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Serem a la

Mostra d’entitats!
Els dies 23 i 24 d’abril

Vine a la 3a Mostra d’Entitats i escolta Ràdio Canet.

Durant les dues jornades farem programació en directe des dels estands de la Mostra

amb entrevistes a les diferents associacions i entitats que hi siguin presents.

Participa-hi tu també!

Ajuntament
de Canet de Mar acords de ple

Acords adoptats pel Ple, màxim òrgan de govern i  administració municipal ,  compost per tots els regidors iAcords adoptats pel Ple, màxim òrgan de govern i  administració municipal ,  compost per tots els regidors iAcords adoptats pel Ple, màxim òrgan de govern i  administració municipal ,  compost per tots els regidors iAcords adoptats pel Ple, màxim òrgan de govern i  administració municipal ,  compost per tots els regidors iAcords adoptats pel Ple, màxim òrgan de govern i  administració municipal ,  compost per tots els regidors i
les regidores del consistori  i  presidit  per l ’a lcalde. Ple del 31 de març de 2005:les regidores del consistori  i  presidit  per l ’a lcalde. Ple del 31 de març de 2005:les regidores del consistori  i  presidit  per l ’a lcalde. Ple del 31 de març de 2005:les regidores del consistori  i  presidit  per l ’a lcalde. Ple del 31 de març de 2005:les regidores del consistori  i  presidit  per l ’a lcalde. Ple del 31 de març de 2005:

Acord Votació

Adjudicació contracte de concessió d’obra  pública de l’aparcament subterrani a la riera Gavarra Unanimitat

Aprovació del text refós de les Normes subsidiàries de planejament de Canet de Mar 16 favor 1 abstenció

Tràmit necessari per poder publicar les Normes subsidiàries de plantejament vigents al nostre poble

Aprovació de la revisió del contracte de la llar d’infants municipal 10 favor 7 contra

Resolució de la modificació del contracte. Aprovació del compte d’explotació 2003-04
Fixar la subvenció municipal pel període 2004-05. Aprovació de tarifes i costos de funcionament 2004-05

Aprovació inicial de l’ordenança municipal de circulació 10  favor 7 abstenció

Aprovació de la creació del registre d’entitats veïnals 10 favor 7 abstenció

Tal i com obliga el ROF (Reglament d’organitzaciói funcionament de les entitats locals)

Aprovació dels acords de condicions de treball i del conveni col·lectiu per al personal de l’Ajuntament 10 favor  7 abstenció

Millores als col.lectius de la Policia Local i la Brigada d’Obres pel que fa a serveis extraordinaris i nocturns

Aprovació de la sol·licitud d’una nova Escola Taller Unanimitat

Moció de suport a la titulació d’Enginyeria Tèxtil Unanimitat

Aprovació del pressupost i la plantilla per a l’exercici de l’any 2005 Unanimitat
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La importància
 del que ens afecta
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Al darrer Ple Municipal, els 17 regidors de l’Ajuntament hem votat favorablement
el Pressupost 2005 del nostre poble. Som conscients de la importància i la
seriositat que l’aplicació d’un pla de sanejament comporta per a una població.
Hem de contenir la despesa, però no podem oblidar que els veïns i les veïnes de
Canet teniu, tenim, unes necessitats  a les quals l’Ajuntament ha de respondre
amb eficiència i  efectivitat.
Els membres de l’equip de govern hem
discutit àmpliament, com ja vam fer
l’any passat,  les xifres d’aquest
2005.  Cada partida, àrea i servei
han estat consensuats per tots i
totes abans de donar-li la
configuració pressupostària
corresponent.  S’han especificat
les despeses de les diferents
àrees, tenint en compte els
ingressos propis i els costos dels
programes de cada àrea. És, de nou,
un pressupost equil ibrat, on hi
destaquen, per sobre de tot,  àrees com Medi
Ambient, Obres i Serveis i Seguretat Ciutadana.
El servei a la població és inqüestionable. Tant pel que fa a la seguretat de les
persones i béns, com als serveis municipals bàsics. Són la nostra prioritat.
Entre aquests serveis bàsics hi trobem la recollida de brossa.  El proper 2 de
maig ens adequarem finalment a la Llei que ens obliga a separar les nostres
deixalles. La implantació del nou servei de recollida porta a porta farà que
siguem respectuosos amb el medi ambient, ja que contribuirem al reciclatge de
deixalles en un percentatge elevat i deixarem enrere el 5% que reciclem avui i
que ens fa estar a la cua de la sostenibilitat ambiental.
La separació dels residus, que molts de vosaltres ja feu, suposa un canvi d’hàbits.
Des de l’Ajuntament  hem intentat, desitgem haver-ho aconseguit, explicar-vos-
ho amb detall. És qüestió de proposar-nos-ho tots plegats. Cada cosa al seu lloc.
Amb l’esforç i la implicació de cadascun de nosaltres ben aviat serem un model
a seguir.
Que ens impliquem queda palès aquest cap de setmana. Celebrem la tercera
Mostra d’Entitats. El centre històric de Canet és avui un batibull de persones
que comparteixen aficions, interessos i experiències. Gràcies per voler-hi ser.
Des de l’Ajuntament de Canet ens enorgullim de comptar amb l’associacionisme
local més viu i participatiu de la comarca.
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Tercer any consecutiu de
la Mostra d’Entitats locals

Per tercer any consecutiu
celebrem l’esclat de la
par ticipació ciutadana.
Més de 50 estands d’en-
titats i associacions repar-
tits pel centre de Canet,
mostren la seva tasca als
visitants, que l’any passat
van ser més de tres mil i
que enguany esperem
superar.
La Mostra coincideix amb Sant Jordi. Així doncs, al calendari s’hi afegeix la
Biblioriera, les parades de llibres i roses, el concert de l’Escola de Música i el
concurs literari de Sant Jordi. Ràdio Canet fa la programació al carrer. Hi ha
entrevistes i se segueix puntualment el desenvolupament dels actes de la
mostra. L’Ajuntament també hi és present amb un estand informatiu al qual
s’hi afegeix el punt d’atenció del porta a porta.
La diversitat d’àmbits i temàtiques dels estands i, per tant, de les entitats, fa
que es garanteixi l’atenció i el gaudi de tothom. L’ampli ventall d’activitats
previstes, que trobeu detallades a la contraportada del butlletí, s’alternaran
als diferents escenaris i espais de la riera Sant Domènec i la plaça Macià.

Les parelles
lingüístiques
se’n van de ruta

L’experiència de les parelles
lingüístiques a Canet està sent molt
enriquidora.  No només des del punt
de vista de l’aprenentatge d’una
llengua, sinó també com a in-
tercanvi cultural i social.
Gairebé totes les parelles formades
ara fa tres mesos, han enllestit  les
10 hores de conversa, una hora a la
setmana que han passat anant a
comprar, passejant o prenent un
cafè. La majoria seguiran partici-
pant en aquest projecte, amb una
nova parella o continuant amb
l’actual. D’altres descansaran, però
no descar ten tornar-hi passat
l’estiu.
Ja hi ha quatre parelles noves que
comencen aquest maig el seu
aprenentatge. El dissabte 9 d’abril
totes les parelles, acompanyades
del regidor de Comunicació i de la
tècnica de normalització lingüística
de l’Ajuntament, han fet la ruta
modernista de Canet. Han visitat la
Casa museu, passejat pel centre
històric i s’han arribat fins al Castell
de Santa Florentina. La jornada ha
servit per trobar-se i valorar plegats
aquesta experiència. I en català, és
clar.
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Lídia Pujol, Frida NCE i Re-percussió
a la Primavera de les Arts

El 27 de març va començar la Prima-
vera de les Arts, un cicle de teatre,
música i dansa que es fa a 9 pobles de
la comarca, entre ells Canet.
El dissabte 9 d’abril vam escoltar la
cantant Lídia Pujol, que ens presentava
IAIE, el seu primer disc en solitari. El
mateix dia va inaugurar-se a l’Estudi
Tenas 1694, l’Exposició selectiva

2005,  de l’Associació de Sant Lluc, que podeu veure fins al 30 d’abril.
El dissabte 21 de maig, una mescla de dansa i pinzell pujarà a l’escenari de
Vil.la Flora per presentar-nos l’espectacle Art Frida NCE. Sorgeix d’una idea
de l’artista canetenc conegut internacionalment Xavi Fernández-Cruañas que,
juntament amb la ballarina Viviana Sánchez, ens acosten a la vida de l’artista
mexicana Frida Khalo.
La nostra participació al cicle la tancarà la tercera edició del Re-percussió per
l’Odèon.....     Serà el 10 i l’11 de juny. Hi haurà tallers, cercaviles, concerts ... amb
noms com Jirafas de la India, Percussions de Barcelona o  Fatriqueira.



Educació per al consum
 a l’Institut de Canet

L’autobús d’atenció al
consumidor que un cop
al mes ve a Canet per
atendre les consultes i
les queixes de la po-
blació sobre temes
relacionats amb el
consum, s’ha acostat
aquest abril a l’Institut
Lluís Domènech.
A través de l’Àrea de
Promoció Econòmica,
l’equip docent de l’Institut ha contactat amb la Diputació perquè participessin
en el crèdit de síntesi Educació per al consum que fan els alumnes de primer
d’ESO.
La unitat mòbil ha atès les consultes dels alumnes i després se’ls ha fet una
xerrada des de l’Associació d’usuaris de bancs, caixes i assegurances (AICEC-
ADICAE), per explicar-los com funcionen aquestes entitats i quin servei
ofereixen a la població.

Escola Taller
Rubén Marsol

El dar rer ple ha aprovat per
unanimitat presentar a la Genera-
litat una sol·licitud per a una nova
Escola Taller.
Si s’aprova, serà la vuitena, 16 anys
després de la primera, l’Escola Taller
Vil·la Flora. El nom escollit és un
homenatge a qui va estar al
capdavant de les escoles taller de
Canet des de l’any 1990 fins al
1996. Impulsor dels programes de
formació i ferm defensor de l’esperit
docent i d’inserció de les escoles
taller, Rubén Marsol va deixar una
gran empremta a Canet.
L’Escola Taller els Aromers ja
s’acosta a la seva fi, després de dos
anys rehabilitant l’entorn de Vil·la
Flora.  Si la sol·licitud és acceptada
per la Generalitat, la nova escola
començarà a final d’any i durarà,
com totes, dos anys.
L’import sol·licitat per l’Ajuntament
és de 939.114 euros.

Pressupost 2005

Al darrer Ple s’ha aprovat el
pressupost municipal d’aquest any,
que puja un total de 9.575.297,36
euros.
Conscients que les arques munici-
pals estan subjectes a un pla de
sanejament, les xifres aprovades
contenen la despesa i s’ha donat
prioritat als serveis. Medi Ambient,
Via Pública i Segurat Ciutadana són
les àrees de més pes econòmic
aquest 2005.   Aquesta estructura
és la que determina la política
municipal d’enguany.  Pel que fa a
les inversions, se segueix amb les
iniciades i les previstes.
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Valuosa cessió documental per a
la Casa museu Domènech i Montaner

L’enciclopèdia Historia
General del Ar te de
l’editorial Montaner i
Simón, dissenyada per
l’arquitecte Lluís Do-
mènech i Montaner és
a la Casa museu des
d’aquest abril.
Són vuit volums de
l’enciclopèdia que l’ar-
quitecte barceloní Adol-
fo Zulueta ha cedit a
perpetuïtat al poble de
Canet. Estan enquader-

nats en pell i teixit i s’afegeixen a l’únic volum de la col·lecció que fins ara
tenia la Casa museu Domènech i Montaner.
L’acte públic de cessió es va fer el diumenge 3 d’abril a la Casa museu. La
família Zulueta Pomar va fer la donació a la representació municipal,
encapçalada per l’alcalde Joaquim Mas i el regidor de Cultura, Òscar Figuerola.



Transplantament
d’un garrofer
A la zona en obres de la ronda del
Doctor Anglès hi ha, des de fa un
mes, un lledoner i un garrofer
centenari. Els dos arbres estaven
afectats pel moviment de terres de
la nova urbanització i s’haurien
tallat si l’Ajuntament no n’hagués
fet el transplantament. Estan en
un espai privilegiat, embellint
l’indret i recordant que Canet creix
de manera sostenible, respectant
els arbres i els espais d’interès
natural.
En aquest cas s’ha donat resposta
a la petició de diversos veïns, que
no volien que es perdés l’opor tu-
nitat de protegir els dos arbres.

El rocòdrom,
a la fase final
La darrera incorporació als diver-
sos equipaments espor tius de
Canet serà un rocòdrom que està a
punt d’instal·lar-se a Vil·la Flora i
que serà el més gran de la comar-
ca. Una instal·lació municipal que
gestionarà el Grup Excursionista
Canet i que tindrà un horari d’ús
públic, si bé fora d’aquest horari
romandrà tancat i protegit perquè
no s’hi pugui accedir, i així evitar
possibles accidents per un mal ús
d’aquesta instal·lació.

L’Ajuntament millora les
rotondes de Canet
 bon aspece
La Regidoria de Medi Ambient fa
millores constants als espais
verds de Canet.  Les darreres
setmanes ha estat el torn, entre
d’altres, de les mitgeres de la
ronda Sant Jordi i de la rotonda
de la cruïl la entre la riera
Gavarra i la ronda Sant Elm.
Tahler és l’empresa que té la
concessió d’aquest servei i té
cura del condicionament dels parcs i jardins de Canet.
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Ja hi ha noms pels carrers
del polígon industrial

El Centre d’Estudis Canetencs, entitat cultural que assessora l’Ajuntament en
assumptes de patrimoni històric, va presentar, a petició de l’Ajuntament, una
proposta per nomenar els carrers del polígon industrial.
Tal i com diu l’informe de l’entitat, per una qüestió de coherència, els carrers
han d’estar dedicats a personalitats relacionades amb activitats industrials i

de la construcció, que formen
part del patrimoni històric local.
La proposta, aprovada ja per la
Junta de Govern Local, fa la
denominació següent:
- Rial de Mas Figuerola: mantenir
el nom històric del tram comprès
entre el pas subterrani de la C33
fins a la darrera rotonda del
polígon.
- Riera d’en Misser: mantenir

també aquest nom en honor a l’antiquíssima nissaga canetenca propietària
dels terrenys d’aquesta zona.
- Carrer Domènec Pascual, industrial serraller. Va fer la forja d’obres d’Antoni
Gaudí, com ara la Sagrada Família i el Palau Güell.
- Carrer Germans Bassas, mestres de cases. Van ser constructors de l’església
parroquial entre el 1942 i el 1946.
- Carrer de Jaume Romagosa i Duran, industrial del gènere de punt.  Fou el
gestor industrial de més empenta del gènere de punt a Canet.
- Plaça Pere Llauger i Prim, precursor de l’electrificació de Canet. Copropietari
de la central elèctrica Garcia Llauger, la primera empresa que va subministrar
electricitat a Canet. Va ser també mecenes, sobretot en millores a l’Hospital.



Tot a punt per iniciar el

El 2 de maig és la data fixada perquè
Canet implanti el sistema de recollida
porta a porta a totes les llars i empre-
ses del poble. Aquest nou model inclou
la implantació de la recollida de fracció
orgànica dels residus municipals
(FORM), obligatòria per la llei 6/93,
en els municipis de més de 5.000 ha-
bitants. El sistema de recoll ida
d’escombraries  porta a porta consis-
teix a deixar la brossa, separada per
fraccions, a la porta de casa nostra
sense haver de llençar-la als conteni-
dors. Això comporta que la brossa
només es pot baixar en un horari
determinat i que hem de separar-la
segons el contingut. A més a més, es
retiraran els contenidors dels carrers,
s’eliminaran possibles focus de

brutícia i s’evitarà que la gent llenci
les escombraries a qualsevol hora del
dia.
Tot això s’ha explicat de manera molt
més àmplia en les jornades
informatives que la Regidoria de Medi
Ambient ha organitzat recentment
amb la finalitat de donar a conèixer
què és i com s’aplicarà aquest nou
sistema de recollida de la brossa. Unes
jornades on la ciutadania va poder
resoldre qualsevol dubte sobre el porta
a porta i on es va posar de manifest,
per exemple, que actualment a Canet
només es recull de manera selectiva
un 5% dels residus i que cada habitant
de l poble genera 1,63

quilos de brossa al

Més de 3.500 llars ja tenen el cubell on haurem de dipositar la fracció
orgànica a partir del 2 de maig

porta a porta
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Hem de començar a separar les nostres deixalles

dia. A banda d’aquestes xerrades,
també s’han fet reunions informatives
específiques adreçades especialment
als botiguers i els comerciants de
Canet.
Segons la regidora de Medi Ambient,
Sílvia Tamayo, “el nou sistema no
suposarà cap canvi radical, perquè a
bona par t del poble –sobretot al
centre- encara es recull la brossa porta
per porta. I en cas que un veí no pugui
complir algun dia amb el calendari
establert, sempre disposarà d’àrees
d’emergència on hi haurà contenidors
per a tot tipus de fracció”.
Amb la voluntat que la
ciutadania estigui el
màxim d’informada
possible, des de la
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Regidoria de Medi Ambient s’ha
habilitat una oficina d’informació al
carrer de la Font on l’empresa Fem
Natura s’encarrega, tant de resoldre
qualsevol dubte amb relació al porta
a porta com de repartir uns cubells de
color marró on s’hi haurà de dipositar
la matèria orgànica.
Segons Tamayo, “la legislació actual
grava amb 10 euros cada tona de
residu aportada a l’abocador. En
breu, es gravarà amb una taxa
similar si el destí és la
incineradora. Per tant,
ara és més car destinar
el residu al rebuig
que aprofitar-lo
mitjançant la reu-
tilització o el re-
ciclatge”. Per
aquest motiu és
tant important reci-
clar, ja que, en cas
contrari, el rebut de la
brossa s’apujaria consi-
derablement. A més a
més, aquests 10 euros
retornen als municipis, en funció
de si recullen matèria orgànica, paper
i cartró o disposen de deixalleria.
A Canet ja gaudim des
d’aquest any del retorn per
deixalleria i això ens
abarateix els costos de gestió.
Però si a Canet només reciclem
un 5% de les escombraries, això
vol dir que estem pagant molt
més que els municipis que
reciclen més.

Funcionament bàsic de
la recollida porta a porta

- Diàriament es farà la recollida d’una
fracció (ja sigui matèria orgànica,
rebuig, paper i car tró, i envasos i
embalatges) per cada casa i comerç.
El vidre, pel seu perill, es continuarà

dipositant en contenidors al carrer.
- La fracció corresponent a un dia
determinat es dipositarà entre les 8 i
les 10 del vespre davant del portal de
les cases. En aquest sentit, les comu-
nitats de veïns, si ho volen, disposaran
de contenidors per dipositar la matèria
orgànica.
- Es posarà a disposició dels ciutadans

unes àrees

d’emergència en diversos punts del
poble on es podran portar residus en
cas de no poder complir amb l’horari
de recollida.
- Només és recollirà la fracció que
correspongui segons el dia. Aquelles
bosses que continguin residus d’una
altra fracció diferent no es recolliran.

  Què conté
  cada fracció?

Matèria orgànica:Matèria orgànica:Matèria orgànica:Matèria orgànica:Matèria orgànica:      Restes
de carn i peix; restes de fruita i

verdura; closques d’ou, de
marisc i de fruits secs; marro
de cafè i infusions; taps de
suro; paper de cuina i tovallons;
restes del jardí. En el cubell
marró, dins d’una bossa.

Envasos:Envasos:Envasos:Envasos:Envasos: Envasos de plàstic,
llaunes de refresc i brics. Bosses i

embolcalls de plàstic. Safates de
porexpan. Taps de plàstic o metàl·lics.
Aerosols, paper d’alumini i llaunes de
conserva. En bosses de plàstic.

PPPPPaaaaaper/Carper/Carper/Carper/Carper/Car tró:tró:tró:tró:tró: Paper, revistes
diaris, publicitat... caixes de car tró
(plegades) Oueres de cartró i altres.
En bosses de paper i les caixes ben
plegades i lligades.

RRRRReeeeebbbbbuig:uig:uig:uig:uig: Pols d’escombrar,
bosses d’aspiradores, bolquers,
compreses, puntes de tabac,
excrements d’animals
domèstics... i tot allò que no
es pugui reciclar. En bosses
de plàstic.

Vidre:Vidre:Vidre:Vidre:Vidre:     Ampolles i pots
de vidre. S’haurà d’abocar

directament al contenidor verd.
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Si tens un dubte amb algun residu entra al web municipal
Què faig amb...?

Dissabte 30
d’abril

Festa del
Reciclatge

a Vil·la Flora



Comencen les obres del
pàrquing de la riera Gavarra

El darrer Ple Municipal ha
aprovat l’adjudicació de
les obres del pàrquing
subterrani a l’espai de Ca
l’Eusebi i al campus de
l’Escola Universitària, a la
riera Gavarra.
L’adjudicatària és l’em-
presa Inver Mercury, s.l.
que ja s’ha posat a tre-
ballar en la redacció dels
projectes d’execució i
d’obres. Aquest maig ja hi veurem els primers moviments. Durant els mesos
que duri l’obra, l’Ajuntament tindrà especial cura de la zona, sobretot pel que
fa a la circulació i els aparcaments per tal que les obres afectin el mínim
possible el dia a dia dels veïns.
Aquestes obres i les de la riera Buscarons, que coincidiran durant unes
setmanes,  reduiran la mobilitat rodada al centre de Canet. La riera estarà
urbanitzada aquest juny i els treballs al pàrquing és previst que durin 10
mesos.
L’alcalde Joaquim Mas ha mantingut, en nom de l’Ajuntament, tots els contactes
per aconseguir fer realitat un dels projectes més importants d’aquesta
legislatura.

Nou enllumenat
amb estalvi
energètic

L’Ajuntament ha canviat la
instal·lació elèctrica de la ronda Sant
Elm i  del carrer Les Palmes, en
aquesta darrera via per primer cop,
ja que era una zona sense il·lumi-
nació pública.
Es tracta de nous fanals que
funcionen a doble nivell, és a dir,
que permeten reduir el consum fins
a un 40% a determinades hores.
L’Ajuntament ha fixat la reducció a
par tir de la mitjanit.
És una il·luminació amb columna
que comença a l’inici de la ronda, a
l’alçada de la riera Gavarra i va fins
a la zona del bucle, l’interior del
qual també s’ha i l· luminat
novament.

Reposició
d’arbres tirats
pel vent

L’Ajuntament ha gestionat amb
l’Institut Català del Sòl (INCASOL)
el procés de plantada i reposició
dels arbres malmesos per la forta
ventada de fa més d’un any.
Als carrers Eduard Farrés i Rafael
Masó s’han canviat tots els arbres
perquè els que quedaven tenien
problemes d’arrelament i a la zona
de Comediants i Francesc Cambó
s’han reposat els arbres caiguts.
Els arbres que hi trobem i que ha
plantat l’empresa TALHER,
concessionària del servei de parcs i
jardins a Canet, són althees i arbres
de júpiter.
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Les dades del futur pàrquing

Pàrquing per a 376 vehiclesPàrquing per a 376 vehiclesPàrquing per a 376 vehiclesPàrquing per a 376 vehiclesPàrquing per a 376 vehicles
300 places en règim de lloguer i 76 places de rotació300 places en règim de lloguer i 76 places de rotació300 places en règim de lloguer i 76 places de rotació300 places en règim de lloguer i 76 places de rotació300 places en règim de lloguer i 76 places de rotació

Sessió infSessió infSessió infSessió infSessió infororororor mamamamamat it it it it i vvvvva del  pàra del  pàra del  pàra del  pàra del  pàrquing:quing:quing:quing:quing:
D iD iD iD iD ivvvvvendrendrendrendrendreseseseses,,,,,  6 de maig de 2005  - 20.00 h. 6 de maig de 2005  - 20.00 h. 6 de maig de 2005  - 20.00 h. 6 de maig de 2005  - 20.00 h. 6 de maig de 2005  - 20.00 h.  -  Escola de  -  Escola de  -  Escola de  -  Escola de  -  Escola de TTTTTeix i tseix i tseix i tseix i tseix i ts

Di
bu

ix:
 E

m
ili 

Ll
up

ià



l’antic barri mariner

El turó del Castellet va ser escollit pels
canetencs per la seva condició de
talaia natural que els permetia no
perdre mai el mar de vista. I és que
aquesta era l’entrada natural de
pirates àrabs i berbers que assetjaven
els primers pobladors de la nostra vall.
Les cases s’hi construïen encarades a
migdia, per poder veure el mar sense
obstacles, i amb els horts del davant
al capdavall del talús.
Situades en llocs estratègics d’aquest
recinte, hi havia diverses torres de
defensa. Les dar reres que van
desaparèixer eren les que hi havia a

El Sant Crist  de ceràmica amb el fanalet de forja, obra de l’arquitecte Puig i
Gairalt, és l’element ornamental que assenyala l’entrada al recinte històric.
Aquest barri el constitueixen tots els carrers del turó i el de la part superior
que pren el nom del barri: El Castellet

 del castellet
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l’entrada del carrer de Sant
Benet i al carrer de Romaní
i adossada a Can Manau
(que encara es pot veure
que era una masia
fortificada) n’hi havia una
altra. Aquestes tor res
també es coneixien com a
torres de guaita perquè hi
havia vigies o guaites de dia
i de nit. Quan aquests
albiraven una vela
sospitosa tocaven el corn
(més tard, la campana que
van posar a torre de Mar), en aquests
casos  les dones i les  criatures
s’amagaven en una mena de refugis
subterranis que solien tenir algunes
de les cases arredossades al turó (n’hi
ha alguna que encara la conserva) i
els homes anaven a  “defensar” a  la
torre més propera.
A partir del segle XVII el  poble va
créixer i va  sor tir del recinte del
Castellet. Es va urbanitzar la part de
la riera dels Lledoners que coneixem
per La Font dels Gossos. L’aigua
d’aquesta font originalment  provenia
d’una mina  subterrània que anava de
sota l’església fins a l’actual  passeig
de la Misericòrdia. Aquesta font la va

fer construir, al primer terç del segle
XIX, el doctor Xavier Serra Clausell. Va
ser al voltant de la Font dels Gossos
on va néixer el primer mercat diari de
Canet, motiu pel qual el barri va
prendre el nom dels Mercats.
Al centre d’aquest barri marítim (al
cap d’avall de l’actual riera de la
Torre), hi havia la torre de Mar que va
ser la primera Universitat o el  Comú,
això que ara entenem com ajuntament.
Al final del carrer de Bonaire hi havia
una masia gòtica coneguda per Cal
Baster i que en un origen havia estat
l’hostal de Mar o dels mariners, punt
d’aturada de les diligències abans de
l’arribada del ferrocarril.



Controls policials
per Setmana Santa

Els agents de la Policia Local han
començat les campanyes de
Seguretat Ciutadana marcades als
objectius del 2005.
Aquesta Setmana Santa s’han
intensif icat els controls
d’alcoholèmia al nostre terme
municipal. De les 48 proves fetes a
conductors, només una va donar
positiu.
Pel que fa al control dels sorolls de
motocicletes, entre el 21 i el 24
de març els agents van efectuar 37
controls. D’aquests, n’hi va haver
11 on es van detectar infraccions,
la majoria (5) per no portar el casc.
Dos conductors sobrepassaven el
màxim de soroll permès, tres
conduïen de manera negligent i un
anava de nit sense llums.
També durant la Setmana Santa
s’ha controlat el compliment de la
normativa sobre gossos. Hi va
haver quatre denúncies, dues per
portar l’animal deslligat i dues per
causar molèsties. La Policia Local
destaca que s’aprecia una
tendència a complir les normes en
matèria de tinença d’animals,
sobretot pel que fa a dur-los lligats
i a la recollida d’excrements.
Les campanyes seguiran
desenvolupant-se tot l’any. La
Policia Local fa públics els resultats
periòdicament.

Preinscripcions al Palauet
pel curs 2005-2006

Del 2 al 13 de maig es
faran a l’Àrea d’Educació
i Infància les preins-
cripcions per al proper
curs a la llar d’infants
municipal.
S’establiran, com és
habitual, uns criteris
generals de prioritat,
encapçalats per l’empa-
dronament a Canet, pel
qual s’atorguen 8 punts. També es tindrà en compte el lloc de treball dels
pares, si s’és família nombrosa, si hi ha germans al centre i si s’està en
situació de risc social o recursos econòmics insuficients.
La matriculació es farà efectiva del 6 al 10 de juny.
Actualment, al Palauet hi ha 115 nens i nenes repar tits en 8 aules, dues de
P0 (maternal), tres de P1 i tres de P2.
Aquest abril s’ha dut a terme la preinscripció als centres d’educació infantil,
primària i secundària. Les matrícules es faran entre el 30 de maig i el 3 de
juny.

Esplai per als més petits
durant el mes d’agost

La Regidoria d’Edu-
cació i Infància ha
distribuït un petit
qüestionari on es
demana als pares i
les mares dels nens
d’escola bressol les
seves necessitats
durant l’agost,
sobretot si aquests
treballen i no tenen
alternatives per a la
guarda dels petits.

Es pretén fer una valoració real d’aquestes necessitats i poder així  plantejar
l’opció d’obrir un servei infantil  o una ludoteca a l’agost.
Totes les famílies que hi estiguin interessades poden respondre el qüestionari
que trobareu a l’Ajuntament i a Vil.la Flora. També es pot respondre
directament a través del web municipal (finestreta digital o Àrea d’Educació
i Infància).
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13 L’EQUIPAMENT

A la instal·lació s’hi ha fet moltes millores

Qui més qui menys, tothom ha
practicat algun cop un esport. Canet
precisament és un poble on hi ha una
gran tradició en aquesta pràctica. Un
fet que queda constatat amb el pavelló
municipal de Canet, on actualment s’hi
practica futbol sala, bàsquet, patinatge
i hoquei en totes les seves categories
i on la xifra més important d’esportis-
tes federats correspon a l’esport de
base. Com a conseqüència d’això, el
pavelló d’esports és utilitzat diària-
ment per multitud de persones, cosa
que requereix d’unes instal·lacions en
bones condicions. És per això que
durant els últims anys s’han fet diver-
sos treballs de millora i manteniment
a la pista central, com ara posar un

 el pavelló municipal

sostre nou, par-
quet, arranjar els
lavabos amb ac-
cés per a minus-
vàlids, s’ha habi-
litat una sala de
premsa i s’ha ins-
tal·lat calefacció
als vestidors.
També s’han eli-
minat els murs
de la pista central
i s’han instal·lat
noves graderies

per ordre de la Federació Nacional de
Futbol Sala per poder jugar a divisió
de plata.
D’altra banda, a la pista exterior,
habitualment utilitzada per a la
pràctica de l’hoquei, s’han fet uns nous
vestidors, s’ha instal·lat nova caldera
i calefacció, s’ha canviat l’enllumenat,
i s’ha construït un nou tancament. A
més, aquesta pista també acull els
locals socials del club de la
colombòfila i del twirling, si bé aquests
darrers entrenen regularment al
gimnàs de l’institut de Canet.
El futur de l’esport a Canet passa per
dotar la població d’unes noves
instal·lacions esportives a la ciuta-
dania, encara que l’actual pavelló

Les pistes poliesportives del c/ Catalunya han vist passar moltes generacions de
canetencs per les seves instal·lacions. Donada la seva bona ubicació, aquesta
tendència no canviarà, tot i que en un futur pròxim es construeixin unes noves
instal·lacions esportives al polígon industrial.

bressol de l’esport

Agenda esportiva

VII marxa popularVII marxa popularVII marxa popularVII marxa popularVII marxa popular :::::
15 de maig. Organitza: Moixons
Llepafils.

VI VI VI VI VI TTTTTrrrrrofofofofofeu Primaeu Primaeu Primaeu Primaeu Primavvvvvererererer a dea dea dea dea de
papapapapatinatinatinatinatinatgtgtgtgtge are are are are ar t íst ic:t íst ic:t íst ic:t íst ic:t íst ic:
28 de maig. Pavelló d’esports.

III III III III III TTTTTrrrrrofofofofofeu de ball de saló:eu de ball de saló:eu de ball de saló:eu de ball de saló:eu de ball de saló:
diumenge 29 de maig. Pavelló
d’esports.

XVI Festival Vila de CanetXVI Festival Vila de CanetXVI Festival Vila de CanetXVI Festival Vila de CanetXVI Festival Vila de Canet
de patinatge:de patinatge:de patinatge:de patinatge:de patinatge:
25 de juny. Pavelló d’esports.

municipal d’espor ts continuarà
complint la mateixa tasca d’ara. És
una decisió que es pren, segons el re-
gidor d’Esports Antoni Isarn, perquè
la seva situació cèntrica és ideal
perquè els nens i les nenes hi puguin
accedir sense cap problema. Així
doncs, es preveu que la zona
esportiva del polígon industrial acabi
convertint-se en un complex esportiu
format per un gran gimnàs i una pisci-
na de titularitat municipals, com ja
passa en alguna població veïna.Segon trofeu de ball de Saló
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PRESSUPOST MUNICIPPRESSUPOST MUNICIPPRESSUPOST MUNICIPPRESSUPOST MUNICIPPRESSUPOST MUNICIPALALALALAL

Fa pocs dies, en l’últim ple municipal es va
aprovar el pressupost municipal de l’any
2005.
Donat la mala situació de les finances
municipals (sens dubte a causa de la mala
actuació de l’equip de govern) hem passat
(segons les auditories existents a la casa
de la vila),
D’un deute de:
Deute any època
1.029 milions 1996 Rovira
658 milions 2000 PIC-CiU-PP
a uns 2.000 milions actualment
fins al punt que la Generalitat ha obligat
l’actual equip de govern a fer un pla de
sanejament.
Un pla de sanejament fixat per tres anys
que calia complir-lo, però a les primeres
de canvi, o sigui en el primer any ja hi ha
una desviació sobre el pla ordenat d’uns
50 milions de pessetes, que és el que ens
costarà de més cada any la recollida de la
brossa amb el nou sistema porta a porta.
És possible, però ... Calia fer aquest sistema?
Possiblement n’hi havia d’altres igual
d’eficaços i amb menys cost.
Per altra part, si una partida del pressupost
s’apuja pels motius esmentats, un veritable
pla de sanejament comporta rebaixar el
mateix impor t d’altres partides. Així és
com ho entén tothom, menys l’Ajuntament.
I és que en un govern tripar tit, amb
diversitat d’interessos passen aquestes
coses; que s’estiri més el braç que la
màniga, ja que alguns membres de l’actual
equip de govern saben que hi estan de
pas, ja que són gent que tant ells com els
seus par tits, no han guanyat ni guanyaran
mai les eleccions.
Per això vàrem votar afirmativament el
pressupost, per fiscalitzar-los, per donar-
los un vot condicional, de vigilància, que el
mantindrem si fan les coses bé, o que el
perdran si no s’ajusten al pla de sanejament.
En aquests moments, no podem afluixar-
nos el cinturó, sinó urgentment tot el
contrari.

C/ Ample, 22
Canet de Mar

LA RECOLLIDA PORTA A PORTA.LA RECOLLIDA PORTA A PORTA.LA RECOLLIDA PORTA A PORTA.LA RECOLLIDA PORTA A PORTA.LA RECOLLIDA PORTA A PORTA.
UNUNUNUNUNA OBLIGAA OBLIGAA OBLIGAA OBLIGAA OBLIGACIÓ PER NORMACIÓ PER NORMACIÓ PER NORMACIÓ PER NORMACIÓ PER NORMATIVTIVTIVTIVTIVA IA IA IA IA I
UNUNUNUNUNA NECESSITA NECESSITA NECESSITA NECESSITA NECESSITAAAAAT T T T T AMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTAMBIENTALALALALAL

Al maig començarà el procés de recollida
selectiva por ta a porta. Canet s’incorpora
així a la llarga llista de municipis que ja
l’estan aplicant d’acord amb una normativa
de l’any 1993 que establia un període de
quatre anys per implantar-lo. Més enllà
d’aquest termini, s’estableix una pròrroga
de dos anys, fins al 1999, per a l’adaptació
del sistema de recollida selectiva en origen.
Així doncs, aquest 2005 por tem un re-
tard de sis anys en aquest procés. De ben
segur que no és fàcil, no és bufar i fer
ampolles, depèn en gran mesura de la
col·laboració ciutadana per assolir cotes
d’èxit raonables. Per tal de facilitar aquest
procés, l ’Ajuntament ha iniciat una
campanya d’informació ciutadana adreçada
a tots els col·lectius i que s’allargarà fins a
final d’any.  Això és un encert, ja que val
més pecar per excés que per defecte.
A banda de la normativa, hi ha una realitat
social i ambiental fora de tota discussió.
Tots plegats formem una societat
consumista per excel·lència i per tant, el
volum de deixalles que generem és
enorme. El reciclatge i el posterior
aprofitament de les deixalles és una
obligació de la qual ningú pot quedar al
marge. Els grans abocadors estan plens a
vessar i les plantes incineradores treballen
al màxim de capacitat. Hem de garantir
un futur sense hipoteques per a les noves
generacions. La preservació del patrimoni
ambiental només es pot resoldre amb
models sostenibles.
Amb aquest sistema s’ha comprovat que
s’obtenen millores de reciclatge del 60–
70%. Avui, nosaltres estem en un 5%
escàs. Recolzem aquest sistema i
encoratgem la nostra regidora de Medi
Ambient, Sílvia Tamayo, responsable po-
lítica del procés, i a tot el govern, perquè
continuïn en la línia de generar les suficients
complicitats amb la ciutadania, que serà,
sens dubte, la clau de l’èxit d’aquest gran
repte local.

Pl. Domènech Roura, 2 bx.
canetdemar@xarxapsc.net

FINANÇAMENT DEFINANÇAMENT DEFINANÇAMENT DEFINANÇAMENT DEFINANÇAMENT DE
LLLLL’ADMINISTRA’ADMINISTRA’ADMINISTRA’ADMINISTRA’ADMINISTRACIÓ LCIÓ LCIÓ LCIÓ LCIÓ LOCALOCALOCALOCALOCAL

Avui, els ajuntaments i altres ens locals
pateixen insuficiències financeres  en els
serveis que els són propis, però, a més, es
gestionen serveis que són competència
d’altres administracions sense rebre el
finançament corresponent.
Davant d’això, i tenint en compte el procés
polític iniciat a Espanya i Catalunya de
reforma de la Constitució i de l’Estatut
d’autonomia, el govern local hauria de
renegociar i consensuar un nou sistema
de finançament local, que sigui més
equil ibrat i equitatiu, i que solucioni
l ’endèmica situació econòmica dels
ajuntaments.
Les fonts del finançament municipal són,
bàsicament  les taxes i els preus públics,
les transferències (de l’Administració de
l’Estat, de la General itat i  de les
diputacions), els tr ibuts propis i la
participació en la recaptació dels tributs
de l’Estat pels municipis més grans de
75.000 habitants, així com altres ingressos
que engloben els patrimonials, l’alienació
d’inversions reals i el deute.
Ajuntaments i diputacions haurien d’estar
d’acord en el sentit que les solucions han
de passar per l’increment dels fons de
cooperació local de l’Estat i de les
comunitats autònomes , per dotar de
majors competències els municipis  en la
gestió dels impostos propis i per una major
par ticipació dels ajuntaments en el
rendiment dels grans impostos estatals.
Un pas endavant seria reconèixer el dret
al retorn íntegre de l’IVA pagat en virtut de
les actuacions municipals, i que es faci
efectiu el compliment de liquidació de la
taxa del 1,5 % imposada a les empreses
subministradores d’energia i serveis als
ciutadans.
Però la clau per iniciar la resolució del
problema està en la determinació de les
competències de l’Administració local i,
conseqüentment, quines cal finançar.
El que hem d’esperar és que la reforma de
l’Estatut d’autonomia inclogui referències
concretes al paper i les funcions de
l’Administració local.

www.ibispuig.org
canetdemar@convergencia.net
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Si acceptem que en les polítiques ens hi
juguem molt, la qüestió haurà de ser
com definim aquestes polítiques.
I aquí entrem en un debat fascinant: què
entenem per democràcia o, més
pròpiament, per quin dels models de
democràcia històricament existents
apostem.
En el model actual, la dicotomia bàsica
se situaria entre una accepció purament
representativa d’ar rel liberal i una
accepció més par ticipativa d’inspiració
radical.
Estem davant d’una dicotomia purament
acadèmica o, per contra, assumim
políticament que una democràcia més
directa és possible? Jo em voldria
posicionar en el segon sentit a par tir
d’un seguit de premisses que, al meu
entendre, un procés par ticipatiu
orientat pot apor tar a la presa de
decisions.
- LEGITIMITAT, en tant que projecta
control ciutadà sobre les polítiques
públiques.
- DELIBERACIÓ, en tant que s’articulen
metodologies d’anàlisi i discussió de
les diferents alternatives d’actuació.
- EFICÀCIA (resultats amb relació a
objectius) donat que els mil lors
coneixedors de les necessitats són els
mateixos ciutadans i ciutadanes.
- EFICIÈNCIA  (resultats amb relació a
costos) en tant que dif iculta
l’avor tament de programes en marxa
per manca de consens ciutadà.
- EQUITAT, des del moment que s’amplia
la base de decisions.
- PEDAGOGIA, en tant que es
coresponsabilitza el ciutadà en la presa
de decisions sobre uns recursos
públics escassos per definició.
- PLURALISME, en tant que possibilita
que tots els sectors, no només polítics,
sinó també ciutadans trasl ladin
propostes a l’àmbit decisori.

Francesc Martín Casares
francescmar tincasares@yahoo.es

PPPPPARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAAAAACIÓ I  FORMACIÓ I  FORMACIÓ I  FORMACIÓ I  FORMACIÓ I  FORMACIÓ INTEGRALCIÓ INTEGRALCIÓ INTEGRALCIÓ INTEGRALCIÓ INTEGRAL

Ha passat un any i la Fira d’Entitats torna a
Canet. La festa de la par ticipació per
excel·lència. Els d’Esquerra hi serem perquè
hi creiem. Com us dèiem l’any passat, som una
entitat formada per canetencs i canetenques
que treballem per millorar les condicions de
vida de la vila en un projecte global que
busca esdevenir un país normal.
La participació és un valor que Esquerra de
Canet ha practicat sempre. Ara fa quatre anys
que impulsàrem la creació de dos òrgans de
par ticipació ciutadana reals, el Consell
Municipal de Cultura i el Consell de Joves.
Aquest últim, té la finalitat de proposar la
política de joventut del municipi i d’establir-
ne les prioritats.
En la legislatura anterior també impulsàrem el
Consell de Directors dels Centres Educatius
de Canet, com a pas previ a la recuperació del
Consell Escolar Municipal que tanta falta ens
fa… i que esperem veure ben aviat.
Feliçment, l’àrea de Medi Ambient ha seguit
les nostres passes i basant-se en el model del
Consell Municipal de Cultura, ha impulsat el
Consell Municipal de Medi Ambient, en què
Esquerra hi participa activament.
Creiem que l’aposta de la participació s’hauria
de generalitzar i sistematizar. Per nosaltres la
formació integral de les persones és essencial
i en aquest àmbit, l’esport de base n’és una
part important i les seves instal·lacions, bàsica.
Des d’ERC ens fem algunes preguntes:
-Es pot decidir la política d’esports sense
cap consell que sigui prou representatiu i
par ticipatiu?
-Podrien participar-hi els joves en aquest
Consell?
-Si creiem en la participació,… no fóra lògic
impulsar un Consell Municipal d’Esports per
consensuar les polítiques de foment de
l’espor t de base i la priorització de les
instal·lacions esportives per dur-ho a terme?
Pensem que la creació d’una xarxa de consells
de participació ciutadana ens permetrien
coordinar millor les polítiques socials que
des de diferents àrees de l’Ajuntament s’estan
duent a terme actualment.

canetmar@esquerra.org
www.esquerra.org/canetmar

Telèfons
Ajuntament de Canet de MarAjuntament de Canet de MarAjuntament de Canet de MarAjuntament de Canet de MarAjuntament de Canet de Mar
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31
canetmar@canet.diba.es
www.canetdemar.org

Vil· la FloraVil· la FloraVil· la FloraVil· la FloraVil· la Flora
(Centre Cívic i Cultural)(Centre Cívic i Cultural)(Centre Cívic i Cultural)(Centre Cívic i Cultural)(Centre Cívic i Cultural)
Tel. 93 795 46 25
Fax 93 794 31 98

Escola Escola Escola Escola Escola TTTTTaller Els al ler Els al ler Els al ler Els al ler Els ArArArArAromeromeromeromeromer sssss
Tel/fax 93 794 01 05

Benestar SocialBenestar SocialBenestar SocialBenestar SocialBenestar Social
Tel. 93 795 46 79
Fax. 93 795 41 26

Policia LocalPolicia LocalPolicia LocalPolicia LocalPolicia Local
Tel. 93 794 00 88
Fax 93 794 07 44

El PalauetEl PalauetEl PalauetEl PalauetEl Palauet
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39

BibBibBibBibBiblioteca Plioteca Plioteca Plioteca Plioteca P.....  Gual i Pujadas Gual i Pujadas Gual i Pujadas Gual i Pujadas Gual i Pujadas
Tel. 93 795 60 37
Fax 93 794 31 54

Ràdio CanetRàdio CanetRàdio CanetRàdio CanetRàdio Canet
Tel. 93 794 20 02
Fax 93 794 13 03

OfOfOfOfOf icina de icina de icina de icina de icina de TTTTTurismeurismeurismeurismeurisme
Tel. 93 794 08 98

Casa museuCasa museuCasa museuCasa museuCasa museu
Domènech i MontanerDomènech i MontanerDomènech i MontanerDomènech i MontanerDomènech i Montaner
Tel. 93 795 46 15
Fax  93 794 30 90

Plaça MercatPlaça MercatPlaça MercatPlaça MercatPlaça Mercat
Tel. 93 794 02 92

Hosp i ta lHosp i ta lHosp i ta lHosp i ta lHosp i ta l
residència Guil lem Masresidència Guil lem Masresidència Guil lem Masresidència Guil lem Masresidència Guil lem Mas
Tel. 93 794 03 93
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     Dissabte, 23 d’abrilDissabte, 23 d’abrilDissabte, 23 d’abrilDissabte, 23 d’abrilDissabte, 23 d’abril

Tot el dia, parades de roses i llibres

D’11.00 a 13.30h.D’11.00 a 13.30h.D’11.00 a 13.30h.D’11.00 a 13.30h.D’11.00 a 13.30h. Exhibició de Twirling i Patinatge
Pavelló Municipal d’Esports

A les 16.30h.A les 16.30h.A les 16.30h.A les 16.30h.A les 16.30h. Cercavila d’inauguració amb els
Gegants del Barri dels Abells i els
grallers de Sant Iscle.
(Inici a la riera Gavarra fins a la
plaça Macià)

De 17.00 a 18.00h.De 17.00 a 18.00h.De 17.00 a 18.00h.De 17.00 a 18.00h.De 17.00 a 18.00h. Concert Escola de Música
A l’escenari de la Biblioriera

De 18.00h a 18.30h.De 18.00h a 18.30h.De 18.00h a 18.30h.De 18.00h a 18.30h.De 18.00h a 18.30h. Lliurament premis Sant Jordi.
A l’escenari de la Biblioriera

A les 18.30h.A les 18.30h.A les 18.30h.A les 18.30h.A les 18.30h. Lectura de poemes amb els
autors: Carlos Vitale, Antonio
Tello i Paco Gómez, després els
autors signaran llibres a l’estand
de l’Editorial Candaya.
A l’escenari de la Biblioriera

A les 18.00h.A les 18.00h.A les 18.00h.A les 18.00h.A les 18.00h. Concurs de Graffitis al c/ ample
Consell de Joves

A les 18.30h.A les 18.30h.A les 18.30h.A les 18.30h.A les 18.30h. Tallers de reciclatge– ACPO, CEIP
Misericòrdia i Fot-li Castanya!
A la Plaça Macià

A les 19.00h.A les 19.00h.A les 19.00h.A les 19.00h.A les 19.00h. Passarel·la Sant Jordi – Escola de
Teixits.
A l’escenari de la Biblioriera

A les 20.00h.A les 20.00h.A les 20.00h.A les 20.00h.A les 20.00h. Concert Orfeó.
A l’escenari Macià

22.30h.22.30h.22.30h.22.30h.22.30h. Presentació CD El loco educado
A l’escenari de la Biblioriera

     Diumenge, 24 d’abrilDiumenge, 24 d’abrilDiumenge, 24 d’abrilDiumenge, 24 d’abrilDiumenge, 24 d’abril

De 10.30 a 12.00h.De 10.30 a 12.00h.De 10.30 a 12.00h.De 10.30 a 12.00h.De 10.30 a 12.00h. Pedalada Gimcana Club Ciclista
Sortida des de la Misericòrdia

A les 11.00h.A les 11.00h.A les 11.00h.A les 11.00h.A les 11.00h. Presentació de la Guia d’Entitats i
repartiment institucional.
A l’escenari Macià

D’11.30 a 12.30h.D’11.30 a 12.30h.D’11.30 a 12.30h.D’11.30 a 12.30h.D’11.30 a 12.30h. Exhibició de mini tennis.
Club Tennis Canet.
A la plaça de l’església

D’11.30 a 14.00h.D’11.30 a 14.00h.D’11.30 a 14.00h.D’11.30 a 14.00h.D’11.30 a 14.00h. Petits i grans: pinteu amb el CAC!
A la plaça dels Americanos

D’11.30 a 13.30h.D’11.30 a 13.30h.D’11.30 a 13.30h.D’11.30 a 13.30h.D’11.30 a 13.30h. Puntes de Coixí a la plaça Macià

A les 12.00h.A les 12.00h.A les 12.00h.A les 12.00h.A les 12.00h. L’Hora del Conte: Contes de Sant
Jordi amb Joan Boer.
A l’Escenari de la Biblioteca

A les 14.00h.A les 14.00h.A les 14.00h.A les 14.00h.A les 14.00h. Dinar Popular

A les 18.00h.A les 18.00h.A les 18.00h.A les 18.00h.A les 18.00h. Teatre al Centre Parroquial (gratuït)

A les 18.30h.A les 18.30h.A les 18.30h.A les 18.30h.A les 18.30h. Tallers de reciclatge. ACPO, CEIP
Misericòrdia i Fot-li Castanya!.
A la plaça Macià

A les 19.00h.A les 19.00h.A les 19.00h.A les 19.00h.A les 19.00h. Lliurament dels premis Canetencs
A la plaça Macià

A les 19.30h.A les 19.30h.A les 19.30h.A les 19.30h.A les 19.30h. Presentació llibre Dolors Montané
Sàlvia. Escenari de la Biblioriera

A les 20.00h.A les 20.00h.A les 20.00h.A les 20.00h.A les 20.00h. Tancament de la Mostra

Ajuntament
de Canet de Mar


