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T ’ I N T E R E S S A

De dilluns a divendres i de vuit a deu del matí
(caps de setmana de dotze a dues del migdia)

Amb tota l’actualitat local, entrevistes,
literatura, reflexió, agenda cultural, música,
propostes, borsa de feina...

Escolta-ho a la teva emissora municipal

107.6 FM
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E D I T O R I A L
El Govern municipal ha elaborat aquest 2004 un pressupost equilibrat, amb la finalitat
de mantenir els serveis i millorar-ne la qualitat. La voluntat municipal és donar més
serveis, però els impostos i les taxes no es poden incrementar més i és necessari
mantenir-se en la realitat dels ingressos actuals, sense crear dèficit i controlant al màxim
les despeses.
El Pla de Futur i el pacte de Govern comencen a desplegar-se amb aquest pressupost.
Les línies estratègiques que vam marcar-nos són les que ara, aquest 2004, ens han
permès elaborar diferents plans d’actuació, que trobem reflectits al pressupost d’enguany.
És un pressupost que els membres de l’equip de govern hem discutit àmpliament. S’ha
analitzat cada partida per veure de què es compon, amb la finalitat de complir al màxim
possible amb les expectatives de cada regidoria. S’han especificat les despeses de les
diferents àrees, tenint en compte els ingressos propis i els costos dels diferents
programes dins de cada àrea. També s’han especificat àmpliament els costos i els
rendiments i les diferents taxes que cobra l’Ajuntament per poder tenir-ne un coneixement
més acurat. Els ingressos estan previstos d’una forma conscient i adequada a la realitat
de Canet.
La prioritat en aquest exercici són els serveis municipals, les obres públiques i la
seguretat. Aquesta estructura determina la política municipal d’enguany. Si es manté
una estructura de poble oberta a tothom, amb les infraestructures correctes i uns serveis
dignes, els ciutadans estarem satisfets, igual que si hi ha seguretat i ordre.
Al pressupost 2004 s’hi reflecteix el Pla de Futur i el pacte de Govern, amb la materialització
del polígon industrial, reforçat amb una futura reordenació del poble, i amb l’aplicació
de polítiques mediambientals, com la posada en funcionament de la deixalleria. Hi
destaquem el replantejament del centre històric, per potenciar el comerç amb actuacions
com la reurbanització de la riera Buscarons o la recuperació de l’Odèon i de la façana
litoral, o el catàleg de protecció del patrimoni municipal, la millora de la connexió viària
amb el funcionament de les rondes, la millora de les infraestructures dins el poble
(carrers, parcs, enllumenat), una política de comunicació que fa petits avenços, com
ara el butlletí que teniu a les mans, una ràdio normalitzada i millores en la informació
telemàtica.
Ara ja tenim una eina per començar a treballar amb més eficàcia.
Laureà Gregori Fraxedas
Regidor d’Hisenda
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2a edició de la
Mostra d’Entitats
24 i 25 d’abril de 2004

Qui hi trobarem:
Unió Botiguers
Associacions de mares i pares
CEIP Misericòrdia
Col·legi Yglesias
IES Domènech i Montaner
Col·legi Sta. Rosa de Lima
Associacions de veïns
Onze de Setembre

La segona edició de la Mostra d’Entitats ens arriba
aquest final d’abril, carregada d’activitats al carrer,
organitzades per entitats, associacions i institucions
per fer-nos sortir i participar, veure, escoltar ... gaudir.
Aquest esdeveniment de participació ciutadana,
coordinat per l’Àrea de Cultura, ha comptat amb la
resposta massiva dels grups socials, cívics i esportius
de Canet. Les xifres ho demostren: una cinquantena
d’estands repartits pel centre històric: plaça Macià,
carrer Castanyer, carrer Ample i riera Sant Domènec;
més de vint activitats i actuacions pensades per a

Entitats esportives
Amics del Ball
Club Bàsquet Canet
Club Botxes Canet
Club Ciclista Canet
Club d'Escacs Canet
Club Mar i Vent
Club Patinatge Artístic Canet
Club Twirling Canet
Club Vela Canet
Penya Barcelonista
Sin Límites Club
Societat Colombòfila

tothom, en els dos dies de la Mostra.
El fet que aquesta segona edició coincideixi amb Sant
Jordi farà la festa encara més participativa.

Què hi trobarem:
Puntes de coixí
Biblioriera, revistes i diaris a la fresca per celebrar
l’aniversari de la Biblioteca
Reconstrucció de la torre Macià, amb globus per la
pau
L’hora del conte
Exhibicions esportives
Visites guiades a la Casa museu
Cercavila amb gegants i capgrossos
Concurs de grafitis
Joc dels drets humans
Màgia i circ
Concerts de cant, jazz i blues
Presentacions literàries
Lectura de poemes i premis de poesia
Pedalada i gimcana infantil
Manualitats
Jornada de portes obertes a l’Escola de Teixits
Dinar popular
Divertallers de percussió
Teatre
Lliurament dels premis Canetencs 2003

Entitats socials
Creu Roja
Escola Taller Els Aromers
Fotogrup Canet
Gea XXI
GEP Canet
L'Esplai
Lluita contra el càncer
ONG's convidades i Caravana Solidària
Sàlvia
Secció Jove de la Parròquia
Terra i Cel
Associacions culturals i juvenils
ACCAI
ACPO
ADAK
Amics de la Sardana
ARTENAC
Canet Pro-Música i Escola de Música
Centre d'Estudis Canetencs
Centre Parroquial
Cercle Artístic Canetenc
Consell de Joves
Edicions Els 2 Pins
El Boixet Embolicat
Escola El Revolt
Moixons Llepafils
Músics de Canet

1a edició de la Mostra d’Entitats en imatges
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C A N E T PA M A PA M

”L’Eixample” de Canet
Continuem la passejada pels barris del nostre
poble amb una zona bàsicament ocupada per
habitatges. La gran majoria d’aquests habitatges
formen part, ja fa molts anys, de la geografia
dels nostres carrers. Tot i així, l’Eixample no s’inclou
en la primera divisió de barris del poble. De fet,
va créixer a mesura que desapareixien les hortes
i les vinyes que hi havia. En aquest barri hi trobem
importants equipaments municipals: les pistes de
botxes i les d’atletisme, el cementiri i el tanatori,
i la plaça Mercat.
Per tal d’ubicar-nos-hi, podríem delimitar l’Eixample
com la zona compresa entre la confluència dels
carrers Sant Marc, l’avinguda Dr. Fleming i la Ronda
Sant Jordi, i els carrers que voregen la plaça Pau
Casals, sense arribar a incloure-la. Alhora, aquesta
zona es veuria delimitada pel sud pel carrer Mercat
i per l’est, per la riera del Pinar i l’avinguda Marià
Serra. Aquest barri compta amb un parell
d’equipaments esportius: el camp de botxes i les
pistes d’atletisme. També acull les instal·lacions
del cementiri municipal i, d’uns anys ençà, el
tanatori municipal. A banda d’això, no hem
d’oblidar l’emblemàtica plaça Mercat construïda
sobre uns antics magatzems. La plaça és tot un
símbol del comerç de productes frescos i al voltant
de la qual s’hi instal·la cada dimecres el mercat
setmanal.
L’Eixample compta amb dos dels principals eixos
viaris del poble: la ronda del Dr. Anglès, la riera

del Pinar i l’avinguda Marià Serra. La ronda Dr.
Anglès - que fins no fa gaire anys comptava amb
un bon tram sense asfaltar- està destinada a convertirse en el principal eix circulatori de Canet, sobretot
pel que fa al trànsit de vehicles pesants. D’aquesta
manera, quan la ronda del Dr. Manresa estigui del
tot urbanitzada i connectada amb la zona del Grau,
Canet comptarà amb un cinturó de circumval·lació
que rodejarà el municipi des de la ronda Anselm
Clavé a la ronda Sant Elm, passant per l’autopista,
i sense necessitat de circular per tot l’entramat urbà.

La Plaça Mercat
A Canet, des de començament del segle XX es volia
construir una plaça. Es projectà fer-la a la Plaça
Macià però, amb el temps, es desestimà la iniciativa
pel fet de trobar-se davant mateix de l’església i no
va ser fins a l’arribada de Josep Fors Vidal a l’Alcaldia
de Canet que es va donar prioritat al projecte, fins
aquell moment condicionat a trobar un espai on
edificar-la i amb problemes econòmics. De manera
que per portar a terme l’obra es convocà un plebiscit
el 16 d’abril de 1933
(...)
D’un cens de 3.020 votants, hi votaren a favor 1.132
mentre que en contra només hi hagué 571 persones.
(...)
El referèndum no només va ser important perquè
es jugava la possibilitat de construir o no una plaça
mercat, sinó perquè va ser la primera vegada que
les dones de Canet van poder votar, en fer-se amb
les llistes electorals vigents del moment, i foren
les primeres de tot l’Estat espanyol en exercir el
dret a vot, proposta que s’havia aprovat pocs mesos
abans a les Corts Constituents de la Segona
República.
Després d’expropiar algunes cases del carrer
Pubilles, la Plaça Mercat s’edificà segons els plànols
de Pere Domènech Roura. S’aixecà un edifici que
destaca encara avui per les seves belles línies, amb
la sobrietat del classicisme (...)
Fragments extrets de Guia Històrica
de Canet de Mar, de Carles Sàiz i Xiqués

VIURE CANET

Abril 2004 / 7

E N T R E V I S TA :

IBIS PUIG

”Per davant de tot sóc
una persona coherent”
Ibis Puig (CiU), actual 1a tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat Ciutadana i d'Urbanisme, té 59
anys, està casada i té un fill. La seva personalitat inquieta la porta a no parar en tot el dia. De fet,
quan arriba a casa, prefereix feinejar que parar-se a llegir: “Com que vinc molt cansada intel·lectualment,
em poso a fregar, rentar... Cuinar també m’agrada molt. A la cuina faig el que em dóna la gana,
això em fa sentir molt lliure”. Però tot i que li agrada cuinar, no és una persona de menjar gaire. Tampoc no beu ni fuma. Això sí! Pren
molt de cafè, tot i que confessa que les dosis de cafeïna no l’ajuden a aguantar desperta cap sessió de cinema i s’excusa dient que
és un problema de vista.
Afirma que va entrar en política per casualitat i que no li agrada seguir un guió establert, per tant, es comporta tal i com és.
De la seva etapa com a mestra, a Ibis Puig li ha quedat la fama de persona estricta. Ella creu, però, que aquesta és una idea més arrelada
entre els pares que no pas entre els alumnes. Afirma que sempre ha entès l’educació com un joc a tres bandes: pares, alumnes i
professors. Per això sempre ha insistit molt als pares perquè s’impliquessin en l’educació dels fills. Per Ibis Puig aquest és el comportament
d’una persona coherent amb les seves idees.
De la seva experiència a l’Uruguay, on va estar a la presó, diu que està segura que, per moltes reixes que pugui tenir davant, mai n’hi
podran posar al cervell. Aquest sentiment de llibertat també el troba en el paisatge quotidià de Canet: “Jo necessito veure cada dia la
cruïlla de les rieres des d’on es veu el mar. Em dóna una llibertat increïble. Per mi, el mar és la màxima expressió de la llibertat, ningú
hi podrà posar mai barreres”.

Com et definiries?
Sóc una idealista, una dona de compromís, en la
política i allà on sigui. I, per davant de tot, sóc una
persona coherent. Tot i així, crec que en el món en
què vivim costa trobar un espai en què puguis ser
totalment coherent, i això, de vegades, em fa patir.

l’obrim molt poques vegades, que és la de les
coses bones. Per això, la situació del món la
contemplo avui com sempre: hi ha persones i, per
tant, hi ha egoisme, ànsies de poder... Però també
hi ha gent amb compromís, i això vol dir que hi
ha esperança.

En són un exemple, d’aquest patiment, els mesos
que et vas passar a la presó a l’Uruguai?
És clar! I segur que em tornaria a passar, perquè tinc
un compromís a la vida que no està ni en venda ni
en negociació. Aquest compromís em porta a fer-li
entendre, a la persona que tinc al davant, quins són
els seus drets. I una persona que fa que els altres
lluitin i reclamin els seus drets sempre fa nosa. Però
crec que hem de ser conscients que tenim uns drets
innegociables. Ningú ens fa el favor de donar-nos-els.
Els tenim i prou.

Com ets a casa?
Normal! Potser exigent, perquè sóc molt exigent amb
mi mateixa... Però, en realitat, no canvio. Sóc la
mateixa a tot arreu. Sé que, de vegades, és difícil ser
al meu costat perquè porto el meu compromís fins
a un punt determinat i no tothom té perquè voler
seguir-me.

Què t’ha marcat més: els moments durs, els
feliços, els quotidians... ?
Tot plegat... Vist amb la perspectiva que donen els
anys, em considero una persona privilegiada. Estic
segura que res passa per res i que tot et marca per
al període següent. De fet, segur que en el positiu i
en el negatiu, no seria com sóc ara si no hagués
passat per tot el que he passat. He après, des de la
tranquil·litat, mai des de la violència, a relativitzar i
a ser més ferma en les meves conviccions.
Després de tot el que has viscut, com contemples
la situació al món?
Jo deia als meus alumnes que quan ens aixequem
al matí tenim una finestra que s’obre molt fàcilment,
que és la de les coses dolentes que passen al món.
I n’hi ha una altra que està molt encallada, perquè

Poses data final a la tasca política?
No; no en vaig posar al començament i tampoc en
poso per al final. El que faig m’agrada i ho seguiré
fent mentre vegi que aquesta tasca pedagògica, que
trasllado a tot arreu, serveixi per alguna cosa. A més
a més, penso que encara ens falta bastant. Tot i així,
el dia que plegui no serà cap trauma perquè no sóc
imprescindible. L’única cosa que no suportaria seria
el fet de tenir fronteres o limitacions a la meva manera
d’actuar.
Quin futur creus que li espera al nostre poble?
No ho sé. Penso que anem caminant endavant. Canet
serà el que realment les persones siguem capaces
d’aconseguir. A l’Ajuntament només som gestors,
però mentre jo hi sigui, lluitaré perquè Canet sigui
un poble habitable i amable. També penso, fent
autocrítica, que els que estem gestionant hem de ser
capaços d’allunyar els núvols i els equívocs i donar
missatges clars. La clau que ens ha donat el poble
l’hem d’usar a favor del poble.

PRESSUPOST MUNICIPAL
Pressupost Municipal 2004.
Objectiu: oferir un bon servei i contenir la despesa

El passat mes de febrer el plenari municipal
va aprovar els pressupostos destinats al
2004. La xifra final amb què treballarà
l’equip de govern és d’11.353.415€

L’Ajuntament de Canet ha

(1.889.049.334 pta.)Els diferents grups
polítics que formen l’equip de govern han

aprovat un pressupost amb el

treballat conjuntament en l’elaboració del
pressupost. El principal objectiu que s‘han

qual s’autoimposa restricció

marcat ha estat el de racionalitzar i contenir
la despesa corrent procurant que aquesta

tot i ser l’any en què s’han de

contenció afecti per igual a les diferents
àrees de què es conforma l’Ajuntament.

desenvolupar importants

Laureà Gregori, regidor d’Hisenda i màxim
re s p o n s a b l e d e l a re d a c c i ó d e l s

projectes com el polígon

pressupostos d’enguany, remarca que tot
i la contenció dels comptes, el pressupost

industrial, la urbanització de

2004 contempla un augment en despeses
importants com són seguretat, serveis

la Riera Buscarons i la

socials, ensenyament o obres públiques.
Per altra banda, Gregori va anunciar en el

rehabilitació de l’ Odèon

ple d’aprovació del pressupost, que
l’Ajuntament aplicarà un Pla de Sanejament
als comptes municipals.
El pressupost municipal s’estructura en
dues parts diferenciades, el pressupost
ordinari i les inversions (2.709.211,10 €).
El pressupost ordinari inclou com a
despeses més significatives els recursos
humans (4.262.782,45 €) i les despeses
corrents – que equival als serveis prestats
per l’Ajuntament - (2.858.594,14 €). La
finalitat del pressupost ordinari és oferir
un bon servei al ciutadà en cadascuna de
les diferents àrees de govern. En aquest
sentit a cada Àrea se li atorga una part dels
recursos per assegurar el doble objectiu
d’oferir un bon servei i d’acomplir el
programa polític explicitat al Pacte de
Govern i basat en el Pla de Futur.

Principals serveis municipals i el seu cost*
PRESSUPOST ORDINARI
1.

Àrea de Seguretat Ciutadana
• Cos de la Policia Local

2.

784.109,65

9%

24 agents de policia (3 de nous), 3 administratius
(1 de nou) i Protecció Civil

Àrea de Territori i Sostenibilitat
285.941 €

• Urbanisme

3,3%

Serveis Tècnics

• Medi Ambient

1.682.209 € 19,4%

Neteja i recollida de la brossa: 1.121.37€
Parcs i jardins: 334.614€
Deixalleria: 16.354€

• Via Pública

1.095.474 € 12,6%

Brigada municipal, enllumenat públic, arranjament
de carrers i cementiri

3. Àrea de Serveis a les Famílies i a les Persones
275.832 €

• Educació

3,2%

36.874 € 0,42%

• Joventut

Llar d’infants municipal, manteniment del CEIP
Misericòrdia, transport escolar, escola de música.
Suport a entitats juvenils, Puntdi.

297.032 €

3,4%

2 assistents socials, 2 treballadores familiars, 1
educador de carrer, subvencions a entitats,
beques, neteja de platges.

• Cultura

564.517 €

6,5%

Difusió i programació cultural; festes populars,
conferències, difusió del patrimoni; biblioteca,
arxiu, sala d’exposicions, museu, Vil·la Flora,
envelat

• Comunicació

126.157 €

1,4%

Ràdio Canet, noves tecnologies, Butlletí municipal,
normalització lingüística.

• Comerç, Indústria i Turisme

230.211 €

2,6%

Mercat municipal, cursos de formació i
dinamització comercial

• Escola Taller

499.211 € 5,76%

Escola Taller ‘Els Aromers’

• Esports

180.575 €

2%

Subvencions a entitats, pavelló, camp de futbol,
pistes d’atletisme, petanca, botxes

2.617.820 € 30,01%

Amortització de crèdits, òrgans de govern,
administració general i financera, prestacions
socials (seguretat social de tots els treballadors
que equival al 9,7%)

• Sanitat i Serveis Socials

4a. Àrea de Promoció de Canet

4b. Alcaldia, Hisenda i Règim Interior

Àrea de Seguretat Ciutadana

9%
35,3%

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Àrea de Serveis a les Famílies i a les Persones

7,02%

Àrea de Promoció de Canet
Hisenda
* les xifres en euros i els percentatges s’han arrodonit, per això, la suma total és de 99,6%.

18,26%
30,01%

Principals inversions*
Polígon Industrial
• Construcció del polígon industrial

822.101 €

30%

162.273

6%

569.915
116.000
60.101
114.191

€
€
€
€

21%
4%
2%
4%

204.493
76.929
111.788
96. 161
36.060
257.223

€
€
€
€
€
€

7,5%
3%
4%
3,5%
1,3%
9,5%

Façana Litoral
• Redacció del projecte i adquisició del solar del Renfe
Via Pública
• Urbanització de la riera Buscarons
• Urbanització ronda del Doctor Manresa
• Enllumenat públic
• Parcs i jardins, arranjament de carrers i senyalització viària
Equipaments
•
•
•
•
•
•

Rehabilitació Odèon
E. Culturals
E. Esportius
E. Educatius
Deixalleria (Medi Ambient)
Equipaments i equips municipals

30%

Polígon Industrial
Façana Litoral

6%
31%

Via Pública

28,8%

Equipaments
* les xifres en euros i els percentatges s’han arrodonit, per això, la suma total és de 95,8%.

Agents de la Policia Local amb el nou vehicle policial.

Ubicació del polígon industrial.

Plànol d’una de les alternatives del projecte d’usos de l’Odèon.
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EL CONSELLER DE TREBALL I D’INDÚSTRIA VISITA LA
PULLIGAN I L’ESCOLA DE TEIXITS
més valor afegit com la innovació, el disseny i la
recerca. Canet continuarà sent el centre de decisió
de l’empresa i només es deslocalitza la producció
no especialitzada.
El conseller també va visitar l’Escola de Teixits, el
centre universitari de Canet on es formen
especialistes en disseny i en direcció d’empreses
tèxtils. Durant la visita va ser informat sobre el
pla de futur del centre, especialitzat en
a s s e s s o r a m e n t d ’ e m p re s e s d e l s e c t o r.
EL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA.
PRINCIPALS COMPETÈNCIES

El passat 1 de març, l’Honorable Senyor Josep
Maria Rañé (PSC), conseller de Treball i d’Indústria
va constatar que Canet de Mar és un centre de
referència dels teixits de punt tant en docència
com en producció, recerca i desenvolupament.
Durant la seva visita a l’empresa Pulligan se li va
transmetre que es mantindrà el centre productiu
a Canet de Mar i es potenciarà amb noves
instal·lacions on es durà a terme l’activitat amb

• Àmbit Laboral:
Servei d’ocupació
Seguretat i salut en el treball
Relacions laborals
• Empresa:
Creació d’empreses
Invertir a Catalunya
Promoció de la qualitat
• Seguretat Industrial
• Cooperatives i Societats Laborals

LA CONSELLERA DE BENESTAR I FAMÍLIA S’INTERESSA
PEL PROJECTE DE TERRA I CEL I VISTA DUES RESIDÈNCIES
i sostenibilitat del projecte pel qual mostrà gran
interès. En aquest sentit, la consellera comentà
que el Departament està analitzant les necesistats
territorials en el diferents ambits de la conselleria
per poder donar resposta planificadament a les
demandes de la societat.
També va anunciar que estaven ultimant una Carta
de Drets Socials a què tots els ciutadans podran
acollir-s’hi amb la finalitat d’universalitzar drets i
serveis socials.
Anna Simó també va visitar la residència geriàtrica
Sant Roc i l’Hospital residència Guillem Mas

El passat 7 d’abril, Canet va rebre la visita de la
nova consellera de Benestar i Família de la
Generalitat, l’Honorable Senyora Anna Simó (ERC).
Simó va ser rebuda per l’equip de govern i,
posteriorment, va mantenir una reunió amb l’entitat
canetenca Terra i Cel.
Anna Simó explicà als representants de Terra i Cel
que els tècnics de la Conselleria i de l’Ajuntament
treballaran conjuntament per analitzar la viabilitat

EL DEPARTAMENT DE BENESTAR I FAMÍLIA.
PRINCIPALS COMPETÈNCIES
• Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
• Actuacions comunitàries i cíviques:
Equipaments i habitatge social
Voluntariat (INCAVOL)
• Immigració:
Formació d’adults
• Família:
Atenció a la infància i a l’adolescència
Acolliment i adopció
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Treballant pels nostres
boscos
Les Agrupacions de Defensa Forestal busquen
voluntaris per a l’estiu

Els sorolls de les motos
sota control
Campanya de control de les emissions de
motocicletes i ciclomotors i de les seves condicions
tècniques i de seguretat

Les ADF són associacions formades per propietaris
forestals i ajuntaments i tenen com a finalitat la
prevenció i la lluita contra els incendis forestals.
L’ADF Canet – Sant Pol, ja s’ha posat a treballar. A
través de la Diputació de Barcelona, l’ADF de la
nostra zona contractarà dos agents forestals. A
més a més, aquest abril es fan dos cursos per
formar voluntaris que col.laborin en la vigilància
i la prevenció dels elements de risc dels boscos.
La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament és
q u i g e s t i o n a l ’ A D F a l n o s t re m u n i c i p i .

Comencen les preinscripcions
a les escoles

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de
la nostra població, la Regidoria de Seguretat
Ciutadana està informant la població dels
problemes acústics i ambientals que provoquen
molts vehicles a motor, especialment motocicletes
i ciclomotors.
Durant el mes d’abril, es difon la campanya a la
població. La Policia Local farà, a través dels
monitors d’Educació Cívica i Viària, sessions
informatives als centres d’ESO de Canet i oferirà
la possibilitat de fer un control voluntari als joves
que vulguin conèixer l’estat del seu vehicle.
L’1 de maig és la data prevista per començar els
controls policials. Es faran inspeccions,
mesurament de soroll i comprovació de
documentació i si cal, s’immobilitzaran i
denunciaran les infraccions d’acord amb la
normativa vigent.

Síguem cívics
Canet, un espai net i de convivència

Aquest abril es fan les preinscripcions a les llars
d’infants i a les escoles de primària de Canet.
Entre el dies 15 i 30 podeu preinscriure a Vil·la
Flora els menuts d’entre 4 mesos i 3 anys que
començaran al setembre a El Palauet, la llar d’infants
municipal.
A finals de maig se’n faran les matrícules definitives.

Aquest març de 2004 s’ha
iniciat la campanya informativa
promoguda per la Diputació de
Barcelona que vol sensibilitzar
els amos d’animals de
companyia perquè, entre tots,
mantinguem els carrers i els
espais públics nets.
Cartells, tríptics informatius i enganxines són les
eines de comunicació que ja s’han fet arribar a
les escoles i als punts de trobada dels canetencs
i les canetenques.

VIURE CANET
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E Q U I PA M E N T S I S E R V E I S :

LA DEIXALLERIA
Respectuosos amb el medi ambient

DEIXALLERIA
ESCOLA MISERICÒRDIA

Fitxa Tècnica:
- Deixalleria municipal Obert de dilluns a dissabte
Horari matí: 8.00 – 13.00
H o r a r i t a rd a : 1 5 . 0 0 – 1 7 . 3 0

La deixalleria municipal de Canet, seguint les
directrius marcades per l’àrea de Medi Ambient
de l’Ajuntament, ha experimentat recentment tot
un plegat de millores per contribuir al fet que tots
els ciutadans ho tinguem més fàcil a l’hora
d’adequar els nostres hàbits a un entorn sostenible.
Això s’ha traduït en una millora de les condicions
i els equipaments i un augment considerable de
contenidors que permeten separar adequadament
totes les fraccions de residus que generem. A
banda d’això, les entrades i les sortides d’aquests
residus s’han informatitzat. Tot plegat sense que
el servei deixi de ser gratuït per a particulars.
La recollida de residus és una de les línies de
treball prioritària per aquest any per a l’àrea de
Medi Ambient que haurà d’implementar, tal i com
marca la llei, la recollida de residus orgànics. En
aquest sentit, la deixalleria ja s’encarrega ara de
recollir i manipular correctament residus complexos
que poden contenir productes tòxics, com per
exemple aerosols, pintures, vernissos, tóners
d’impressores, fluorescents, piles o radiografies.
Per altra banda, a les millores de l’equipament cal
afegir que els horaris s’han ampliat. Actualment,
aquest equipament està obert de dilluns a dissabte
de 8.30 a 13.30 i de 17.30 a 19.00. S’aconsegueix
així, que tant particulars com comerços disposin
d’una franja de servei més àmplia. I per tal de
millorar l’atenció al públic i l’estat dels equipaments,
el consistori ha decidit destinar-hi una persona en
règim de dedicació exclusiva.
Però la transformació i la millora del servei no
queda aquí, també s’està treballant per millorar
instal·lacions properes a la deixalleria on es porten
a terme operacions d’emmagatzematge temporal,
com també accions de transvasament i
manteniment de vehicles de recollida. També, en
aquesta línia, s’estan dissenyant itineraris educatius
per a escoles i grups de ciutadans, alhora que
s’estudien fórmules per bonificar els usuaris
habituals de la deixalleria.
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DEUTES

TEMPS D´ESQUERRES

QUIN CANET DE FUTUR VOLEM?

La comptabilitat d’un Ajuntament és, si
fa o no fa, com la d’una casa particular.
Comencem pel “romanent de Tresoreria”,
que es compon de:
• Els diners líquids que hi ha a la caixa
i als comptes corrents.
• Més tot el que ens deuen.
• Menys el que devem.
Total: les nostres disponibilitats... que,
per anar bé ha de ser... positiu.
Menys a l’Ajuntament de Canet que és...
NEGATIU!
Concretament, el saldo del romanent
de Tresoreria el 31 de desembre de
2003 era negatiu de 331 milions de
pessetes.
Si se li sumen els dines que devem als
bancs la mateixa data de préstecs, i
que sumen... 988 milions de pessetes.
I, si a més a més, mirem les pòlisses
de crèdit al final de l’any passat, veiem
que devíem... 285 milions de pessetes.
Veurem ràpidament que el deute
municipal (el de tots els canetencs) era,
segons els números presentats per
l’Ajuntament, de... 1.605.000 milions
de pessetes.
Però, vet aquí que en el Ple de març
surten unes factures de l’any passat. I
ara resulta que el romanent negatiu de
Tresoreria el 31 de desembre de 2003
creix...
En definitiva, per no cansar-vos, el deute
total de l’Ajuntament es de ...
1.700.000 MILIONS DE PESSETES.
ESGARRIFÓS!
Amb escreix, el deute més gran de tota
la història!!
Hi ha una dita catalana que es refereix
a situacions complicades que diu:
• Què hem de fer?
• Vendre la casa i anar a lloguer...
Tots entenem què vol dir això (o potser
tots no?)
Plataforma Independent de Canet.

Passades les eleccions del 14 de març
el mapa polític estatal ha donat un gir
rellevant. Després de dues legislatures
amb govern del PP, ens trobem amb un
nou panorama polític on el PSC tindrà
un paper molt important. La victòria
del PSOE col.loca el socialisme català
en una posició òptima per defensar els
interessos de Catalunya; han estat més
d´un milió de vots, els obtinguts per
la candidatura encapçalada per José
Montilla i això s´haurà de reflectir en
la composició del nou executiu
espanyol. Un nou executiu, que sense
majoria absoluta haurà de cercar el
consens amb la resta de forces
parlamentàries, consens que s´haurà
d´obtenir per la via del diàleg, el qual
servirà per fer més saludable el
panorama polític, infectat per la política
autoritària del PP.

Estem en un moment en què cal decidir
quin és el millor model de poble que
convé per Canet.

El PSC de Canet afronta aquesta nova
situació amb la responsabilitat
d´aprofitar aquesta conjuntura i lluitar
perquè Canet es vegi afavorit i pugui
aconseguir el recolzament necessari
de les institucions autonòmiques i
estatals. Aquest suport ens serà
necessari per dur a terme grans
projectes com el nou CAP, els passos
soterranis, la recuperació de la façana
litoral, així com donar un nou impuls
a les polítiques socials, eix vertebrador
del nostre partit.
Sens dubte, s’albiren temps de canvi
prou importants perquè tots ens
impliquem en aquest nou projecte local,
autonòmic i estatal encapçalat pel PSC.
Si aquest projecte d´esquerres te´l
vols fer teu, no ho dubtis.

Entenem com a model de poble no
solament les estructures immobiliàries,
sinó més abastament els serveis i les
infraestructures que permeten
aconseguir un nivell de qualitat de vida
satisfactori i establir un clima de
convivència social.
Per aconseguir aquest model cal
prendre decisions valentes
encaminades a frenar la voracitat
especulativa de grups immobiliaris
moguts primordialment per interessos
econòmics, que ens portarien
irremeiablement, no solament al caos
urbanístic, sinó també al social i, per
tant, nosaltres, com a Convergència
i Unió, recolzarem totes aquelles
iniciatives i mesures adreçades a
preservar la nostra identitat de poble,
el nostre entorn, les nostres
infraestructures per mantenir l’equilibri
de prestacions orientades a donar el
servei adequat tant en l’aspecte
material com en el social.
Volem un poble per viure-hi, fomentar
espais on els joves, els grans i els nens
ens hi trobem bé.
Volem un poble on ens puguem
realitzar en la nostra vida laboral i de
lleure.
Estem per al progrés, mentre aquest
sigui coherent i mesurat.
Entenem que no es pot créixer per
créixer.

VIURE CANET
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LA FESTA DE LA PARTICIPACIÓ!
Hi serem perquè hi creiem. Ja fa molts
anys que ens podeu trobar per Sant
Jordi. I lògicament, i per segon any
consecutiu, participarem a la Mostra
d’Entitats.
La Mostra d’Entitats és un espai per
compartir i per col·laborar. Les activitats
se succeiran una rere l’altra en un espai
de convivència i ple de complicitats.
L’esforç de totes les entitats per ser i
participar a la mostra és lloable. A
banda de treballar desinteressadament
pel nostre poble des de diferents àmbits
com l’educatiu, el cultural, l’esportiu o
el cívic, a la Mostra d’Entitats ens
mostrem per dir qui som i què fem.
Esquerra de Canet ens reivindiquem
com una entitat més. Som ciutadans i
ciutadanes de Canet que ens hem
aplegat a l’entorn dels valors
republicans i amb l’aspiració de
col·laborar en la constitució d’un país
normal.
La nostra acció política quotidiana la
fem a través del govern de què formem
part, especialment de les àrees de la
nostra responsabilitat. Les polítiques
de joventut, de cultura, de comunicació
i de via pública estan gestionades pels
nostres regidors, en Rafa i l’Òscar. Però
també fem política i elaborem
propostes en les reunions de militants
i col·laboradors. La segona escola
pública, el futur de la façana litoral i
l’ordenació urbanística de Canet, el
projecte Odèon, el polígon, la
construcció del nou CAP, les polítiques
de benestar i família, la viabilitat de
l’Escola de Teixits … Tots aquests temes
els tractem a Canet i fem que els
nostres parlamentaris se n’ocupin.
Durant aquest 2004 hem fet arribar
tots aquests temes a la nostra diputada,
la Teresa Aragonès que ens visità el 2
d’abril. Però també hem transmès
aquestes i d’altres inquietuds a en Joan
Puigcercós (gener), a en Josep Huguet
(febrer) i més recentment a l’Anna Simó,
consellera de Benestar i Família, la
primera consellera republicana que ha
visitat Canet de Mar .
I, finalment, les nostres propostes sobre
educació seran transmeses a la
consellera d’Ensenyament quan visiti
Canet. En poc menys de sis mesos han
conegut Canet de Mar cinc polítics de
relleu lligats a la nostra entitat local,
Esquerra de Canet.

UNS PRESSUPOSTOS MÉS
PARTICIPATIUS
En la mesura que es defineixen les
administracions locals com les més
properes als ciutadans, cal tenir sempre
present que els ciutadans i les
ciutadanes són el “ subjecte actiu “ i
no l´objecte del poder local i com a
tal tenen dret a participar de forma
efectiva i directa en la gestió dels afers
públics que afecten la seva vida i,
correlativament, tenen el dret a exigir
la prestació efectiva dels serveis locals
bàsics en el seu municipi, sigui quina
sigui la seva dimensió. Dit això, caldria
valorar la necessitat d´introduir
g r a d u a l m e n t “ p re s s u p o s t o s
participatius “ . La participació de
ciutadans i ciutadanes en els afers
públics és un element imprescindible
de la meva concepció de la política,
fins al punt de considerar el
desenvolupament de la participació
ciutadana com un dels trets
fonamentals de la democràcia. En
definitiva, són una bona oportunitat
d´apropament de les institucions i els
ciutadans. Com a regidor de l´oposició
vull fer una crida a l´equip de govern
per anar configurant gradualment
aquesta eina de la participació a CANET.
Per finalitzar, els ajuntaments ofereixen
uns serveis cada vegada de més
qualitat i amb més quantitat. Tots es
financen amb taxes. Doncs bé, des del
meu punt de vista caldria, per un
principi d´equitat i justicia social,
introduir criteris per establir unes taxes
socials que permetin el seu finançament
i, al mateix temps, suposin un cost
diferent per als usuaris en funció de la
seva capacitat econòmica. És a dir, un
criteri reequilibrador que sigui més
just. No vull acabar sense demanar que
els propers pressupostos siguin, per
una banda, més PARTICIPATIUS,
educatius, socials, culturals i, per altra
banda, que assumeixin, no tan sols,
polítiques de solidaritat i integració,
d’accés a l´habitatge ( sobretot per als
joves ) , de protecció als consumidors
i els usuaris, sinó també de polítiques
d’ocupació, formació i promoció
econòmica.

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

Agrupació PSC
de Canet de Mar
Pl.Domènech Roura, 2 bx
canetdemar@xarxapsc.net
Tel: 93 794 03 40

Convergència i Unió Canet de Mar.
www.ibispuig.org
canetdemar@convergencia.net

President: Narcís Cortada
C/ Mossèn Comerma, 2
canetmar@esquerra.org
esquerracanet@hotmail.com
www.esquerra.org/canetmar
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ON TROBAR-NOS

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

Vil.la Flora (Centre Cívic i Cultural)
Riera Gavarra, s/n
Tel. 93 795 46 25
Fax. 93 794 31 98
Policia Local
Drassanes del Pla, 30
Tel. 93 794 0088
Fax: 93 794 07 44
A/e: pl.canet@diba.es

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

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

Llar d’infants municipal
El Palauet
Ronda del Dr. Manresa, 21
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39

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

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

FE D’ERRADES
Al reportatge sobre l’Hospital residència Guillem Mas de l’anterior Viure Canet, hi havia algunes
dades que no eren correctes i que ara rectifiquem:
• Quan una família vol optar a una plaça a la residència presenta una sol·licitud a l’assistenta
social del centre.
• Perquè es consideri caràcter d’urgència hi ha una valoració per part del servei mèdic i
l’assistenta social del centre que s’aprova després per la comissió executiva.
• Si el resident no és capaç d’assumir les despeses del centre, existeix l’ajut del departament
de Benestar i Família de la Generalitat al que es pot accedir.
• L’Hospital residència compta amb els següents òrgans de govern:
• El Patronat
• La Comissió Executiva
• El Patronat és un òrgan col·legiat constituït pels següents membres:
• President: Joaquim Mas Rius, alcalde de L’Ajuntament
• Vicepresident: Ibis Puig Valls, regidora de l’Ajuntament
• Secretària: Tina Pujol Morera, veïna de Canet (Comissió executiva)
• Vocals: Josep Arges Basart (rector de la Parròquia), Victòria Marina Ortega (metgessa
titular), Àngeles Pedraz Andrés ( Sup. Religioses hospital – membre de la comissió executiva),
Cati Forcano Isern (regidora de l’Ajuntament – membre de la comissió executiva), Vicente
Lamana Marin (rep. Ass. Benèfica), Teresa Balliu Amargant (rep. Ass. Benèfica), Joaquim Dotras
Fors (rep. Entitats), Dolors Barros Castilla (veïna de Canet) Pilar de la Fuente Novell (veïna de
Canet – membre de la comissió executiva).

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

Canet de Mar

