una nova planta. També es vol potenciar
el programa de voluntariat i la relació amb les famílies
dels residents. En aquesta línia s’emmarca la festa de
Nadal que els treballadors del centre van oferir a avis
i familiars i que va reunir més de dues-centes persones.

Quan una família vol optar a una plaça a la
residència presenta una sol·licitud a la treballadora
social municipal. Aquesta inclou la sol·licitud a la llista
d’espera del centre a no ser que es tracti d’un cas
urgent (perquè es consideri el caràcter d’urgència hi
ha d’haver un informe mèdic i un de Serveis Socials
que així ho consideri).  Un cop a la llista d’espera, el
sol·licitant accedeix al servei per rigorós ordre
d’inscripció.

Hi ha una bossa de places concertades amb el
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya. Sol·liciten aquestes places directament a la
Generalitat les famílies que es veuen incapaces d’assumir
els 1.000 euros mensuals que costa la plaça. El cost,
que no varia segons el grau de dependència o invalidesa
dels residents, inclou: l’habitació, la manutenció, la
bugaderia i  l’atenció sanitària (control de la medicació,
el servei d’infermeria, la higiene...).



P.I.C. - C/. Ample, 22
Canet de Mar

Febrer 200414

TREBALL I QUALITAT DE VIDA (I)

Aquest va ser el  nostre eslògan a la campanya electoral,
ja que crèiem que era i que és, el que necessita Canet.

I no solament ho crèiem nosaltres (la Plataforma
Independent de Canet), sinó que així ho va creure el
poble, ja que ens va donar el seu recolzament, de tal
manera, com ja sap tothom, que vàrem guanyar les
eleccions i vam establir un rècord de vots a la nostra
vila.

El que volem tots els canetencs és “qualitat de vida”,
o sigui, viure bé, però per viure bé avui en dia calen
euros (abans pessetes) i això, normalment, (tret
d’algunes excepcions) s’aconsegueix treballant.

Heus aquí (vet aquí) la gran importància del treball.

Però per haver-hi treball, cal crear llocs de treball i això
(a part de l’Ajuntament, que s’està convertint en la
primera empresa del poble, tot i que no és aquesta la
seva funció), ho fan les empreses.

Quines empreses? No ho sabem, ja que, de fet, dia
rere dia, les poques que quedaven a la vila se’n van,
o si no, s’emporten màquines i producció cap a llocs
llunyans (per exemple al Marroc).

El polígon industrial (que l’actual equip de govern ha
reduït i retardat de manera considerable sense cap
tipus de motiu, o potser sí?) i que ja l’han batejat com
el “Poligonet” (que no vol dir altra cosa que el “polígon
petitonet de Canet”, encara no està ni tan sols començat.

Si a això hi sumem que els pocs tallers i establiments
que hi ha a la vila, molt possiblement, hauran de tancar
la porta davant la nova llei mediambiental que el nostre
Ajuntament vol imposar, amb l’argument que és una
llei per a tot Catalunya (de fet potser sí, però el cas és
que només la faran complir 7 pobles. ¡Renoi! Sí que
s’ha encongit el nostre estimat país des que governa
el tripartit!

Què en resulta, de tot això: que a Canet abans érem
capdavanters en tot i ara només ho som en la taxa
d’aturats.  Aquest és el poble que volem?

Realment el panorama és esfereïdor; però aquest no
volem que sigui un escrit negatiu, tot al contrari, és un
crit d’alerta.

Per tal d’adreçar les situacions dolentes, el primer que
cal és reconèixer-les. Siguem valents. Entre tots podem
aixecar el poble. Val la pena. Som-hi?

ANY 2004. PROJECTES DE FUTUR.

Aquest any porta pocs dies de vida, podria ésser un
any com un altre, però, sens dubte, serà diferent. Què
farà que sigui així?
La realització de projectes municipals tan necessaris
com esperats en seran la causa.
Per començar, l´adjudicació de les obres del polígon
industrial suposa el tret de sortida per a la realització
definitiva del projecte, sortirà de l´àmbit burocràtic
previ, per convertir-se en l´equipament que Canet
necessita. Disposarem de sòl industrial per a noves
empreses que s´instal.lin i que generin llocs de treball.
A les empreses de Canet, el polígon industrial els ha
de permetre un major desenvolupament de les seves
activitats, en condicions de creixement i d´operativitat
més òptimes, alhora que tindrem la possibilitat de
recuperar espai urbà amb l´objectiu d´un planejament
més social.
La urbanització de les rieres ja ha començat per la de
Sant Domènec, un nou espai urbà que ha de tenir
com a objectiu l´esbarjo i el gaudi de tots els ciutadans
i les ciutadanes. Cal que acotem el territori dels vehicles
a favor dels vianants. Els cotxes han d´estar al servei
de les persones i no pas a l’inrevés. L´inici de la
urbanització de la riera Buscarons ha de tenir dos
objectius molt clars:
- Formar part de la rehabilitació del Centre Històric,
conjuntament amb la recuperació de l´Odèon com a
equipament cultural i de referència social.
- Incentivar i consolidar l´espai urbà com un eix
comercial, amb una zona de vianants com han fet
d’altres poblacions.
Aquests poden ser canvis importants en els hàbits
actuals, però experiències anteriors demostren la
necessitat que el futur sigui així.
Hi ha dos projectes més que aquest any han d´iniciar-
se successivament. Per una banda, l’aparcament de
cotxes soterrat en el campus de l´ Escola de Teixits i
antiga fàbrica de Ca l´Eusebi, el qual, ha de permetre
l’accés al centre de Canet sense problemes
d’estacionament. L’altre gran projecte és la ubicació
del Centre d´Assistència Primària. Amb aquests dos
projectes s’han de complir les finalitats d’oferir un
servei adient per una població de més de dotze mil
habitants i la cèntrica ubicació afegida a l’aparcament,
li ha de donar més accessibilitat i comoditat per a
tothom.
Comença, doncs, un any ple de grans reptes per a
tots, tant a nivell municipal  com per  als agents socials
que  treballem per Canet.
Som-hi!!

Agrupació  del PSC de  Canet de Mar
Pça. Domènech Roura, 2 baixos
e-mail:canetdemar@xarxapsc.net
Tel. 93 794 03 40
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President: Narcís Cortada
C/ Mossèn Comerma, 2
canetmar@esquerra.org
esquerracanet@hotmail.com
www.esquerra.org/canetmar

EIXAMPLANT HORITZONS

El nostre compromís és doble. Estem compromesos
amb Canet i amb Catalunya. Cada acció que duem a
terme té en compte aquest doble compromís.
Per això, estem ufanosos pel suport electoral que
vàrem rebre a Canet de Mar a les eleccions del passat
mes de novembre. Esquerra va obtenir el 21% dels
sufragis que en termes absoluts representa que 1.266
persones van triar Esquerra, el doble que quatre anys
abans. El compromís no només és en vots; el nombre
de persones que militen a Esquerra de Canet o s’hi
han fet simpatitzants, també creix.  A Canet, tots els
qui compartiu els valors republicans i us vulgueu
afegir sereu benvinguts. Participar en política és
comprometre’s en el desenvolupament del poble on
vivim.

En aquest sentit, La gent d’Esquerra de Canet estem
preparant les activitats per enguany. La conferència
d’en Puigcercós va ser un èxit de participació i ens
va ajudar a reflexionar. Com sempre, serem a les festes
que ens identifiquen com a país. Ens trobareu per
Sant Jordi i l’11 de setembre. També serem a la festa
de la participació de Canet, la Mostra d’Entitats. A
més, durant aquest 2004 organitzarem dues
conferències i pel maig, una jornada de reflexió sobre
un tema concret. També ens podràs seguir mitjançant
el nostre butlletí, el Canet Republicà. Finalment, i a
nivell intern, la gent d’Esquerra de Canet ens reunim
periòdicament. Els regidors informen de la feina en
curs i dels assumptes bàsics del poble i s’acorden les
línies bàsiques d’actuació i els posicionaments d’ERC
en els temes que es plantegen. Hi ha, doncs, espai per
a tots els qui us vulgueu afegir.

El nostre compromís però, va més enllà. Volem que
el país avanci, i les properes eleccions al Congrés
seran essencials. Mai com ara, en unes eleccions
espanyoles, el vot a ERC serà tan útil per a Catalunya.
El canvi que hem provocat al nostre país l'hem de fer
arribar al Congrés dels Diputats ja que ningú més que
ERC podrà defensar amb les mans lliures i sense
complexos les propostes de reforma de l'Estatut, del
model de finançament, i d'un futur de llibertat i
convivència per a les diferents nacions i llengües que
conviuen a l'Estat.

ERC és avui l'opció amb més força per conduir un
canvi històric de les formacions progressistes de l'Estat.
Un gran acord entre totes les esquerres ha de portar
a desallotjar el PP del Govern de l'Estat i a avançar
cap al reconeixement efectiu d'Espanya com a estat
plurinacional, plurilingüístic i pluricultural.

CiU a Canet:
Riera Buscarons, 89
www.convergencia.org
www.unio.org
www.ibispuig.org

PROJECTE DE CIU

El catorze de juny de l’any passat CiU va fer un pacte
de govern amb il·lusió i implicació, amb la total convicció
que era el millor per Canet.

Avui, passats vuit mesos, i fent un balanç seriós i
responsable, pensem que estem caminant en la direcció
que vam prometre, amb el nostre programa electoral
que ha aportat l’equilibri i l’estabilitat que el poble de
Canet de Mar necessitava. Però res no podríem fer
sense la col·laboració i la implicació dels canetencs i
les canetenques.

Convergència i Unió fa una crida esperançada i
il·lusionada als vilatans de Canet que vulguin participar
en la consecució dels nostres objectius.

Aquesta col·laboració podeu canalitzar-la a través de
la web www.ibispuig.org, on, a més a més, podeu
accedir a les notícies de CiU de Canet i del seu grup
municipal a l’Ajuntament, les diverses  activitats que
fem i d’altres informacions publicades en forma de
documents i imatges de tot el que succeeix en el nostre
àmbit, així com també diverses recopilacions de vincles
interessants.

Volem agrair la confiança dipositada en el projecte de
CiU a les darreres eleccions autonòmiques.

Convergència i Unió. Canet de Mar.



Ajuntament de Canet de Mar
C/Ample, 11
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31

A L’AJUNTAMENT:
Alcaldia
A/e: masrja@canet.diba.es

Arxiu Municipal
A/e: serranosy@canet.diba.es

Comunicació
A/e: canetmar@canet.diba.es

Hisenda:
A/e: barberabj@canet.diba.es

Medi Ambient
A/e: carrionmmi@canet.diba.es

Obres i Via Pública
A/e: dulsator@canet.diba.es

Sanitat
A/e: brunca@canet.diba.es

Urbanisme
A/e: puigvib@canet.diba.es
Fax: 93 794 39 44

Turisme
A/e: canetmar@canet.diba.es

ON TROBAR-NOS A/e: canetmar@canet.diba.es
We b :  w w w. c a n e t d e m a r. o r g

Benestar Social
Plaça Macià, 1
Tel. 93 795 46 79
Fax 93 795 41 26
A/e: ebaspcanet@ccmaresme.es

Promoció Econòmica i Comerç
C/Abell, 2 (Edifici Alsina Roig)
Tel. 93 795 48 10
Fax: 93 795 42 17
A/e: puigdlr@canet.diba.es

Policia Local
Drassanes del Pla, 30
Tel. 93 794 0088
Fax: 93 794 07 44
A/e: pl.canet@diba.es

Casa museu Domènech i Montaner
Xamfrà rieres Gavarra i Buscarons
Tel. 93 795 46 15
Fax: 93 794 3090
A/e: canetmuseu@terra.es

Ràdio Canet (107.6 fm)
C/ De la Font, 8, 1r
Tel. 93 794 20 02
Fax. 93 794 13 03
A/e: radiocanet@ozu.es
Web: www.comemissores.com/rcanet

Vil.la Flora (Centre Cívic i Cultural)
Riera Gavarra, s/n
Tel. 93 795 46 25
Fax. 93 794 31 98

A VIL·LA FLORA:
Cultura
A/e: vallsmm@canet.diba.es

Ensenyament
A/e: tamayoms@canet.diba.es

Esports
A/e: aj040.esports@canet.diba.es

Joventut (Puntdi)
A/e: pij.canet@diba.es

Escola Taller Els Aromers
Tel./Fax: 93 794 01 05
A/e: aj040.escolataller@canet.diba.es

Canet de Mar

Vols rebre els avisos i  els comunicats que emet l’Ajuntament? T’oferim la possibilitat
de llegir-ho a través del correu electrònic. Dóna’ns la teva adreça i et farem arribar

puntualment les informacions municipals.
Envia’ns un correu a canetmar@canet.diba.es !!!

Ajuntament de

i

Biblioteca P. Gual i Pujadas
Riera Sant Domènec, 1 A
Tel. 93 795 60 37
Fax. 93 794 31 54
A/e: b.canet.pgp@diba.es

Escola bressol municipal
El Palauet
Ronda del Dr. Manresa, 21
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39


