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Els esforços col·lectius per aconseguir recuperar
una part del nostre passat cultural i social recent,
han rebut una sacsejada profunda i fulminant.
L’accident mortal del jove Tito Claudio, nascut al
Perú fa 28 anys, casat i amb un nen petit, ens ha
colpejat les entranyes a tots.
Volíem l’Odèon. El Cafè Teatre d’abans adaptat a la
realitat d’avui. Era possible. La moguda ciutadana
del 20 de desembre del 2002, dia en què
l’Ajuntament va fer efectiva la compra de l’edifici,
amb petards, tambors, crits i brindis de cava, ens
va encoratjar a treballar plegats per recuperar el
que, fins aleshores, només semblava que era el
somni utòpic d’uns quants nostàlgics i
melanconiosos canetencs.
Ha estat un llarg camí de justificacions constants
per defensar un projecte comú que no pretenia res més que crear un equipament cultural en
condicions al lloc on va néixer bona part de la cultura que ha portat el nom del nostre poble arreu
del món. Ens avalava l’interès de les administracions superiors. Els ajuts econòmics i la implicació
d’arquitectes de renom que ens han fet el projecte d’usos, el de programació, l’executiu i el de
realització de les obres de rehabilitació ens van servir de llançadora per muntar la gran festa del
25 de febrer passat, dia en què milers de persones van sortir al carrer per celebrar l’inici de les
obres de rehabilitació del futur teatre municipal. Aquell somni utòpic es feia realitat.
En el moment de l’accident d’aquest novembre, s’havia executat un 70% del 1r lot i 1a fase de les
obres adjudicades per valor de 1.363.551 euros. L’objectiu era poder obrir al públic el teatre
abans de l’any 2011, amb una sala de fins a 375 espectadors, una sala petita de 72 i un cafè
ciutadà que contribuïa a la revitalització del centre històric.
Ara sabem que hem d’enderrocar. Els danys soferts per l’edifici com a conseqüència del
despreniment del dia 21 de novembre no permet la conservació ni el manteniment de les façanes,
les pilastres i l’estructura d’arcs i voltes que encara queda dempeus, tal i com estava previst al
projecte de rehabilitació. S’han demanat quatre informes tècnics a diferents professionals i tres
d’ells han apuntat el perill de ruïna imminent i han recomanat el desmuntatge total. Ara estem
pendents del quart informe amb el qual volem obtenir al màxim d’informació i dades del sinistre.
També estem pendents de la conformitat de la Direcció General de Patrimoni Cultural, ja que
l’Odèon forma part del catàleg de béns culturals d’interès local que depèn d’aquest organisme de
la Generalitat.
Paral·lelament, els Serveis Tècnics i Jurídics municipals han iniciat el procés burocràtic per a dur
a terme l’enderroc.
Des de l’Ajuntament volem agrair l’escalfor col·lectiva, encapçalada per la constància de l’Associació
Cultural Plataforma Odèon i la gent que hi ha col·laborat. Gràcies a tots els ciutadans de Canet
que creieu en aquest projecte.
Ara tenim un nou repte: redefinir el futur. L’Odèon no es només un edifici a rehabilitar, també és
una manera d’enfocar i entendre la cultura, d’integració social i de construir poble. Tirarem
endavant el projecte comú per a l’assoliment del teatre municipal que Canet mereix. Comptem
amb vosaltres.
Equip de Go
Govv er n Municipal
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Canet posa límits a la construcció
d’habitatges massa petits
També es regulen els articles referits als subterranis i als aparcaments
El Ple del setembre va votar unànimement a
la regulació del nombre màxim de pisos que
es poden fer en una finca. Una modificació
puntual a les Normes Subsidiàries de
Planejament Urbanístic (NS), la norma més
important en aquesta matèria en l’àmbit
municipal, regula el sistema d’aparcaments
i la densitat mínima d’edificació. L’Ajuntament
és conscient que el desig de regular els
espais d’aparcament al poble ha repercutit,
en ocasions, en l’esmicolament de l’espai a
construir, és a dir, fer més pisos en el mateix
espai edificable. L’objectiu de la mesura és
preservar la identitat del poble i mantenir
les cases de cos del centre històric.
Què s’ha modificat a les NS:
- L’article referit a subterranis i aparcaments
L’objectiu és afavorir nous aparcaments,
adaptar la normativa de reser va
d’aparcaments a la realitat física del municipi
i establir un criteri objectiu que permeti
controlar el parc d’habitatges que es genera
al poble perquè no se’n perdi la identitat.
S’eximeix de la creació d’aparcament en
els casos següents:
- quan no s’hagi de crear més de dos
habitatges
- quan els carrers no ho permetin, perquè
són estrets o inaccessibles

- quan la façana a nivell de carrer
sigui inferior a set metres
- habitatge dotacional (la seva
obligatorietat es fixa en funció de
l’interès general)
La modificació dels aparcaments
afecta també altres punts, com ara la
possibilitat de fer un habitatge a les
plantes baixes. En molts casos, la mida
dels solars, les característiques de les
edificacions existents, la pròpia xarxa
viària o fins i tot les necessitats de
determinats segments de la població
(gent gran que necessita una casa a
peu de carrer), ha posat en evidència
que calia una modificació.
Què s’ha inclòs a les NS:
- Un apartat nou que regula la densitat
L’objectiu principal és el manteniment de la identitat del poble
d’habitatges i diu:
En tot el terme municipal, sempre i quan per l’espai total edificable i, per tant, no es faran
planejament no hi hagi una altra actuació excessivament petits.
específica, el nombre màxim d’habitatges Ara com ara, la modificació s’ha presentat a
possibles en una parcel·la serà igual al que la Direcció General d’Urbanisme i s’està
resulti de dividir la superfície total edificable pendent de l’aprovació definitiva perquè
(sobre rasant) pel mòdul de 90 metres tingui vigència. Mentre això no sigui així,
quadrats. Amb aquesta mesura es vol l’Ajuntament ha suspès l’atorgament de
mantenir la identitat de poble.
llicències allà on es proposen modificacions
Això no vol dir que els pisos han de tenir a del règim urbanístic, llevat que s’adaptin a
partir d’ara 90 metres quadrats, sinó que les noves determinacions del planejament
es garanteix que seran proporcionals a aprovades inicialment.

Medi Ambient celebra un nou
plenari del Consell Municipal
Aquest desembre s’ha fet el plenari del Consell Municipal de Medi Ambient.
Com a punt fort de la trobada, s’ha fet un taller de participació d’on han
sortit diverses propostes a desenvolupar. Les més destacades giren al
voltant dels plans d’estalvi d’aigua, l’aprofitament del passeig Marítim com
a espai de lleure, la difusió de la recollida selectiva i la possibilitat d’ampliar
el parc natural del Montnegre - Corredor fins a Canet.
La Regidoria de Medi Ambient ha aprofitat el plenari per presentar
l’esborrany del Pla de Mandat 2007 – 2011. Ara, després de les aportacions
dels assistents, en faran el redactat definitiu.
La sessió ha conclòs amb dos compromisos: fer una auditoria ambiental i un pla d’acció ambiental. I paral·lelament a aquest procés,
s’implantarà l’Agenda 21 local.
El Consell de Medi Ambient ha pogut sentir també quines són les principals actuacions en aquest àmbit que es fan a Arenys de Mar.
Vam convidar el seu tècnic perquè ens ho expliqués.
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Medi Ambient premia
les compres sostenibles
Com sempre, amb la
intenció de fomentar
l’estalvi i el respecte cap
al medi ambient, aquesta
àrea de l’Ajuntament ha
donat el tret de sortida a
una nova i sostenible
campanya. Tothom que
vagi a comprar amb cistell
o bosses reciclables, pot
sol·licitar als comerços
adherits a la campanya,
La regidora Sílvia Tamayo dóna un davantal a una canetenca
que els posin, per cada
compra feta, un segell en una butlleta que trobaran a la mateixa botiga o a l’Ajuntament.
Amb la butlleta plena només cal anar fins a l’Ajuntament per recollir un regal, un davantal
amb el logotip del Canet recicla.
Fins al moment de tancar aquesta edició del butlletí Viure Canet s’han donat més de doscents davantals.
Ja fa dos anys que a Canet es recullen les deixalles de manera selectiva. Medi Ambient
segueix amb les campanyes informatives i de sensibilització. Aquesta tardor s’ha repartit
un díptic informatiu que explica el camí que fan les nostres deixalles orgàniques fins que es
tornen a reciclar. S’hi explica la important tasca que fem entre tots. Plegats tanquem un
cicle i tornem a la terra el que li hem pres. En dos anys a Canet hem reciclat 3.320 tones de
matèria orgànica.
D’altra banda, us recordem que les persones que tenen patis o jardins poden recollir unes
saques que s’omplen de restes vegetals i es treuen al carrer el mateix dia que l’orgànica.
Els operaris les buidaran i les tornaran a deixar com es fa amb el cubell marró.

El projecte de les rieres
guanya un premi d’arquitectura
El despatx d’arquitectura Roselló
Sangenís, responsable del projecte
d’urbanització de les rieres Sant
Domènec i Buscarons, ha guanyat un
premi a la Triennal d’Arquitectura del
Maresme, un dels certàmens d’aquest
sector que premia projectes fets a la
nostra comarca.
El projecte ha estat premiat pel
tractament d’uniformitat i simplificació
esmerçat a les dues rieres, garantint la
singularitat de cadascuna, impedint, això
sí, el pas de l’aigua, però sense perdre
la seva identitat.
La qualitat dels materials usats, així com
les solucions constructives proposades
han estat punts clau per al premi atorgat
a les nostres rieres.

Enllaç del passeig
marítim entre Canet
i Arenys

L’alcalde de Canet, Joaquim Mas i el
d’Arenys de Mar, Ramon Vinyes, han
reprès els contactes amb la Direcció
General de Ports, Aeroports i Costes
de la Generalitat per tal de desencallar
el projecte de recuperació
mediambiental de la platja del Cavaió i
així enllaçar els dos pobles a través del
passeig Marítim.
Hi havia un projecte del 1998 aturat pel
Ministeri de Medi Ambient perquè
s’ocupava massa espai d’aparcament.
Al 2003 se’n presentà un de nou afegint
les recomanacions del Ministeri, però
Arenys no ho va acceptar. Aquest
octubre s’han reprès les converses,
després que Arenys accepti perdre
espai d’aparcament en benefici de la
millora del litoral.
Ara els dos alcaldes han adreçat una
carta al conseller de Política Territorial
i Obres Públiques perquè tiri endavant
el projecte del 2003.

La Brigada
estrena vehicle

El Servei d’enllumenat públic de la
Brigada d’Obres i Serveis ha estrenat,
aquesta tardor, un camió cistella que
els permetrà dur a terme amb més
comoditat i eficàcia la seva feina.

LES PERSONES

Nous tècnics a
Esports i Joventut
Les regidories d’Esports i Joventut
estrenen tècnics que seran els
encarregats de desenvolupar les
propostes dels Plans de Mandat
d’aquestes dues àrees. Joventut
fomentarà la participació del joves amb
la creació de l’Oficina Tècnica de
Joventut i el Consell Municipal de la
Joventut. També es tirarà endavant un
Casal Municipal de Joves, amb un espai
d’assaig a la zona del polígon industrial
Can Misser. Juntament amb Promoció
Econòmica, es crearà l’Oficina Jove de
Treball i es col·laborarà també amb
l’Oficina Local d’Habitatge en tot el que
tingui a veure amb l’accés dels joves a
un pis o casa digne. L’aula d’estudi 24
hores i la reforma de la Masoveria són
també projectes que haurà de
desenvolupar l’equip de Joventut.
Esports gestiona els projectes i les
instal·lacions espor tives. Crearà el
Consell Municipal d’Espor ts.
Promocionarà l’esport escolar i de
base amb una escola espor tiva
municipal. Potenciarà la formació de
monitors, entrenadors i delegats.
Potenciarà les relacions amb entitats i
associacions espor tives. També
instaurarà la Festa de l’Esport.
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Canet Educa, el nou espai
de debat obert a tothom
Èxit de participació a l’espai de debat educatiu
La comunitat educativa local i tots els agents
implicats en l’aprenentatge i l’educació dels
infants està desenvolupament amb èxit l’espai
de debat educatiu.
L’Àrea d’Educació i Infància de l’Ajuntament
és al darrera d’aquest projecte i en facilita la
coordinació. Des del juny s’han fet quatre
trobades i la intenció és que se’n faci una
cada mes. Hi participen una trentena de
persones totes elles relacionades amb
l’educació dels infants i els adolescents.
L’espai és obert a tothom que tingui interès Nens i nens del CEIP Turó del Drac
a escoltar les diferents opinions i hi vulgui dir
també la seva. La psicopedagoga Mª Jesús Comellas és qui en fa la coordinació i marca les
pautes a seguir en cada debat. De les diferents trobades ja s’han començat a tractar
diversos temes i se n’ha escollit un per aprofundir:
Els referents en l’educació: el paper dels adults
Es pretén arribar a tothom. Per això, a més a més del debat presencial programat per a la
tarda de cada tercer dimecres de mes, s’estan buscant altres eines de difusió. La més
destacada és un blog d’internet, controlat per membres actius del debat i on tothom pot
opinar, proposar nous debats i copsar la valoració de persones expertes en cadascun dels
temes tractats. El blog és accessible a través del web municipal www.canetdemar.cat. Amb
el nom de Canet Educa, el blog pretén esdevenir espai de referència en l’àmbit educatiu
local. Aquí és on trobareu detalls sobre l’evolució i el desenvolupament de totes les trobades
de l’espai de debat educatiu.

Canet fa una festa per desitjar
sort al pilot Joan Pedrero
El pilot de motos canetenc Joan Pedrero par ticipa a l’edició
d’enguany del ral·li Lisboa–Dakar, una de les curses
automobilístiques més dures món.
Canet ha volgut desitjar-li sort. Per aquest motiu, el diumenge 23 de desembre,
la pista d’hoquei s’ha omplert de més d’un centenar d’amics i familiars del pilot i
d’aficionats a les motos que no volien perdre’s la imatge de Joan Pedrero amb
l’espectacular moto amb què competeix, el camió que li fa l’assistència i l’equip de
tècnics i mecànics que l’acompanyen.
La festa ha servit per presentar una campanya solidària de l’ONG Amics del món.
Amb el grup marxen tres vagonetes carregades de menjar, medicaments i roba
que es faran arribar als habitants de Mauritània.
Des d’ara i durant tota la cursa, a través del web municipal (www.canetdemar.cat)
podeu accedir al blog creat per fer el seguiment de tot el que té a veure amb el
pilot i amb el seu equip.
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Accident mortal
a l’edifici Odèon
El dimecres 21 de novembre, poc després
de les 11 del matí, un dels arcs de l’edifici
de l’Odèon va desmuntar-se i va caure sobre
un dels treballadors de les obres de
rehabilitació. L’impacte va ser molt fort i va
provocar la mort a l’acte de l’operari, Tito
Claudio C.V., un jove de 28 anys, que vivia a
l’Hospitalet de Llobregat i tenia dona i fill al
Perú.
Immediatament es va activar el protocol
d’emergència. L’equip del SEM (Servei
d’Emergències Mèdiques) desplaçat al lloc
no va poder fer res més que certificar la
mort del treballador. Bombers, Mossos
d’Esquadra i Policia Local també presents,
no es van moure d’allà fins que la metge
forense del jutjat d’Arenys de Mar va ordenar
l’aixecament del cadàver.

L’Ajuntament, preocupat
per la seguretat de les
persones, ha fet aixecar
una tanca d’obra per
impedir l’accés a l’espai
de les obres
L’equip de govern, encapçalat per l’alcalde
Joaquim Mas, es va desplaçar també de
seguida a l’Odèon. L’Ajuntament és el
promotor d’aquestes obres i per tant, havia
de prendre les mesures adients tenint en
compte la gravíssima situació creada.

Tancament de seguretat

L’edifici després de l’accident

Joaquim Mas va ordenar, mitjançant un
Decret, la suspensió immediata de les obres.
Va demanar a l’empresa SGS Tecnos SA,
responsable de la direcció facultativa, que
emetés en el termini màxim de 24 hores, un
informe aclaridor de l’accident. També va
requerir el llibre d’ordres i assistències i el
d’incidències, que són els que reflecteixen
tots els moviments d’una obra.
El cos del noi ha estat repatriat al Perú i la
seva família ha rebut una indemnització que
no compensa la pèrdua però que els ajudarà
a sobreviure. L’Ajuntament ha de vetllar
perquè s’aclareixin
els fets. Per això
s’han sol·licitat
diferents informes
tècnics: el de la
direcció facultativa
de l’obra, el dels
serveis tècnics municipals i un tercer
emès per l’arquitecte
Xavier Guitar t a
través de la Diputació de Barcelona.
Ara estem pendents

d’un quart, sol·licitat a Applus, empresa
acreditada de certificació per a tercers que
ja ha emès certificacions per l’Ajuntament
en altres ocasions. Tots els informes rebuts
fins avui coincideixen en les conclusions:
els danys sofer ts per l’edifici com a
conseqüència del despreniment del 21 de
novembre, no permet la conservació ni el
manteniment dels elements que queden
dempeus, tal i com estava previst al projecte
de rehabilitació. Es recomana doncs, el
desmuntatge i l’enderroc de l’edifici.
Mentre esperem la conformitat de la
Generalitat, ja que recordem que l’Odèon
és un immoble catalogat com a bé cultural
d’interès local (BCIL), l’Ajuntament ha
començat a tirar endavant el procés
burocràtic i administratiu per procedir a
l’enderroc.

El cost de l’Odèon
Cost total de les obres
de rehabilitació: 3.961.811 d’euros
cost 1a fase 1r lot (obres que
s’esta
s’estavv en duent a ter me des
del febrer): 1.363.551 euros

LES PERSONES

Participació. Noves
subvencions
a les entitats
L’Àrea de Participació i Ciutadania de
l’Ajuntament ha informat les entitats
locals d’una subvenció de la Generalitat
que els pot interessar. Es tracta d’un
ajut perquè puguin fer plans de
participació. És una forma de donarlos suport a l’hora d’organitzar i facilitar
les diferents formes i nivells d’implicació
de la gent a les entitats i associacions
locals.
El termini per presentar les sol·licituds
acaba el 3 de gener de 2008.
Trobareu tota la informació al web de
la Generalitat: http://www10gencat.net
Per consultes relacionades amb
aquesta subvenció o amb qualsevol
aspecte de la participació ciutadana
podeu adreçar-vos a l’Ajuntament el
dimarts i el dijous, en horari de matí o
tarda. Us atendran al Departament de
Participació i Ciutadania.
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David Díaz, nou caporal
de la Policia Local
David Díaz Ramírez ha estat
nomenat caporal de la Policia
Local, després de superar les
proves de promoció interna
mitjançant concurs oposició
dutes a terme les darreres
setmanes.
La presa de possessió del nou
càrrec s’ha fet aquest
desembre davant l’alcalde
Joaquim Mas, la regidora de
Seguretat Ciutadana Coia
Galceran, l’inspector Pere
Nolla i el també caporal Jesús David Díaz, amb l’alcalde Joaquim Mas, la regidora Coia Galceran, l’inspector
Mar tínez, assistits pel Pere Nolla i el caporal Jesús Martínez
secretari de la corporació, Marcel.lí Pons.
Amb la incorporació de David Díaz al grup de caporals, la plantilla de la Policia Local, pel
que fa a efectius del cos, queda de la manera següent: 1 inspector, 4 caporals i 20 agents.

Més de 9.000 vehicles
són detectats pel radar
D’aquests
cula
elocita
D’aquests,, poc més de 4.000 cir
circula
culavv en a més vvelocita
elocitatt de la per mesa

Carnet provisional
de minusvàlid
Els ajuntaments de Canet de Mar,
Arenys de Mar i Arenys de Munt han
signat aquesta tardor, un conveni de
col·laboració per autoritzar un carnet
provisional a les persones amb
discapacitats.
Actualment, el tràmit per aconseguir
un carnet de minusvàlid s’allarga entre
9 i 12 mesos. Per això, aquest carnet
provisional, que es pot sol·licitar a la
Policia Local, s’acceptarà als tres
pobles mentre no s’aconsegueixi el
definitiu. Per tramitar-ho, primer s’ha
d’anar a l’Àrea de Sanitat de
l’Ajuntament amb la diagnosi mèdica i
el resguard de la tramitació del carnet
definitiu i després ja es podrà sol·licitar
a les dependències de la Policia Local.

El mes d’octubre, la Policia Local
va fer controls de velocitat amb
un equip radar cedit pel Servei
Català de Trànsit. Dels 4.079
vehicles detectats a més velocitat
de la que indiquen els senyals,
se’n van denunciar 110 perquè
excedien el marge de tolerància
aplicat. Això vol dir que circulaven
pels carrers de Canet a una
velocitat molt més alta de la
permesa. En total s’han perdut Els agents fan controls periòdics a la via pública.
192 punts del carnet de conduir.
Depenent de la infracció, els conductors poden rebre una suspensió del permís de conduir
entre 1 i 3 mesos.
Control fet entre el 2 i el 14 d’octubre

Vehicles controlats
Vehicles infractors
Vehicles denunciats
Infraccions molt greus
Infraccions greus
Punts perduts

Centre urbà

N-II

Total

4837
2258
32
5
27
51

4742
1821
78
4
74
141

9579
4079
110
9
101
192
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Acostem estudiants de
Canet al món laboral
L’Ajuntament, a través de les
àrees d’Educació i Infància i
de Promoció Econòmica, i
l’Institut Lluís Domènech, han
signat uns convenis de
col·laboració amb empreses i
comerços locals, perquè
alumnes de l’institut puguin
estar unes hores a la setmana
treballant i aprenent, per tant,
el funcionament del món
laboral.
Es tracta del Projecte Passa- Temptacions és un dels comerços adherits al projecte
rel·les, una iniciativa que
funciona amb èxit a altres poblacions i que els agents municipals i els docents que participen
a Canet en el programa Millora de l’èxit escolar, han acordat tirar endavant aquí.
El projecte forma part de l’atenció educativa a la diversitat. Amb ell s’han volgut crear
espais formatius fora de l’institut per estimular l’aprenentatge dels alumnes i convertir el
món laboral en espai educatiu. Els alumnes van a classe de manera habitual i durant 10
hores setmanals s’incorporen a l’empresa assignada. Ho faran durant tot el curs però
canviaran d’empresa cada trimestre. Aquest gener els toca canviar. Compten amb el suport
de l’Educador Social de l’Ajuntament adscrit a Educació i d’una tutora a l’Institut que
supervisen el procés d’integració i aprenentatge.
Empreses que participen al Projecte Passarel·les: Floristeria Rosa Bley, Frank Automoció
Fusteria Calvet, L’Herbolari, Moto Racing Canet, Pastisseria Campassol, RG Associats, Sònia
perruquers, Temptacions, Trends Canet, Tot Alumini, Pintures Canet, Hospital residència
Guillem Mas, Oficina de Turisme, Ràdio Canet i Vil.la Flora, centre cívic i cultural
També s’ha ofert l’Ajuntament de Sant Cebrià, perquè hi puguin anar els alumnes d’aquesta
població que estudien a Canet

Dia Internacional
dels Drets dels Infants
El passat dia 20 de novembre
va ser el dia Internacional dels
Drets dels Infants i per
celebrar-ho les regidories
d’Educació i Infància i de
Participació i Ciutadania van
organitzar a la Biblioteca un
espectacle de contes.
D’una manera pedagògica i
divertida, el grup L’Ull distret
introduïa als seus contes
diferents articles dels Drets
de l’Infant. Els menuts s’ho
van passar d’allò més bé i els pares i els educadors van poder escoltar els drets més
elementals que tenen els infants. Durant uns dies, a la mateixa Biblioteca han estat
exposats uns plafons que resumien aquests drets.

LES PERSONES

Trobada de la gent
gran de Canet amb
la de Cervelló

Aquest novembre, Canet ha rebut la
visita d’un centenar de jubilats i
jubilades de la població de Cervelló.
Setmanes abans, la gent gran de Canet
va visitar la seva localitat, com a primera
part d’un intercanvi organitzat per la
Diputació de Barcelona i els dos
ajuntaments, el de Canet i el de
Cervelló.
La trobada va coincidir amb la visita a
Canet del recent estrenat diputat de
Turisme, Rafael Roig Milà, que passava
la jor nada presentant-se a les
poblacions de la comarca del Maresme.
Rafael Roig va ser rebut per l’Alcalde
Joaquim Mas i regidors i regidores de
l’Ajuntament, entre els quals hi havia
els dos responsables de les àrees
implicades en els actes de la jornada,
el regidor de Turisme Albert Lamana i
la regidora de Benestar Social, Cati
Forcano.
Plegats van anar a saludar els jubilats
i les jubilades que els esperaven a
l’Esplai, punt de sortida de la visita al
Modernisme de Canet.
La jornada va estar atapeïda
d’activitats: ruta modernista i centre
històric, pujada al Santuari de la Mare
de Déu de la Misericòrdia, dinar al
restaurant del Santuari i visita al Castell
de Santa Florentina.

LES PERSONES
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Educació celebra el
Plenari del Consell
Escolar Municipal

La biblioteca visita
el CEIP Turó del Drac

El 4 de desembre es va fer, a l’Escola
de Teixits, el Plenari del Consell Escolar
Municipal, òrgan de caràcter consultiu
format per tots els agents locals que
tenen a veure amb l’àmbit de l’educació:
centres educatius (des de la llar
d’infants fins a la franja postobligatòria:
direcció, professorat, personal
administratiu, pares i mares i alumnes
de secundària), grups polítics del poble,
Ajuntament i també una representació
de l’Escola d’Adults Maria Saus i de la
UNED.
S’hi va convidar l’Àrea de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament perquè fes
un retorn del taller que es va fer l’abril
passat: Els reptes de l’educació a Canet.
La jornada va servir per presentar les
línies mestres del Pla de mandat de
l’Àrea d’Educació i recollir les opinions i
valoracions dels assistents per
incorporar-les al redactat definitiu. A
més a més es va establir el pla de treball
del consell i el calendari de
convocatòries per a l’any 2008.

La segona escola pública de
Canet ha ober t les por tes
aquest setembre passat. De
moment, en un emplaçament
provisional, mentre no s’acabin
les obres del nou centre. Els
mòduls instal.lats a Vil.la Flora
acullen 6 aules i un espai comú
de cuina menjador. Un total de
105 nens i nenes d’entre 3 i 5
anys omplen les aules de P3,
P4 i P5. Els alumnes de
primària no s’incorporaran al
Turó del Drac fins que obri les
portes el nou edifici.
Aquesta situació provisional no
ho és però, pel que fa a
l’activitat docent de l’escola. L’equip directiu i les mestres han treballat de valent perquè la
feina es faci amb total normalitat. Entre els projectes que es duen a terme hi ha una
col·laboració amb la Biblioteca P. Gual i Pujadas per acostar els nens als llibres.
El alumnes de P4 i P5 van a la Biblioteca un cop al mes. Pel que fa als més petits, els nens
i les nenes de P3, és la Biblioteca qui els ha anat a visitar. Personal d’aquest equipament
cultural s’hi ha desplaçat amb una mostra de lectures i audiovisuals adequats a la seva
edat. Aquest segon i tercer trimestre, ja es previst que siguin els petits els que vagin fins a
l’edifici de la riera Sant Domènec.

Eliminem les barreres
per millorar la mobilitat
L’Oficina Local d’Habitatge i Accessibilitat té a punt d’aprovació una ordenança
que regularà l’accessibilitat a Canet. Aquest és un dels objectius del Pla de
Mandat de les àrees de Territori, recentment aprovat.
Conscients de les mancances que hi ha al municipi en els accessos a edificis i via
pública de les persones amb mobilitat reduïda, l’Ajuntament vol, mica en mica, L’Ajuntament inver tirà al 2008, 60.000 euros per millorar
anar-hi posant remei. Per això es farà una campanya de conscienciació als l’accessibilitat als edificis municipals
comerços perquè, en la mesura del possible, adaptin els seus establiments. Aquells comerços de nova obertura i rehabilitació ja han de
contemplar les mesures previstes a l’Ordenança.
L’Ordenança forma part del Pla d’Accessibilitat de Canet de Mar, document que hem elaborat gràcies al suport de la Diputació de
Barcelona.
Aquesta és una de les moltes feines que està embastant l’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat. Ja fa mig any que s’està treballant per tirar
endavant aquesta oficina que gestionarà totes les accions que tenen a veure amb l’habitatge al municipi: informació general, borsa
d’habitatge, orientació i tramitació d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis, gestió i tramitació de cèdules d’habitabilitat ...
Entre els projectes que gestionarà l’Oficina, hi ha els habitatges dotacionals, pisos de lloguer per a joves i gent gran amb pocs recursos
econòmics. Fa temps que l’Ajuntament hi està treballant. Sabem que s’ubicaran a tocar de la ronda Francesc Parera i al carrer Romaní i
tenim un projecte que determina com seran. Ara ja podem dir que es començaran a construir aquest any que comencem. Canet forma part
dels pobles que s’han afegit al nou model de contractació d’habitatges protegits que dirigeix la Diputació i que s’encarregarà de fer tots
els tràmits necessaris perquè tiri endavant l’adjudicació de les obres dels pisos. La decisió serà de l’Ajuntament, però ens facilitaran tota
la tasca burocràtica i de gestió que un procés d’aquestes característiques implica.
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La gespa del camp
de futbol municipal

L’Ajuntament ha editat recentment una informació que fa referència a la possible col·locació
de gespa al camp de futbol municipal. Per evitar la tergiversació de les declaracions de
l’Ajuntament, s’ha cregut necessari informar la població de la postura davant d’aquest
tema.
L’Ajuntament està d’acord a instal·lar la gespa, sempre i quan les circumstàncies ho
permetin, i així s’ha traslladat a la Junta Directiva del F.C. Canet.
El cost econòmic de la col·locació de gespa i els altres elements necessaris per a
l’adequació del camp en aquest aspecte, ascendeix a més de 700.000 euros.
Canet ha rebut de l’Estat uns diners provinents de l’impost de les autopistes. S’havia
parlat inicialment, de pagar la gespa amb aquests diners. Tot i així, aquesta quantitat
només cobria un 50 % del cost de la gespa i per tant, calia cercar el finançament restant.
Finalment, per recomanació de la Intervenció General de l’Ajuntament, aquesta quantitat
de diners s’ha incorporat al pressupost del 2007.
La instal·lació de gespa en camps de municipis propers és una circumstància que
afegeix pressió al camp de futbol de Canet
L’Ajuntament i l’Equip de Govern volem posar de manifest novament la voluntat i la
predisposició a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol, però alhora volem
remarcar que Canet té també altres necessitats generals de la població que són prioritàries
perquè afecten el dia a dia de tota la població. A més a més, l’elevat cost (més de 700.000
euros), requereixen un temps prudencial i adequat per fer-ne la inversió.
El camp de futbol municipal és apte per a la pràctica esportiva. En cap cas és deixa de
prestar el seu servei. En els darrers cinc anys, l’Ajuntament hi ha fet inversions per valor
de 176.000 euros, adequant espais i creant-ne de nous, com ara els vestidors, el bar, el
local social i el magatzem.
L’Ajuntament està elaborant un Pla d’Equipaments municipals que marcaran la
política a seguir els pròxims anys. El Pla es farà de tots els àmbits: cultura, educació,
infància, esports, joventut ...) i tindrà en compte les necessitats específiques per a
cadascun d’ells.
En els darrers cinc anys, l’Ajuntament ha invertit 176.000 euros en l’adequació
d’espais al camp de futbol. A això s’hi ha d’afegir el cost en recursos humans i
manteniment, que és de prop de 40.000 euros anuals.

LES PERSONES

Plans de Mandat
2007-2011
Un dels acords a què van arribar els
tres grups polítics que conformen
l’equip de govern municipal, Partit dels
Socialistes, Unió Municipal i Esquerra
Republicana, era l’elaboració de Plans
de Mandat de cadascuna de les àrees
i departaments.
Quan estiguin tots es farà un Pla estratègic conjunt del Govern. Fins ara s’han
aprovat tres plans, el de Comunicació,
el de Participació i Ciutadania i el conjunt de les Àrees d’Urbanisme, Obres,
Serveis i Via Pública i Oficina d’Habitatge
i Accessibilitat. La resta estan en fase
d’elaboració. Alguns d’ells, com els de
Cultura, Educació i Infància i Medi Ambient han presentat un esborrany als
consells municipals celebrats aquest
desembre. Ara se’n redacta la versió
definitiva.
El Pla de Comunicació posa èmfasi en
aconseguir l’excel·lència de la
comunicació externa del consistori. Per
fer-ho cal una millora dels circuits i els
canals interns de comunicació.
El Pla de Participació i Ciutadania se
centra a potenciar la polítiques de
par ticipació a tots els nivells de la
ciutadania, sobretot en l’àmbit de les
entitats i les associacions locals. L’Oficina
d’Atenció al Ciutadà és un dels
principals projectes de l’Àrea.
Pel que fa al gruix de les àrees dels
serveis territorials, es deixa clara la
importància de la Mesa paritària de
planejament, amb representació dels
tres grups polítics del govern local, que
és qui determinarà el planejament
urbanístic de Canet per als propers
anys. El manteniment de l’espai urbà,
les xarxes de serveis urbanístics i viaris
i els serveis públics centren bona part
de l’atenció municipal d’aquest mandat.
L’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat,
àrea de nova creació, projectarà els
seus esforços, un cop entri en servei,
en donar atenció integral als ciutadans
en aquesta matèria.

EL POBLE
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Premis a les millors
receptes de cuina del poble
La Plaça Mercat ha estat protagonista en aquesta tardor, d’un esdeveniment relacionat amb el
menjar sa i de qualitat. El concurs de receptes de cuina Del mercat a taula, iniciativa de la
Diputació de Barcelona, s’ha fet amb força èxit també a Canet.
Es valoraven els plats cuinats amb productes de la nostra zona. De totes les receptes presentades
se n’han triat sis. Dues han estat les guanyadores i quatre les finalistes. S’ha fet una menció
especial al concursant més jove, un nen de cinc anys que ha presentat una recepta per fer
xocolata amb xurros. Les dues guanyadores les podeu trobar al web municipal
(www.canetdemar.cat).
El regidor de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Albert Lamana, i el president de la Junta
de Venedors, José Felipe, van fer públic els noms dels guanyadors en una acte a la Plaça Mercat. Tots ells van tenir premi, una bossa amb
estris de cuina i material promocional del Mercat. Els dos guanyadors van rebre també un trofeig de la Diputació de Barcelona. Al
guanyador més jove se li ha donat un diploma, una bossa de llaminadures i articles escolars.
Guan
s: Mª Lluïsa Fabregà Francès amb la recepta Carabassons collits de l’hora de Canet, farcits amb carn amb beixamel i
Guanyyador
adors:
formatge i Josep Roca Matamala amb la recepta Bacallà gratinat a la crema de mel
Finalistes: Ramon Noya Garcia amb la recepta Mossets de bolets amb allioli. Mª Dolors Serra Canadell amb la recepta Milfulles de
maduixa. Miriam Jordà amb la recepta crema de tomàquet i alfàbrega i Fina Giner Giner amb la recepta Llibrets de carabassó farcits
de formatge i tonyina.
Pr
emi Especial: Marc Garcia Jiménez, amb la recepta Xocolata amb xurros.
Premi

Nens i nenes de Canet dibuixen
com veuen la nostra Plaça Mercat
Aquest novembre hem sabut els noms guanyadors del concurs de dibuix Com és el teu mercat?, organitzat per la Junta de venedors de
la Plaça Mercat i l’Àrea de Promoció Econòmica. Els nens havien d’expressar amb imatges com veuen la Plaça de Canet. De la quarantena
de dibuixos presentats se’n van triar 12. Tots han rebut el mateix reconeixement: il·lustrar el calendari 2008 de la Plaça Mercat.
Als dotze guanyadors se’ls ha regalat una bossa amb objectes per a ells i també per a les seves famílies, ja que s’hi ha inclòs un exemplar
del llibre de receptes de la Plaça editat aquest any i que inclou plats i aperitius de totes les parades del Mercat. Els encarregats de fer el
lliurament han estat el regidor de Promoció Econòmica, Albert Lamana i el president de la Junta de Venedors, José Felipe.
El calendari es reparteix gratuïtament als clients de la
Plaça.
Guan
Guanyy ador s del concur s
Aroa Anguita Roig
Joan Joaquim Bagà Solà
Laura Torras Sánchez
Quim Tresserras Anaya
Laia Gener Catalán
Andrea Ropero Aguilar
Albert Oms Àlvarez
David Pérez Benavente
Laura Trancoso Calvo
Marc Faucón Nieto
Carmen Felipe Moreno
Anna Oms Àlvarez

4 anys
5 anys
5 anys
6 anys
7 anys
7 anys
8 anys
8 anys
9 anys
9 anys
10 anys
10 anys
Alguns dels guanyadors en una foto de grup el dia del lliurament de premis
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La Televisió Digital
Terrestre a Canet
Ja està instal.lat el transmissor del senyal de la TDT
Aquest novembre ha entrat en funcionament
el nou transmissor del senyal de televisió
que ens permet rebre a casa i amb qualitat
els canals que emeten en digital.
Canet no podia esperar el moment previst
per a l’apagada analògica (2010). Els
problemes de recepció a molts punts del
poble, tant dels canals analògics (els de
sempre), com els digitals (els que rebem a
través de la TDT), eren importants. Ens calia
una solució ràpida i efectiva com més aviat
millor.
Un concurs públic ha donat a l’empresa
Aber tis Telecom l’adjudicació del servei
d’emissió del senyal digital al nostre terme
municipal.
Què hem de fer per veure els canals
digitals?
- Resintonitzar i/o reiniciar els receptors de
la TDT
- En els cas d’antenes col.lectives, s’ha de
contactar amb l’administrador de finques
- Per rebre bé el senyal l’antena ha d’estar
en bones condicions
- La polarització de l’antena ha de ser en
horitzontal
- No cal, però, instal·lar una antena nova.
La TDT es rep a través d’una antena de
televisió convencional, individual o
col.lectiva
Amb la TDT podem:
- Rebre nombrosos canals de televisió de
forma gratuïta

- Gaudir de la millor imatge i so i
dels més avançats formats
- Accedir a nous ser veis i
continguts interacctius
Què necessitem per veure
la TDT?
- Receptor extern o Set-Top Box,
que es connecta al televisor
analògic convencional. Es
connecta al televisor normalment
amb un cable Euroconnector,
encara que també es pot fer a
través d’una connexió d’antena
convencional
- Televisor digital integrat: el
televisor ja porta el receptor incorporat
Què podem veure a Canet:
- Canals que emeten en analògic: els de
sempre
- Canals que emeten en digital:
A través del canal 61: Canal 300; K3/33; TV
3; Canal 3 24
A través del canal 64: RTVE: Canal 24 horas,
Canal 50 aniversario; Clan TV; La 2; TVE 1;
RNE C; RNE 1 i 3; Digitext; EPG; Lanzadera
A través del canal 66: Net TV; Teledeporte;
Veo TV1; Veo TV2
A través del canal 67: CNN +; Cuatro; La
Sexta 1; 40 Latino TV
A través del canal 68: Fly Music; Tele 5; Tele
5 Estrellas; Tele 5 Sport
A través del canal 69: Antena 3; La Sexta 2;
Neox; Nova

Tinc problemes amb la recepció del
senyal:
L’Ajuntament està rebent les dades
de ciutadans que tenen problemes amb
la recepció d’alguns canals. Ho estem
recollint i fent arribar a l’empresa per
tal que estigui assabentat dels punts
del poble on no s’arriba amb qualitat.
Podeu adreçar-vos a nosaltres:
- a través del web municipal, omplint
el formulari que trobareu a la informació
sobre la TDT (www.canetdemar.cat)
- per telèfon (93 794 39 40 – opció
4)
- presencialment a l’edifici del carrer
Ample (1r pis).

Programes de Ràdio Canet se’n van de convidats a la COM
El dimecres 17 d’octubre els locutors, els nens i els joves que col·laboren als programes
Coses de nens, Joves al seu nom i No fa gràcia, van ser convidats al programa de la COM
Digues COM, aquest és un programa de participació i iniciació al món de la ràdio per a
nens i joves i està dirigit i presentat per Miquel Giménez.
Coses de nens, programa infantil i juvenil que s’emet en directe el dissabtes de 10.00 a
11.00 h i en diferit el diumenges de 11.00 a 12.00 h, va celebrar el dia 8 de desembre
el seu programa número 100. Està produït i dirigit per Marta Dotras, Paula Medina,
Deborah Almerge, Àfrica Alà, Pau Pujadas i Pol González, supervisió tècnica de Joan
Bosch. Però encara hi ha més reconeixements a la feina dels joves locutors de la Ràdio.
Marta Dotras, Àfrica Alà, Paula Medina, Jordi Dotras i Roger Riera han estat selecciontas
per COM Ràdio per formar part del grup d’interprets del conte de nadal El retaule del
flautista. El conte s’ha emès per COM Ràdio (92.0 fm) el dia de Nadal.
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ELS PARTITS

PRESSUPOST NO SANEJAT
El passat 18 de desembre l’equip de govern de l’Ajuntament de Canet de Mar va proposar al Ple
l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2008.
El pressupost és la referència que té el ciutadà per conèixer en què s’invertiran els diners de les seves
contribucions.
El grup municipal de Convergència i Unió en l’anàlisi del pressupost va arribar a les conclusions següents:
La despesa corrent sofreix un augment de prop del 14%, que creiem del tot excessiu.
Quan les prestacions de serveis al ciutadà no augmenten, no es pot justificar, de cap manera, un increment d’aquesta magnitud. La despesa
s’ha de controlar.
La partida de cost de personal s’incrementa prop d’un 16%, i no pas perquè s’augmentin les retribucions del personal, sinó per la creació
de noves places de tècnics i càrrecs de confiança, que no creiem que siguin adequats per un municipi de les característiques de Canet.
L’elevat increment de la despesa no permet dedicar els recursos suficients a la inversió, i aquesta es redueix, i un poble que no inverteix el
necessari inicia el seu camí vers la degradació del seu patrimoni i, com a conseqüència, de la qualitat de vida del ciutadà.
Algunes partides d’ingressos han estat tractades amb una visió massa optimista, i ofereixen dubtes de la seva realització. Com a exemple,
els ingressos per l’impost de construccions figura amb el mateix import que l’exercici precedent, quan és un fet comprobable que el sector
immobiliari està en evident recessió.
Quan s’analitza el pressupost, fa la impressió que, en primer lloc s’ha elaborat el pressupost de despeses, i a continuació s’ha quadrat amb
els ingressos. Una pràctica pressupostària correcta aconsella que s’ha de procedir a l’inrevés. És a dir, primer s’ha de tenir en compte els
ingressos i després s’ha d’adequar les despeses.
Un del motius fonamentals per no aprovar el pressupost és que no s’ajusta als paràmetres que determina el pla de sanejament financer a què
està sotmès l’Ajuntament de Canet.
Per aquestes raons el grup municipal de Convergència i Unió no va poder aprovar el pressupost i va proposar a l’equip de govern que
ajornés la seva aplicació, oferint la col·laboració necessària per tal d’elaborar un pressupost fiable en ingressos, restrictiu en despeses i
complint les condicions que determina el pla de sanejament.
www
.ciu.inf
www.ciu.inf
.ciu.infoo

LA NOSTRA POLÍTICA: LA POLÍTICA SOCIAL

PSC

Tal i com ha dit el president de la Generalitat, José Montilla, l’acció de Govern ja ha començat a donar
sentit, força i contingut a les grans prioritats anunciades en el debat d’investidura. Prioritats definides
per donar resposta a la visió d’un país en canvi amb unes institucions sòlides i una societat dinàmica.

Si parlem dels drets i els serveis socials, de manera molt clara podem afirmar que s’ha començat
l’inici del desplegament i l’aplicació de la Llei de dependència aprovada per les Corts Generals, i
també de l’aprovació de la Llei de serveis socials per part del Parlament, que comportarà la universalització del dret a l’accés als
serveis socials. A més a més, pel que fa a temes d’educació, el Partit Socialista continuarà promovent una inversió prioritària en la
petita infància, desenvolupant les possibilitats d’acció que ofereixen les escoles bressol que, entre altres objectius a més a més dels
pedagògics, fa possible reconciliar la maternitat i el món laboral, perquè sabem que la pobresa acostuma a repercutir negativament
en el nivell educatiu dels infants i la seva qualificació laboral futura. I sabem també que una baixa qualificació educativa i laboral pot
tenir efectes al llarg de la vida de les persones i acabar essent sinònim de pobresa crònica.
I perquè tot això sigui possible a nivell local, cal destacar que al llarg d’aquest primer any, la Generalitat ha enfortit la seva aliança
amb els ajuntaments: els darrers quatre anys s’han incrementat més del 100% dels recursos que la Generalitat destina als fons
incondicionats de finançament dels ens locals.
Per tant, val a dir que un govern que no inverteixi de manera preferent en les persones i les famílies, en la reducció de la pobresa,
en l’extensió dels serveis públics universals i en la seva cultura per igualar l’estructura d’oportunitats, és un govern que s’allunya
de l’objectiu principal: garantir la dignitat, els nivells bàsics de benestar, l’autonomia i la llibertat dels ciutadans als quals ha de servir.
Des del PSC us desitgem pau i felicitat en aquest 2008 que acabem de començar.
www
.socialistes
.ca
t/ambit/canetdemar
www.socialistes
.socialistes.ca
.cat/ambit/canetdemar
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ELS PARTITS

FEM BALANÇ
A portes d’acabar aquest any 2007 hem de fer balanç d’aquests sis mesos de nova legislatura. Tot
i que aquest temps tan curt no ens permet tenir una perspectiva suficient, sí que volem parlar dels
projectes engegats des de les regidories governades per UMdC.
Des de Benestar Social ja s’ha iniciat el desplegament de la Llei de la dependència i també la
incorporació d’una tercera treballadora social permetrà desenvolupar la nova Llei de serveis socials.
Al capdavant d’ Obres i Serveis ja s’han iniciat els projectes d’adequació de les dependències municipals, paral·lelament amb la
reforma del cementiri i la urbanització dels accessos als ascensors, ubicats a la zona de l’avinguda del Maresme. És important
també l’estudi de priorització per a les reformes pluvials i d’asfalt de la via pública.
La constitució de la Comissió de Festes ha estat el tret de sortida de la Regidoria de Festes Populars i com a primera gran activitat,
l’organització del Carnaval 2008, (la rua infantil d’enguany comptarà amb la participació de totes les escoles i llars d’infants de
Canet amb més de 1600 nens i nenes).
Un dels punts principals en l’àmbit de Seguretat Ciutadana era l’augment del nombre d’agents del cos, des de fa pocs dies comptem
ja amb un nou caporal. En iniciar el segon trimestre es posaran en marxa les zones de seguretat en les entrades i les sortides dels
centres docents del centre urbà. També ja és realitat el projecte de senyalització viària de tot el municipi, el qual es farà evident
d’aquí a molt poc temps.
Tanquem aquest balanç amb els projectes de Promoció Econòmica i Comerç amb la constitució de l’Oficina de Suport al Comerciant
i al Consumidor (UMIC) i la posada en marxa de la campanya Marca Canet.
Esperem que aquest any 2008 que acabem d’encetar sigui molt feliç. És un desig de totes i tots aquells que treballem per millorar els
nostre poble i formem part del grup municipal UMdC.
coiag@vodafone.es

2008, + PER LA GENT, + PER CANET
Donem la benvinguda al 2008. Per aquest nou any que comencem, la gent que forma part
d’Esquerra, volem que sigui l’any dels projectes per a la ciutadania, és a dir, per a la gent del
nostre poble. Projectes reals que beneficiaran tota la nostra població.
Com us dèiem en l’anterior Viure Canet, els projectes que Esquerra durà a terme seran una
ha
bita
tg
es dotacionals per a gent
realitat a partir d’aquest 2008. Destaquem la promoció d’ha
habita
bitatg
tges
Oficina d’Habitatge
gran i joves. La posada en marxa de l’Oficina
d’Habitatge, un lloc on els canetencs i les canetenques podran obtenir
informació sobre tota la temàtica d’habitatge, ja sigui per rehabilitar-ne el propi com per llogar-ne. La Maso
Masovveria també
esdevindrà el Casal de Joves tant anhelat per la nostra gent més jove i amb inquietuds, on podran desenvolupar tota la seva
creativitat interior i la podran compartir amb tothom. Malgrat tot, creiem que cal un Odèon
Odèon, com a espai cívic, cultural i social
i creiem fermament en l’esperit que s’ha promogut al voltant d’aquest espai i per tant treballarem dia sí i dia també per fer
possible aquest projecte dels ciutadans.
Esquerra, i la seva gent, també treballarà, i de fet hi està treballant, perquè el nostre poble sigui cada dia més accessible per
accessibilita
aquelles persones amb mobilitat reduïda. Començarem per millorar l’accessibilita
accessibilitatt en els edificis públics, així com també
promocionarem l’accessibilitat arreu del nostre poble. Tot aquest projecte de mobilitat culminarà amb la nova Plaça Indústria
Indústria,
un nou espai de trobada a l’aire lliure, i amb el començament de la reurbanització de la Rier
Rieraa Ga
Gavvar
arrra, una nova rambla que
farà de Canet un poble al servei de les persones i esdevindrà un eix de dinamització com ho són la Riera Buscarons i la Riera
Sant Domènec.
Aprofitem des de la Secció Local d’Esquer
d’Esquerrr a-Canet de Mar per desitjar-vos un bon inici d’an
d’anyy 2008.
Si creus que aquest és també el teu projecte, vine!!! Posa’t en contacte amb nosaltres a l’adreça electrònica:
canetmar@esquerra.cat

AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR

