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OFERTA FORMATIVA 2004-2005

Escola d’Adults Curs de català
Aula de conversa, català bàsic, Nivell S3
curs d’acollida a nouvinguts,
taller de recerca de feina, Tallers del Puntdi
informàtica bàsica, aula de mares, Dibuix i pintura
alfabetització *, neolectors * Tai Txi

Ceràmica
Fotografia ...

UNED
Curs d’accés directe majors 25 anys Escola Taller
Diplomatura de Turisme Mòduls de pintura, fusteria,

lampista, paleta i jardineria
Novetats 2004-2005
Curs de linux Curs de formació ocupacional:
Curs de ràdio Cambrer de restaurant o bar *
Curs d’àrab Taller d’ocupació per a dones emprenedores*
Curs d’amàzigh Jornades de sensibilització en la prevenció de riscos laborals*

Promoció de la dona*

*Cursos gratuïts
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E D I T O R I A L

Canet ha viscut un estiu ple d’activitat cultural i d’oci per a tothom. Ara és l’hora de
seguir amb els serveis adreçats a la població i proposar-ne les millores que calgui. En
aquest sentit destaquem, per la seva importància, el servei públic d’atenció a la infància
amb la llar d’infants municipal i el repte ciutadà de ser conscients de la necessitat de
separar els residus. Cal que separem la brossa orgànica d’aquella que es pot reciclar, ja
siguin envasos, vidre o paper. És el pas previ necessari abans d’iniciar la recollida selectiva
porta a porta.

En aquest butlletí us expliquem com ha estat el primer any de funcionament del Palauet,
com la demanda d’aquest servei ens ha obligat a ampliar l’oferta de places i com hem
continuat treballant perquè aquesta escola sigui un espai de trobada i participació dels
pares i les mares, on s’hi puguin fer xerrades, tallers i altres activitats relacionades amb
la infància.

Aquest curs també aporta novetats, nous projectes, com és l’Aula de suport i millora de
l’aprenentatge, emmarcada dins el projecte Millora de l’èxit escolar, projecte endegat
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. I enguany tenim a més a més el repte
d’oferir el nou equipament educatiu a Canet de Mar, projecte que gestionem amb el
departament d’Educació de la Generalitat.

Des de l’Àrea de Medi Ambient vam acabar el curs amb l’edició d’un butlletí especial que
explicava quina era la proposta per a la implantació de la recollida de la matèria orgànica,
quin model de recollida de residus seria el més idoni. Després, vam celebrar una sèrie
de debats, als quals va assistir un bon nombre de persones, cosa que ens va demostrar
que cada vegada estem més conscienciats de la importància de fer una recollida selectiva
de les deixalles. Ben aviat convocarem la primera reunió del Consell municipal del Medi
Ambient, una eina més de participació ciutadana.

Al polígon industrial, les màquines i els operaris segueixen preparant l’espai per al futur
de la nostra indústria. Aquestes obres s’estan duent a terme amb el màxim respecte a
l’entorn ambiental del nostre poble. Aquest és el tema que centra el reportatge del Viure
Canet que teniu a les mans.  El 2005 el polígon serà operatiu al cent per cent.

Així, doncs, com podeu comprovar, aquest curs comença ple de reptes per a tots nosaltres.

Sílvia Tamayo Mata
Regidora d’Educació i de Medi Ambient

L'Ajuntament de Canet no es fa responsable de les opinions expressades pels grups municipals a les pàgines 14 i 15 d'aquest butlletí.
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Els serveis municipals,
actius durant l ’estiu

Treballadors de la Brigada reparant una avaria a la xarxa de
clavegueram de la zona del Santuari

La Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament
segueix treballant per nosaltres, perquè els
espais i les vies públiques estiguin en
condicions.
Els darrers mesos la Brigada ha fet, entre
d’altres, les actuacions següents:

El juliol passat, la Regidoria de Medi
Ambient va organitzar uns debats per posar
sobre la taula el nou model de recollida
selectiva de residus porta a porta.
Durant cinc dies, ciutadans i administració
van debatre els pros i les contres del sistema
que es vol implantar de cara al 2005. Les
jornades van servir per posar de manifest que
avui, Canet només recull de manera selectiva
un 5% dels residus que la població genera, i
que cada habitant genera 1,52 quilos de brossa
al dia.
A banda de les xerrades amb la població, se’n
va fer una adreçada als botiguers i als
empresaris de Canet, que es repetirà aquesta
tardor en un horari adient per aquests
col.lectius.
El butlletí Canet ambiental que es va repartir
a totes les llars de Canet, els debats del juliol
i la informació personalitzada que es farà
durant les pròximes setmanes, formen part
de la campanya informativa que l’Ajuntament
fa per explicar al màxim un sistema que
canviarà hàbits i costums de la població.
Abans d’acabar l’any es formarà també el
Consell municipal de Medi Ambient, un
nova eina de participació ciutadana que
buscarà el consens en aquest àmbit local.

Canet debat el futur de la
recollida d’escombraries

La regidora i el tècnic de Medi Ambient expliquen el nou sistema als
veïns i veïnes de la zona 11 de Setembre

Millores en els equipaments:
• Pistes d’atletisme
• El Palauet
• Camp municipal de futbol
• Cementiri municipal
• Escola de Teixits de Punts

Places i jardins:
• Can Santiñà
• Passeig marítim
• Plaça Colomer
• Parc del Santuari i passeig de la Misericòrdia
• Plaça 11 de Setembre

Carrers i espais públics:
• Ronda Anselm Clavé
• Zona Castell de Santa Florentina
• Aparcament riera Gavarra
• Riera Buscarons
• Avinguda Maresme
• Canvis de senyalització a diversos carrers
• Pintura vial a diversos carrers
• Carrer Verge de les Neus
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Tot és a punt per a la celebració del tercer Canet cançó +d6, un referent de la música i la
cançó d’autor al nostre país. Les 6 hores i el Canet Rock són el referent sobre el qual
s’assenta aquesta proposta cultural, que conté tres eixos bàsics: la difusió, la creació i la
innovació.
Volem difondre les creacions dels nostres músics. L’Orfeó Misericòrdia, el Cor Assai i els
cors infantils de l’Escola de Música presenten el dia 9 el compacte que acaben de gravar.
Cançons de Canet és un recull de temes d’autors locals o vinculats amb la nostra població.
 Com diu el regidor de Cultura, Òscar Figuerola, hem de ser un punt de referència, un punt
a la geografia dels Països Catalans, on els nostres músics puguin presentar les seves creacions.
A més col·laborem en la difusió de les propostes musicals més recents amb clàssics com
Francesc Pi de la Serra i noves veus com Túrnez & Sesé, Relk i Quim Vila.
Al setembre hem pogut assaborir un excel·lent entrant per al Canet cançó amb l’homenatge
a l’Ovidi Montllor i amb la música engrescadora i popular de Pepet i Marieta l’11 de setembre.

CANET CANÇÓ 2004:

Preus populars un any més:
Entrades anticipades: 7 euros
Abonament als 6 concerts: 25 euros
Entrada a taquilla: 9 euros

On podeu comprar les entrades:
A Canet: El Puntdi

Llibreria Traços
Llibreria Gelabert
Biblioteca P. Gual i Pujadas

A les llibreries:  Setciències (Arenys de Mar)
 La Llopa (Calella)
 Robafaves (Mataró)

   La Pilona (Malgrat de Mar)

Què hi podeu escoltar:

Dissabte 9 d’octubre - 22.00 hores Cançons de Canet
Orfeó Misericòrdia, Cor Assai i cors infantils de l’Escola de Música.

Dissabte 16 d’octubre - 22.00 hores Ocel ls ,  cançons i  a l tres
diversions
Celdoni Fonoll, Lloll Bertran i Isaac Fonoll. Espectacle que combina música,
cant i humor.

Dissabte 23 d’octubre - 22.00 hores Nit Sona 9
Turnéz & Sesé, Relk, Quim Vila, guanyadors de les tres darreres  edicions del
concurs de maquetes de Catalunya Ràdio, Televisió  de Catalunya i el Grup
Enderrock.

Dissabte 30 d’octubre - 22.00 hores Fado distraído
Névoa. Tercer treball d’aquesta formació que ens porta de nou (ja va ser a
Canet l’estiu de 2001) música d’arrel portuguesa.

Cançons lliures.
Francesc Pi de la Serra. Un clàssic de les 6 hores per mantenir    viu el substrat
a partir del qual creixem

Diumenge 7 de novembre - 19.00 hores No es pot viure!
Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. Repetim amb aquest  quartet de les
Terres de l’Ebre. En aquesta ocasió ens ofereixen   els temes del seu últim treball.

Tots els concerts es fan a Vil·la Flora excepte el de Cançons de Canet que es fa a
l’Església Parroquial
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El Barri dels Abells (I)
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Tot just fa un mes celebràvem la festa major
petita, dedicada a la Mare de Déu de la
Misericòrdia, el Santuari de la qual és al barri
dels Abells. Ens centrarem, doncs, en la part
del Santuari, que comprèn també la zona del
passeig de la Misericòrdia.
La part alta del barri dels Abells ha patit
recentment una sèrie de canvis que n’han
millorat la imatge, com ara la urbanització
de l’avinguda Marià Serra o la construcció de
l’escola bressol municipal. Però, sens dubte,
el principal atractiu d’aquesta zona del poble
és el Santuari de la Misericòrdia, que s’erigeix
davant el que va ser la primera parròquia de
Canet, construïda a meitat del segle XV i en
honor a Sant Pere i Sant Pau. Aquesta, però,
canvià a la seva ubicació actual al centre del
poble a mesura que el poble va anar creixent.
En el seu lloc es va passar a venerar la Mare
de Déu de la Misericòrdia, una fe que cada
cop va tenir més adeptes, fins al punt que
es va haver de construir un temple més gros.
Gràcies als donatius dels americanos, l’any
1857 es va acabar el Santuari. Però durant
la guerra civil les flames van acabar amb el
temple i no va ser fins als anys 40 que es va
reconstruir. Canet ha tingut tres imatges de
la Mare de Déu. La més recent és obra de
Lluís Agullol i va arribar per mar, el 30 d’agost
de 1942.
Un altre dels atractius d’aquesta part del barri
dels Abells és l’antiga biblioteca. Aquest

edifici es va construir gràcies al suport dels
catalanistes de Canet a la Mancomunitat de
Catalunya, que l’any 1917 va concedir al
poble una de les dues primeres biblioteques
públiques a la comarca, juntament amb
Pineda. Dos anys més tard, s’inaugurava la
biblioteca amb la presència d’Eugeni d’Ors.
La biblioteca va estar en aquest emplaçament
fins al 1998, moment en què es va traslladar
a l’edifici de l’ateneu, a la plaça de la Llenya.
Actualment, l’edifici de l’antiga biblioteca
popular l’ocupa l’Escola de Música de Canet.
Tot aquest paratge està unit pel Passeig de
la Misericòrdia. Es tracta d’una àmplia
avinguda que connecta la zona històrica de
Canet amb el Santuari de la Misericòrdia. El
passeig es va enllestir l’any 1917 després de
diversos desacords entre les autoritats de
l’època, pel traçat que havia de seguir. La
font que hi ha al capdavall del passeig va ser
reconstruïda l’any 1988, seguint els plànols
de Josep Puig i Cadafalch.



El cap de l’oposició, Francesc Garcia Pujadas, és un home de
sobres conegut per tothom. Nascut a Canet l’any 1948 – ara té
56 anys -, està casat i té dos fills. A la seva dona, la M. Pilar, la
va conèixer quan feia el servei militar a Saragossa. Ja fa trenta-
tres anys que són casats i a finals de desembre tindran el seu
primer nét. Però a banda de la seva vessant familiar, a Francesc
Garcia el defineix, sobretot, la seva vessant professional. És

diplomat en ciències empresarials i turisme, es considera un empresari vocacional, un home fet a si
mateix que ha fet, dels negocis, la seva passió. Afirma parlar sis idiomes i estar marcat per la cultura
del treball, un tret personal que el porta a dedicar-se a la feina la major part del seu temps. No obstant
això, també sap distreure’s, li agrada llegir i escoltar música dels Beatles, Júlio Iglesias i Frank Sinatra.
També és un amant de l’esport i un gran aficionat al Barça. Està il·lusionat per la nova temporada i
si ha de triar entre Puyol i Ronaldinho, es queda amb la màgia del brasiler.

ENTREVISTA :

“Hem d’abandonar els
romanticismes i ser pràctics”

FRANCESC GARCIA (PIC)

VIURE CANET Octubre 2004 / 7

Quins records d’infància té a Canet?
Recordo el grau d’il·lusió i d’instensitat amb què
es vivia la Festa Major quan es feia a l’hort del meu
avi, a Can Perusa. Un any, l’envelat va acollir un
espectacular combat de boxa entre Navarro Moreno
i Cesáreo Barrera. També recordo les llargues cues
davant l’edifici de la Falange a la plaça dels
Americanos per recollir un llonguet amb mortadel·la
i una taronja. De la meva juventut, recordo les Sis
Hores i el Canet Rock, amb tota la moguda cultural
i la invasió policial que ho envoltava.

Va ser llavors quan va entrar en política?
Jo sempre hi he estat vincultat, perquè sóc un
home de compromís. L’any 76 vaig aportar el meu
granet de sorra al retorn de la democràcia
convertint-me en president local i membre fundador
de Centristes de Catalunya – UCD. Després em
vaig apropar a Alianza Popular i al cap d’un temps
vaig entrar a Convergència.

Vostè se sent català?
Molt! Però els meus viatges i el contacte amb el
turisme m’han convertit en una persona molt
integradora i considero que som ciutadans del
món. De vegades ens enroquem en situacions de
tipus domèstic, local, i no ens en sortim.

Quina opinió té dels nous governs català i
espanyol?
El català, com a demòcrata, el respecto i l’accepto
perquè és legal. L’alternança és bona i s’ha de donar
un marge de confiança. Però, tot i que sóc partidari
de la cultura del pacte, no crec en la fórmula del
tripartit. Ara, a Catalunya, hi ha una concentració
de poder massa gran en mans del PSC. Per altra
banda, el que trobo més greu és que s’hagi utilitzat
la fórmula de l’imperatiu legal excloent el partit
més votat, que va ser CiU. No s’ha respectat l’esperit
de les urnes i això és gravíssim.

I el govern espanyol?
És fruit de les circumstàncies que van envoltar el
14 – M. El PP va cometre errors importants, però
si posem en una balança els errors i els encerts,
crec que els encerts predominen.
Per altra banda, el govern espanyol en mans del
PSOE pot facilitar el concert econòmic i l’aprovació
del nou Estatut. Si no és així es demostrarà qui és
qui.

Què en pensa del Fòrum?
Ha estat una feliç iniciativa. Ha servit per rehabilitar
una zona molt degradada, dotar-la de serveis i
projectar la imatge de Barcelona arreu del món.

I per projectar Canet, quines són les seves
prioritats?
Al capdavant  hi ha el polígon. Sempre he dit que
l’economia productiva és el pal de paller d’un poble
i l’Ajuntament ha de saber generar oportunitats
de futur. En segon lloc, destacaria la façana litoral
amb la construcció de passos subterranis i la
remodelació del passeig on habilitaria places
d’aparcament. Això es pot aconseguir amb capacitat
de negociació davant de les administracions. També
són prioritàries la reurbanització de les rieres i la
creació d’una zona esportiva, al costat del polígon,
amb piscina i un pavelló per a esdeveniments
lúdics que substitueixi l’envelat, ja que aquesta és
una instal·lació precària que causa molèsties als
veïns.

I l’Odèon?
Sempre l’hem recolzat però no és una prioritat.
Nosaltres l’hauríem aconseguit més barat. A més,
si em donessin l’opció de recuperar l’Odèon o
disposar d’un espai modern i funcional, preferiria
la segona opció.
Hi ha moments que ens hem de deixar de
romanticismes i hem de ser pràctics.



És dijous al matí, la temperatura és d’estiu però
això no alenteix el bon ritme de les màquines
que construeixen el futur polígon industrial de
Canet. A peu d’obra, la regidora d’urbanisme,
Ibis Puig, comprova els avenços acompanyada
dels tècnics municipals i els de l’empresa
constructora Copisa. Jordi de Jesús, cap d’obra,
explica que els treballs que s’estan fent
actualment consisteixen a acabar la xarxa de
clavegueram i encintar el vials. El que ja està
enllestit són els moviments de terres i la
canalització de les rieres. De cara al mes
d’octubre es preveu treballar en la instal·lació
de serveis: aigua, enllumenat, baixa i alta tensió,
etc. Un cop enllestida aquesta fase només restarà
la pavimentació, l’aglomerat i els acabats.
L’equip de govern té molt interès que
l’acabament de l’obra s’acceleri. De fet, l’alcalde
mateix, Joaquim Mas, explica que a principis
del proper any es compaginaran el final de les
obres d’urbanització i l’atorgament de llicències
de construcció de naus. L’objectiu és clar: que

es comenci a generar nova activitat productiva
a Canet com més aviat millor. Tot i així, no s’hi
deixarà instal.lar qualsevol tipus d’empresa.
L’Ajuntament assegura que no es permetrà la
implantació d’empreses contaminants, una
exigència que ja contempla el pla parcial del
polígon. Però, a banda d’activitat empresarial,
el polígon també comptarà amb equipaments.
La regidoria d’esports, per exemple, està
treballant conjuntament amb la Diputació de
Barcelona per definir un model de zona esportiva
municipal que pugui estar ubicada al costat del
polígon.
Per altra banda, la població veïna d’Arenys de
Munt ja està tirant endavant el pla parcial del
seu propi polígon industrial que estarà situat
just al costat del de Canet. Evidència d’aquesta
proximitat són els carrers que l’empresa
Copisa ha deixat oberts i que l’empresa que
construeixi el polígon d’Arenys de Munt haurà
de continuar. A banda d’això,  tots dos
ajuntaments han signat un conveni per

L’Ajuntament preveu que a principis del 2005 les obres 
l’atorgament de llicències de construcció de naus

Compte enrere 
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es d’urbanització estiguin prou avançades per permetre

per al polígon
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mancomunar serveis. A més a més, tenint en
compte que per entrar al polígon d’Arenys de
Munt s’haurà de passar,  forçosament, per Canet,
els arenyencs hauran de contribuir en les
despeses de manteniment del sector.

Vista de la zona del polígon des del camí de la Creu

Les màquines han acabat els moviments de terres i la
canalització de les rieres



El polígon industrial de Canet està situat per sobre de la sortida de l’autopista
i  té  una extensió tota l  de 170.618 m2 (unes 17 hectàrees) .

Les parcel·les per a naus industrials que es podran construir al polígon seran
de diferents tipus. Hi haurà parcel·les aïllades – a quatre vents – i n’hi haurà
en filera. La grandària de les parcel·les oscil·larà entres els 400 i els 1.000
m2, les més petites, i 2.500 m2 les més grans. Pel que fa a les alçades hi
haurà dues mides: façanes d’onze metres d’alçada i façanes de dinou metres.

El pressupost del polígon s’ha repartit en la urbanització, que ha costat més
de 5 milions d’euros, i la canalització de les rieres, que supera el milió i mig
d’euros.  E l  cost  total  de l ’obra ascendeix a 4.172.155 euros.
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La riera Sant Domènec ha esdevingut un dels
llocs més importants pel que fa a la trobada de
canetenques i canetencs.  Tot l’any hi celebrem
activitats i és habitual veure-hi famílies i grups
gaudint del temps de lleure.
El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, va voler celebrar
amb nosaltres la inauguració d’aquest espai.
Acompanyat de l’alcalde Joaquim Mas i de
diversos regidors del consistori, el conseller va
passejar també per carrers i comerços del centre
històric.

El conseller Joaquim
Nadal inaugura la riera
Sant Domènec

Principals competències de la Conselleria
de Política Territorial i Obres Públiques:
Mobilitat:

Transport públic
Ports i aeroports
Logística
Carreteres

Ciutat i Habitatge:
Urbanisme
Actuacions en sòl residencial
Remodelacions urbanes
Nuclis antics
Territori i muntanya

La inauguració va tenir lloc el 26 de juny passat.

Projecte de millora de l’èxit
escolar

L’Ajuntament de Canet de Mar s’ha adherit,
enguany, a un projecte de millora de l’èxit
escolar, iniciat per la Universitat Autònoma
amb el suport de la Diputació de Barcelona.
El propòsit d’aquest projecte és crear més
oportunitats i recursos perquè aquells alumnes
en situació de risc d’absentisme assoleixin
un grau més alt d’èxit, quan acabin l’ESO. En
aquest projecte, s’hi implicaran totes aquelles
àrees que tenen a veure amb l’educació dels
joves, les entitats del poble que s’hi vulguin
adherir i, per descomptat, els centres
d’ensenyament i les AMPA.

Aula de suport i millora de
l’aprenentatge
L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament, en
col·laboració amb l’Àrea de Benestar Social i
l’Escola d’Adults de l’Àrea de Cultura, posa
en marxa aquest curs l’Aula de suport i millora
de l’aprenentatge, dins de les accions del Pla
de millora de l’èxit escolar.
Aquest és un espai destinat a donar suport,
de manera pública i gratuïta, a tots aquells
alumnes, d’entre 6 i 12 anys, que necessitin
un reforç escolar.
Hi podran assistir alumnes de tots els centres
educatius de Canet i serà el mateix centre,
d’acord amb els pares, qui proposarà que un
nen o una nena hi assisteixi.

L’Ajuntament, el Centre d’Assistència Primària
(CAP) i les quatre farmàcies de Canet van
signar el juny passat un nou conveni de
col.laboració. La novetat més important del
nou servei d’urgències és que els usuaris ja
no hem d’anar a la Policia Local amb la recepta,
sinó que des del CAP s’avisarà directament
la farmàcia que estigui de guàrdia.
Les farmàcies també han ampliat el seu horari.
Els dies laborables i els dissabtes a la tarda,
la farmàcia de torn prorrogarà el seu horari
fins a les 10 del vespre, amb la porta tancada
i dispensant els medicaments a través de la
finestreta.

Nou funcionament del
s e r v e i  d ’ u r g è n c i e s
farmacèutiques



VIURE CANET12 / Octubre 2004

El cos de la Policia Local de Canet, format per
vint-i-un agents, tres caporals i un inspector,
afegeix a les tasques quotidianes que li són
pròpies, essent la més important la seguretat
de la població, un seguit de campanyes que
donen xifres i resultats mes rere mes.
Aquestes campanyes va marcar-les la Regidoria
de Seguretat Ciutadana a principis d’any i el

Estiu del 2004,  participació ciutadana i activitats de
carrer
Si la primavera de 2004 va ser l’esclat de la participació ciutadana i l’associacionisme local
amb la Mostra d’Entitats, l’estiu ha estat una evidència que les accions conjuntes adreçades
a tothom ens fan sortir de casa.

Després de la Festa Major, hem
viscut un juliol i un agost farcits
d’activitats per a tots els gustos.
La plaça de la Biblioteca, la riera
Sant Domènec, la plaça 11 de
Setembre, el passeig marítim,
l’exterior de l’Escola de Teixits, la
plaça Macià, el carrer Ample i la
zona  de l  Santuar i  de  la
Misericòrdia, han estat alguns dels
espais on ens hem aplegat tots i
totes. Música en directe, contes i
cinema a la fresca, productes
artesans,  tasts de musclos i
cargols, activitats esportives,
sardanes, pintura golfa, veure sortir
el sol, observar la lluna ...

suport administratiu de l’Àrea s’ha encarregat
de quantificar-les.
Conscients que la nostra població creix, la
plantilla de la Policia Local s’esforça cada dia
per adaptar els seus serveis i els seus recursos
a les nostres necessitats.

Les campanyes en xifres:
*Dades fins al juliol de 2004
Ocupació de la via pública: S’han tramitat
352 expedients des del mes de gener.
Vehicles abandonats:  Expedient fins ara a
44 vehicles abandonats al carrer. 28 d’ells ja
s’han portat a desballestar.
Siguem cívics. Campanya de gossos: 47
fitxes de control obertes. 11 denúncies entre
l’abril i el juliol, la majoria d’elles per portar
l’animal deixat anar i no evitar que molesti la
resta de ciutadans.
Campanya de sorolls i control de
motocicletes: 97 fitxes de control obertes
des de l’abril.  La majoria per conduir sense
casc i per fer-ho de manera negligent.Els agents de la Policia vetllen per la seguretat dels escolars del

centres de Canet.

La Policia Local assoleix els objectius previstos per
aquest any



EQUIPAMENTS I  SERVEIS :

El Palauet celebra el seu primer
aniversari amb molt bona nota
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L’aposta de l’Ajuntament per les polítiques
d’ajuda a les famílies ha tingut aquest any
una representació palpable en la posada en
funcionament de la primera llar d’infants
municipal del poble, El Palauet. Del nou
centre, se n’han beneficiat, aquest primer
curs, una vuitantena d’infants canetencs i les
seves respectives famílies. Segons els usuaris,
la bona marxa del servei té els seus punts
forts en l’excel·lent tasca que duen a terme
els mestres que hi treballen, així com en la
qualitat de les instal·lacions.

El centre té 6.000 metres quadrats repartits
en tres plantes. Una planta soterrània, una
planta baixa i un altell. A la planta soterrània
hi ha la cuina i el menjador per als nens. A
la planta baixa hi ha aules, una sala de
psicomotricitat i el dormitori, i a l'altell hi ha
dues aules, la direcció del centre i una sala
de professors. A fora del centre s’hi troba el
pati on, recentment s’ha plantat plàtans i

Segons una enquesta de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament, els pares i les mares
usuaris del centre coincideixen a destacar la bona tasca dels mestres i la qualitat
de les instal·lacions

m o r e r e s  p e r  t a l
d ’ aconsegu i r  zones
d’ombra que, al mateix
temps, contribueixin a
manten i r  f resca  l a
temperatura de dins
l’edifici. L’escola està
gestionada per l’empresa
de Canet Coia i Associats,
que va  guanyar  la
concessió del servei a
través d’un concurs públic.

Però El Palauet no només
ha de fer la funció d’escola
bressol. De fet, el projecte
inicial ja preveia que el
centre es convertís en un
espai polivalent que oferís
atenció integral a la

família. També es vol atendre la salut física i
emocional dels infants, promoure'n
l'autonomia, garantir-los l'accés al joc i la
diversió i compensar les desigualtats. Sobre
aquests objectius treballa l’Àrea d’Educació.
Aquest proper curs, l’Escola Bressol El Palauet,
l’ompliran 115 nens i nenes d’entre quatre
mesos i tres anys.
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SEGURETAT

En números passats parlàvem del
nostre eslògan que és: Treball i
Qualitat de Vida, que és, en definitiva
el que vol tothom: viure bé i amb
tranquil·litat.
Dit d’una altra manera, per poder
viure bé, ens cal seguretat. I aquest
és un tema que a Canet preocupa
molt des de fa temps.
La seguretat no és quelcom que es
pugui explicar amb estadístiques
(aquestes serveixen pels polítics i
els estudiosos en la matèria), sinó
que es tracta bàsicament de
Sensacions ,  d’una mena de
tranquil·litat d’esperit, que NO ve
donada pel que fan i/o ens expliquen
que fan, sinó pel que cada canetenc
percep.
Tothom voldria que els urbanos
estiguessin a tots els l locs;
evidentment, això és impossible.
El que és realment important no és
ser-hi (que ho és), sinó el fet de donar
la sensació que hi són, que els
guàrdies tard o d’hora hi seran. I
això, darrerament, sobretot aquests
últims anys, malauradament NO està
passant.
La gent (diu i pensa) que ara que
són més se’ls veu menys, que
resten tancats en el seu “palau
d’hivern” i es passegen pel poble a
tota velocitat amb el Patrol i de dos
en dos per tal de complir l’expedient.
Tothom vol el guàrdia que vagi a
peu (o amb moto) pels llocs cèntrics
i de gran concurrència, que col·labori
i recolzi els vilatans amb la seva
presència (no posant multes com
ara); i això NO és el que el poble
pensa que estigui passant, tot el
contrari...
Fa pocs dies, un recent vingut de
Barcelona, en sentir una conversa
sobre la Policia Local (tot estranyat)
ens preguntava:
- Ah, però... en teniu de Policia Local
a Canet de Mar?
És trist sentir aquestes preguntes.
Possiblement el problema està en el
fet que no gaudeixen d’un bon
comandament, ni orgànicament ni
tan sols políticament.
És doncs, un greu problema, que
convé arranjar ràpidament, ens costa
molts diners i cal que aquests diners
s’aprofitin.

MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

Durant els últims temps, la societat
ha modificat la seva visió sobre els
reptes que existeixen en el món on
vivim. La societat es va mobilitzar
contra les polítiques que es van viure
a l´última legislatura del PP i que
estaven relacionades amb la mala
gestió del  medi ambient, com el cas
del Prestige, on l´antic govern
espanyol no va saber reaccionar a
temps, o també el cas del PHN, amb
mobilitzacions massives , i que el
nou equip de govern amb Rodríguez
Zapatero al capdavant, no ha dubtat
ni un sol instant a aturar.
La societat ens diu que vol una
política de sostenibilitat i de respecte
al medi ambient i és per això que
des de l´Agrupació del PSC de Canet
de Mar no ens en volem quedar al
marge i ens unim a aquest sentiment
popular de fer una polít ica
respectuosa amb el medi ambient.
Cal que vetllem per aconseguir un
creixement sostenible compatible
amb el  medi ambient,  amb
l´aprofitament d´energies netes i
amb la minimització dels residus.
Això serà possible si hi ha consens
entre els ciutadans, les diferents
administracions i els sectors
econòmics, així com un canvi
d´actituds a nivell individual i
col.lectiu i la voluntat de fer
compatibles els avenços amb
l´ecosistema mediambiental. A Canet
s´estan començant a germinar
aquests canvis, a través de les
diverses iniciatives que s´estan duent
a terme des de la Regidoria de Medi
Ambient, com el nomenament d´un
tècnic, les millores fetes a la
deixalleria, la incentivació de
l´educació mediambiental a les
escoles, la futura creació del Consell
Municipal del Medi Ambient i la
instauració  d’un nou sistema de
gestió de residus amb la recollida
porta a porta; sense oblidar un
projecte més ampli i feixuc, la
recuperació i la protecció de la façana
litoral.
Prenguem consciència.

ÈTICA I POLÍTICA

Esquerres o dretes, espais de centre polític,
com és el nostre partit, que aglutinen
diverses tendències, verds, ecologistes i
tantes d’altres on les persones, per
diferents conviccions i motivacions se
senten representades, són del tot legítims.
I no només són legítims, sinó que són
necessaris perquè la política local i de
país funcioni amb plena normalitat
democràtica.
Convergència i Unió és una formació
política que ha vertebrat políticament la
Catalunya dels últims 30 anys i en la qual
moltes persones s’han vist representades
de moltes i diverses maneres. En la
mateixa situació hi ha  altres formacions
com el PSC o ERC, rivals polítics nostres,
que també ho han fet.
Aquestes, com la nostra, també són
formacions polítiques en què el partit, les
idees i el model de país que representen
estan molt per damunt de les persones.
El problema, i Catalunya no és una
excepció, és quan persones amb
interessos particulars, econòmics i
normalment extremadament megalòmans,
entren en política per servir-se únicament
i exclusivament a si mateixos.
La política local, com és el cas de Canet,
és maca, engrescadora i motivant, perquè
ens permet estar molt a prop dels
problemes de la gent del carrer, que en
un poble com el nostre, són molts i variats.
Volem un poble normal, volem una vida
política local normal i malauradament no
la tenim. Volem unes institucions
polítiques que realment representin els
interessos d’un col·lectiu determinat ...
en definitiva, volem un Canet, un poble,
normal.
Convergència i Unió seguirà lluitant perquè
Canet recuperi a poc a poc la normalitat
democràtica que creiem que els últims
anys hem perdut.
La política local no és més que el reflex
del que som les persones. Convergència
i Unió representa ara més que mai Canet,
l’ètica, la honradesa i l’orgull de defensar
un projecte de país innovador, aglutinador
d’idees i sentiments catalanistes.
Convergència i Unió a Canet, els nostres
tres regidors i totes les persones que en
formem part activament, no tenim cap
altre motiu que el servei al poble i al país.
Altres, malauradament, seguiran capficats
a destruir i fer mal, orfes d’idees
constructives, en definitiva, sense cap
tipus d’ètica.
Convergència i Unió seguirà lluitant i
treballant, construint i no destruint, amb
vosaltres i no contra vosaltres, perquè
Canet segueixi sent el poble il·lusionant
que sempre ha estat i que és.
Un poble de tots, no d’uns quants.
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CONVENÇUTS AMB LA LLENGUA

La nostra llengua pròpia és el català. A
qualsevol país normal no caldria fer
aquesta afirmació. A Catalunya, hem
d’estar atents a tothora amb l’ús social de
la nostra llengua.  Malauradament el nostre
dret a usar la llengua es veu diàriament
violat. Anem a prendre un cafè i sovint el
cambrer, amb sort, entén la llengua amb
dificultat. Obrim la bústia i el nou
supermercat només s’anuncia en castellà.
Anem al metge i, a vegades,  s’adrecen
als nens en un idioma que no és el nostre...
Amb l’arribada constant de gent d’altres
països per cercar unes condicions de vida
millors hem de tornar a fer pedagogia i
explicar qui som. Un colombià sempre
serà estranger a Espanya. En canvi, a
Catalunya, si empra la nostra llengua serà
un català més. Penso que aquests
nouvinguts han de ser conscients que han
de fer el petit esforç d’aprendre la llengua
del país i adreçar-se a nosaltres amb la
nostra llengua. Hem d’acabar amb el tòpic
consolidat de fa temps en què ens deien
que els catalans érem molt educats i
respectuosos perquè parlàvem a qui
arribava en la seva llengua, el castellà.
Hem de girar la truita i fer-los entendre
que seran respectuosos i educats amb
nosaltres si usen la  nostra llengua per
comunicar-se amb nosaltres
Hem de fer entendre als llatinoamericans
i castellanoparlants en general que han
de respectar el nostre dret a viure en
català. Per a ells és ben senzill, només
han d’aprendre una llengua nova semblant
a la seva. Per a qui tingui una llengua no
romànica li ha de ser igual aprendre el
català o el castellà i hem d’aconseguir que
triïn el català i facilitar-los que ho puguin
fer.
Els catalans hem de tenir una actitud
constant amb l’ús de la nostra llengua.
Acollim la gent que ve de fora però
ajudem-los a integrar-se usant la nostra
llengua tan aviat com puguem. Així els
ajudarem de veritat. Que conservin la seva
i els seus costums no ha de ser cap
problema, nosaltres també voldríem fer-
ho si ens veiéssim obligats a emigrar, però
de ben segur que aprendríem la llengua
del país que ens acollís i intentaríem
respectar la seva realitat cultural.
L’Ajuntament de Canet de Mar ha fet
avenços importants en l’ús de la llengua
i en els mecanismes per tal que els
establiments comercials retolin en català,
però hem de ser nosaltres, des de la
societat que n’exigim el seu ús habitual
demanant un cafè o comprant en qualsevol
botiga. Hem de fer-ho, altrament hi ha el
risc que en un futur no massa llunyà ens
sentim estrangers en la nostra pròpia
terra...

PARLEM D’AUTOGOVERN

El principal dèficit que viu l’Estat espanyol
avui és la manca de reconeixement de la
seva pluralitat a tots els nivells. Aquesta
mancança es va veure agreujada des de
l’arribada al govern del Partit Popular que
va impossibilitar el debat democràtic
normal sobre la necessària modificació
del text constitucional.
Malgrat tots els dubtes que tinc, desitjo
que l’actual govern socialista posi les
bases del reconeixement del caràcter
plurinacional de l´Estat espanyol i que
quedi  ref lect i t  amb e l  dret  a
l´autodeterminació de les nacions que el
componen.
El dret a l’ autodeterminació significa per
mi que un poble, i en el nostre cas
Catalunya, pugui decidir, a partir de la
seva sobirania com a nació, si vol tenir
un estat propi i independent, si vol estar
integrat en un altre i, en aquest cas, de
quina manera es materialitza aquesta
integració. Si bé és cert que avui, en el
procés de construcció de la UE, no té
sentit plantejar-se els poders de l’ estat
en els termes en què es feia al segle
passat, no podem negar que els estats
tenen encara a Europa molt poder i, per
tant, no es pot rebutjar el dret a l’
autodeterminació com una cosa ja
superada. Per tant, dit això, hi ha alguns
principis fonamentals que s’haurien
d’assolir:
-Catalunya és una nació, com han reiterat
els seus ciutadans i ciutadanes al llarg de
la història i en el moment actual.
-L’autogovern de Catalunya serveix per
posar las bases per a la plena realització
dels projectes , amb llibertat i igualtat,
dels homes i de les dones.
-Els valors que cal refermar en el
desenvolupament de la vida col·lectiva
del país: la llibertat, la justícia, la igualtat,
la solidaritat, la pau, el reconeixement de
la diversitat d’homes i dones, i el respecta
per la natura.
-Catalunya és una nació solidària amb els
altres pobles d’ Espanya, amb els quals
comparteix un estat comú, la llengua i la
cultura catalanes són pròpies de l’Estat
en igualtat de condicions a la resta de
llengües i en tot el territori de l’ estat.
-Totes les llengües de l’Eestat han de ser
oficials en tot el territori estatal i, per
tant, amb plena igualtat en tots els
organismes i institucions.
-Reconeixement de la llengua catalana
dins de la Constitució europea, com a
dret fonamental dels ciutadans i les
ciutadanes de CATALUNYA.



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

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 !!!
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 FE D’ERRADES:
Al reportatge de l’anterior Viure Canet vam incloure-hi rectificacions d’última hora que no van passar
pel servei de correcció lingüística. En concret a la frase festival de música clàssica, que va aparèixer
escrita incorrectament.

Canet de MarAjuntament de


