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Ajuntament de Canet de Mar
Acords presos pel Ple municipal
Data

Acords

V otació

25-9-2008

Aprovació inicial pla especial d’ordenació urbanística del Club Vela
Canet de Mar
Aprovació de la millora de la zona del Club Vela

Unanimitat

25-9-2008

Resolució al·legacions dels estatuts del Consell Municipal de
Comediants i aprovació definitiva

10 vots a favor
7 vots en contra

25-9-2008

Moció en suport d’un model de mobilitat sostenible a la
comarca del Maresme

Unanimitat
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presos
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Data

Acord

V otació

30-10-2008

Modificació de les Ordenances fiscals reguladora dels
tributs locals. Exercici 2009

9 vots a favor
7 abstencions
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Al Ple del juliol passat, es va aprovar
un contracte mitjançant el qual
l’Ajuntament de Canet abonava a
l’empresa immobiliària Halli s.l. un
total de 2.540.276,92 euros, per
l’expropiació d’un terreny situat al
capdamunt de la ronda Sant Jordi
de Canet.
Aquesta, sens dubte, no és una bona
notícia. Estem parlant d’una
quantitat de diners que Canet no té
i que si tingués, podríem fer servir
per complir amb una llarga llista de
projectes adreçats al benestar de la
població.
Els canetencs heu de saber que
aquest desemborsament respon a
una actuació de política responsable, coherent i consensuada. Els fets es remunten fa 17 anys.
L’any 1991, les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic, que són les que determinen
el nostre sòl i les seves característiques, va qualificar la zona del paratge Moraguils, coneguda
popularment com els pins de Can Moreu, com a sòl urbà verd privat. Això vol dir que l’Ajuntament
estava obligat a expropiar-lo. Tenia cinc anys per fer-ho, però l’expropiació no es va dur a
terme. Aleshores es va iniciar un procés que s’anomena expropiació per ministeri de la llei. Així
va anar passant el temps, amb fixació de preus totalment oposades (l’empresa Halli valorava
el terreny en més de 4 milions d’euros i l’Ajuntament en poc més de 400 mil euros), demandes
judicials i contactes empresarials i polítics fallits. L’any 1999 es va iniciar un nou contacte per
signar un acord favorable que mai va arribar.
L’any 2003, l’Ajuntament va modificar el Planejament Urbanístic en el qual es qualificava
aquesta zona com a no urbanitzable i així no s’havia d’expropiar el terreny. Tot i que la
Comissió d’Urbanisme de Barcelona ho va aprovar, el jutge no ho ha acceptat i ha fixat l’import
de 2.065.438,31, més 474.838,61 d’interessos legals de demora que Canet de Mar ha de
pagar a l’empresa immobiliària.
Ara podríem iniciar un nou camí judicial, que segurament ens portaria fins al Tribunal Suprem
de Madrid. Els juristes consultats ens han advertit que el més probable és que l’Ajuntament en
seguiria sortint malparat i a més a més, els interessos de demora serien molt superiors.
No podem, ni volem, deixar aquesta xacra als governs futurs. No és ètic, ni moralment acceptable
i estaríem cometent un acte greu d’irresponsabilitat política. Qui es beneficia d’aquest procés
és l’empresa immobiliària, que percep una quantitat de diners molt superior al valor real del
terreny.
Al poble de Canet ens toca aprendre d’aquesta situació i vetllar perquè no ens torni a passar.
Equip de Go
Govv er
ernn Municipal
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Asfaltaments, rotondes i arranjament de carrers

Interconnexió de xarxes d’aigua
i compensació per les obres
Les obres que s’estan duent a terme per
la interconnexió de les xarxes d’aigua consisteixen a col·locar una canonada que
unirà la xarxa d’abastament d’aigües del
Maresme Nord amb la d’Aigües del TerLlobregat.
La xarxa d’abastament d’aigua del Maresme Nord prové de la potabilitzadora
de Palafolls i l’aigua del Maresme Sud
s’obté de la xarxa del Ter-Llobregat. Totes dues xarxes s’uniran amb una canonada, des de Santa Susanna fins a Sant Vicenç de Montalt, passant per Canet de Mar.
Aquestes obres s’executaran en diferents
trams. La primera fase, adjudicada a
l’empresa Copcisa, s’ha fet entre juliol i
octubre de 2008 i ha afectat la Via Cannetum, la plaça Busquets i la ronda Sant
Jordi. La segona fase ha començat al novembre de 2008 i afecta a la zona situada
entre el Tanatori i la ronda Doctor Manresa i ha estat adjudicada a la Unió
d’Empreses Temporals formada per SOREA i EMCOFA.
Aquesta mena d’obres sempre tenen algun tipus de compensació per a la pobla-

ció que en pateix els inconvenients;
d’aquesta manera, la zona de la primera
fase ha vist com s’asfaltaven de nou totes
les vies on s’havia actuat (Via Cannetum,
plaça Busquets i ronda Sant Jordi); s’ha
construït una nova rotonda davant de
l’Institut per millorar una cruïlla amb molta densitat de trànsit, i s’ha pavimentat el
tram del carrer Antoni Gaudí que no s’havia
asfaltat mai.
En la segona fase, també s’asfaltaran tots

els carrers afectats per les obres (ronda
Francesc Parera, ronda Doctor Manresa i
ronda Doctor Anglès). A la ronda Francesc Parera s’eliminarà un pas de vianants
elevat i es deixarà a nivell de la calçada; a
la cruïlla de la ronda Francesc Parera amb
el torrent dels Lledoners i ronda Doctor
Manresa, es modificarà un tram de clavegueram i es construirà un pou de registre
en el punt d’interconnexió de dues canonades de clavegueram.

Més parades de bus Canet-Calella
A partir del dilluns 13 d’octubre la línia
d’autobús que cobreix el trajecte CanetCalella té dues noves parades. L’autobús
avinguda
s’aturarà al tanatori i a l’avinguda
Maresme davant de l’hotel Rocatel.
Aquest servei d´autobusos està pensat
per a donar solució als problemes de
desplaçament entre Canet de Mar i
l´hospital Sant Jaume de Calella. És una
línia interurbana, però s’ha pogut
aconseguir que algunes parades es facin
a diferents punts de Canet.
D’aquesta manera l’itinerari serà el
següent: Anada: origen, piscina
municipal de Canet - Vil·la Flora -

Tanatori - riera Gavarra (Comediants) ronda Sant Elm (Hotel Carlos) - avd.
Maresme - estació Renfe - davant Hospital
Guillem Mas NII - Sant Pol (davant de la
benzinera NII) - Creu Groga (Calella) final, Hospital Sant Jaume (davant
l’entrada d’urgències de l’Hospital de Sant
Jaume).
Tornada: origen, Hospital Sant Jaume benzinera (davant de la Creu Groga) - Sant
Pol (parada del bus NII) - Hospital Guillem
Mas - estació Renfe - ronda Sant Elm
(Hotel Carlos) - riera Gavarra (davant de
Comediants) - Tanatori - via Canetum Turó del Drac - final, piscina municipal.

Bus a la parada de RENFE

5

EL TERRITORI

Aprendre a generar menys residus

Campanya de l’Àrea de Medi
Ambient: A Canet, - és +
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament
està duent a terme una campanya per prevenir la generació de residus al municipi.
Aquesta campanya porta l´eslògan de A
Canet, - és +
No només hem de recollir selectivament
els residus que generem per a què
l´entorn i la qualitat de vida s´incrementin,
també hem d´intentar reduir aquest residus. La campanya A Canet, - és + vol fernos reflexionar i donar-nos idees per aconseguir aquesta reducció.
Seran propostes útils per a desenvolupar
en qualsevol àmbit de la nostre vida –a
casa, als comerços, a la feina a l´escola..., és per això que el projecte s´ha centrat
en quatre eixos comunicatius: la ciutadania, els comerços, els centres
d´ensenyament i la gestió de municipis i
oficines.
Les informadores ambientals han fet visites als comerços de Canet de Mar durant
el mes d´octubre per informar de les possibles actuacions per reduir els residus.
Altres actuacions previstes són: el lliurament de material d´informació a tots els

Abocaments
incontrolats
L’Àrea de Medi Ambient va demanar un
ajut a la Generalitat de Catalunya per a
què es netegessin tres punts del municipi que havien arribat a un alt grau de
deteriorament ambiental produït per
l’abocament incontrolat de residus de
tota mena (runes, ferralla, roba, cartrons...). La Generalitat va concedir
aquest ajut i va executar directament
aquesta tasca. Aquests punts estaven
al llarg del camí de Can Manresa. Uns
pocs ciutadans són els responsables de
fer aquest abocaments que posen en
perill el nostre entorn que és patrimoni
de tots.

habitatges, distribució de material de difusió en els equipaments municipals, distribució i difusió de material educatiu per
a les escoles.
Es distribuirà material com bosses de roba
per anar a comprar el pa, bosses de roba
generals per evitar les bosses de plàstic i

adhesius per a les bústies de no publicitat.
Generant menys residus tindrem més qualitat de vida. I això només ho aconseguirem amb la col·laboració activa de tota la
població, element fonamental per a aconseguir aquest projecte.

A més a més d’aquestes tres grans actuacions especials portades a terme per la
Generalitat, la brigada municipal periòdicament realitza neteges en diferents
punts de la població per intentar mantenir nets els voltants del poble.

l’Àrea de Medi Ambient i subvencionat
totalment per la Diputació, fa una
diagnosi de la mobilitat actual entorn
els centres escolars i proposa una sèrie
de millores per tal d’establir els camins
escolars i per tant promoure una
mobilitat sostenible i segura.
L’Ajuntament està valorant com
implantar a poc a poc aquestes millores.

Els camins escolars
S’ha lliurat l’informe definitiu
d’identificació del camí escolar dels centres
educatius de Canet en què hi van
par ticipar els alumnes mitjançant
enquestes, els mestres a través de les
directores i dels directors dels centres,
les mares i els pares a través de les AMPA,
els serveis tècnics i la policia local de
l’Ajuntament. Aquest estudi, coordinat per
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Grups i cantants del Països Catalans

Subvencions a les Arts Escèniques
i setena edició del Canet Cançó
En aquestes set edicions han passat per
Canet músics i cantants que ens han fet
viatjar pels sons de la nostra llengua.
L’elenc del Canet Cançó compta amb noms
de primera fila com Lluís Llach, Raimon,
Mª del Mar Bonet, Sisa i Pau Riba i valors
ja consolidats del país com Eduard
Canimas, Marc Parrot i Roger Mas.
Per al suport a la nostra programació i a
l’esforç de Canet per a les arts escèniques,
el Depar tament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya aporta 8.840
euros i la Diputació de Barcelona 7.500
euros.
A la 7a edició de Canet Cançó +d6 s’ha
pogut escoltar cantants i conjunts que
tenen un origen ben divers, tant musical
com geogràficament. Als quatre concerts
per aquesta edició es van presentar els
últims treballs de Claudio Gabriel Sanna,

Santi Arisa, Miquel Gil
+ Bandaban i Refugi.
Claudio Gabriel Sanna
és un cantant de
l’Alguer que interpreten balades antigues cantades a
aquesta ciutat que
parla català al
territori italià.
Santi Arisa nascut a
Manresa va presentar
un espectacle poèticmusical acompanyat Refugi, un dels grups participants
de cinc artistes on es
musicaven poemes d’autors de Catalunya Refugi és un conjunt que neix de la unió
i València. Miquel Gil + Bandaban d’origen d’artistes de diferents formacions de la
valencià i de tendència folk es considerat zona tarragonina que han arranjat una
com un dels referents de màxima categoria selecció de cançons dels anys 60 i 70 del
que es va anomenar La nova cançó.
musical als Països Catalans.

Canet inaugura el Complex
Esportiu Municipal H2O Esport
Després d’alguns endarreriments i d’un
començament una mica accidentat, les
instal·lacions del complex esportiu municipal H2O Sport de Canet de Mar ha obert
les portes per a tots aquells que estiguin
interessats a fer activitats esportives.
La inauguració es va fer l’11 d’octubre amb
una visita a les instal·lacions situades al
polígon industrial de Canet de Mar. Els
assistents van poder apreciar les diferents
sales de l’equipament i la zona de la piscina. Allí va tenir lloc una exhibició de natació sincronitzada amb la participació del
grup de noies SincroMataró.
Aquest equipament esportiu té una superfície de 3.800 m2 construïts, amb una
part destinada a hotel d’entitats. Aquest
complex està equipat amb dues piscines,

dues sales d’activitats dirigides (fitness, cardiovasculars...), sauna seca i sauna
de vapor, sala d’spinning,
sala d’àrea de salut (fisioteràpia i massatge) i un bar
restaurant.
En aquests moments ja hi
ha 1.850 socis i la previsió
és que s’arribi als 2.500.
El 75% dels socis viuen a
Canet de Mar i l’altre 25%
són majoritàriament dels
pobles d’Arenys de Munt, Sant Cebrià de
Vallalta i de Sant Pol. Quan han començat
els cursets de natació infantil s’han inscrit uns 250 nens i nenes que aprendran a
nedar. A la resta d’activitats dirigides tro-

bem grups d’entre 20 i 30 persones.
A la pàgina web de l’Ajuntament (http://
www.canetdemar.cat/seccio.php?id=26)
trobareu un vídeo de la inauguració i
l’exhibició.
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Subvencions durant tres anys

El secretari general de Governació
Jaume Oliveras visita Canet

Jaume Oliveras amb l’alcalde i el regidors d’Urbanisme i Joventut

Sala de treball dels serveis tècnics

L’Ajuntament de Canet de Mar va rebre la visita del Secretari General de Governació,
Jaume Oliveras (ERC), el passat divendres 3 d’octubre. Van estar presents a la
visita l’alcalde Joaquim Mas, els regidors Òscar Figuerola, Rafel Dulsat i Francesc
Martín Casares i la tècnica de l’Oficina d’Habitatge Blanca Arbell.
El secretari general va poder observar l’estat actual de les obres de remodelació
dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament i els treballs que s’estan duent a terme
perquè la plaça Universitat sigui una realitat. Aquest dos projectes han estat
subvencionats en part per ajuts provinents del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat.

Durant aquests anys el Depar tament de
Governació ha fet unes aportacions de:
2007

300.000 euros

2008

86.382,04 euros

2009

650.000 euros

Construcció
Pl. Universitat
Remodelació
Serveis Tècnics
Remodelació
riera Gavarra

Activitats d’educació ambiental
al curs 2008-2009
L’Àrea de Medi Ambient des de fa uns anys proposa una sèrie
d’activitats relacionades amb l’educació ambiental adreçades
als escolars de Canet de Mar.
La descoberta de la deixalleria i la recollida de residus, els parcs
i jardins, la neteja dels carrers i el seu manteniment són activitats
desenvolupades per la mateixa Àrea. Aquestes activitats intenten
conscienciar de la problemàtica dels residus que produïm i donar
normes bàsiques de respecte i convivència que millorin el medi
urbà. Hi ha també una activitat que s’encarrega a l’Escola de
Natura del Corredor (sorra, sal i sol. Els tresors vius de les
nostres platges) per descobrir l’espai protegit de la platja de
Canet i conscienciar de la importància de la preservació d’aquest
sistema. Al mateix temps s’han programat actes puntuals com
exposicions i xerrades. Exemple d’això són Els prats de Neptú
(exposició) i la neteja del Fons Marí (xerrada).

Visita a l’exposició Els prats de Neptú

Àlbum de fotos de la 1a

Fira-Mercat Modernista
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Estratègies per aconseguir un habitatge digne per a tothom

Audiència pública sobre el
Pla Local d’Habitatge (PLH)
El passat dia 20 de novembre es va fer
l’audiència pública del Pla Local
d’Habitatge. L’audiència va consistir en
una exposició i explicació del document
del Pla per part de la tècnica de la Unitat
de la Programació Local d’Habitatge de
la Diputació de Barcelona i l’empresa Valeri encarregada de la confecció del document, la resposta a una sèrie de preguntes que s’havien passat per instància i
l’obertura d’un torn de preguntes per part
del públic assistent.
Des de la Regidoria d´Habitatge i Accessibilitat s´han endegat, amb el suport de
l´Oficina de l´Habitatge de la Diputació
de Barcelona, els treballs d´elaboració del
Pla Local d´Habitatge (PLH) amb
l´objectiu de fomentar l´assoliment del
dret dels ciutadans a gaudir d´un habitatge digne en condicions assequibles.
El PLH és el document que, partint de
l´anàlisi de la situació de l´habitatge i de
les condicions de context (socio-econòmiques, urbanístiques, d´organització mu-

nicipal, etc.) del nostre municipi, defineix
les estratègies i concreta les actuacions a
promoure o desenvolupar des del govern
local amb relació al
sòl i al sostre residencial, existent o de
nova creació, per un
període de sis anys:
Aquest ha d´ésser
l´instrument que determini les propostes
i els compromisos
municipals en política d´habitatge i constitueixi la proposta marc per promoure
polítiques
d´habitatge
amb
l´Administració de la Generalitat.
D’acord amb un model de poble Mediterrani, que és més compacte i que s’acobla
millor a la mida de Canet i a la consolidació dels serveis existents, i d’acord amb la
nova llei del dret a l’habitatge, aprovada

Sancions per a qui no
respecti les normes
de convivència

A l’ordenança trobareu detallat tot el que
té a veure amb la tinença d’animals domèstics. També s’hi especifiquen les sancions, que van des dels 100 euros per la
infracció més lleu, com pot ser no dur
l’animal lligat, fins a les més greus, com
són els maltractaments als animals.

S’aplicarà amb contundència els controls
envers les persones posseïdores
d’animals de companyia que no
respecten les normes de convivència.
La Policia Local multarà aquelles
persones que no compleixin amb la
normativa, en especial les defecacions
dels animals a la via pública i les
relacionades amb els gossos
potencialment perillosos.
Especialment es vigilaran els parcs i els
jardins i aquelles zones amb més
presència de gossos i on més s’han
recollit queixes dels ciutadans.

La Casa museu
i les escoles
Durant els últims anys la Casa museu ha
anat recollint material pedagògic per poder donar resposta a les necessitats escolars relacionats amb la història i el Modernisme a Canet. Aquests materials estan adreçats sobretot als nens i les nenes
de primària i els que primer en treuen
profit són els alumnes de les escoles.

pel Parlament de Catalunya el 28 de desembre de 2007, on els municipis amb més
de 5.000 habitants estan obligats a tenir
un Pla Local d’Habitatge per poder demanar i accedir a ajuts pel lloguer, per renda
bàsica d’emancipació i per a la rehabilitació, l’Ajuntament de Canet de Mar ja disposa d’aquest document per poder dur a
terme polítiques en matèria d’habitatge.
Els últims anys la Casa museu ha mantingut una estreta relació amb les escoles de Canet de Mar . Durant el curs
escolar 2007-08 es van organitzar diferents rutes i activitats que van donar
a conèixer la història i el patrimoni de
Canet als nostres escolars.
La Casa museu disposa d´un grapat de
rutes que ressalten aspectes interessants del poble i cada escola escull el
programa i la intensitat que més
s´adequa a les seves necessitats.
Com a alternatives trobem la ruta del
Modernisme, la dels pescadors, la del
centre històric, la dels americanos, la
de la fauna i la flora o la de la indústria.
Es poden fer com a visita guiada, amb
tallers o amb una introducció a l´aula i
treballs posteriors a l´escola.
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Els Garrofers, un projecte dedicat a la millora de la qualitat de vida

Han començat les obres de
la residència per a discapacitats
Els Garrofers és el nom del projecte d’un
centre residencial per a discapacitats a
Canet de Mar. Per fer possible aquesta
idea es va crear una fundació que té com a
finalitat la construcció d’aquest centre. La
Fundació Els Garrofers, promoguda per la
difunta senyora Teresa Rovira Rimblas, té
com a principal objectiu la defensa dels
drets i la dignitat de les persones amb
discapacitats i la millora de la seva qualitat
de vida. El patronatge de la Fundació
l’exerceixen l’Ajuntament i l’Associació
Terra i Cel.
Per començar el projecte, es va fer un
estudi per valorar si el centre responia a
les necessitats de la zona i la Conselleria
de Benestar i Família va considerar que
era molt positiu.
L’Ajuntament de Canet de Mar va contribuir
decisivament per aconseguir tirar
endavant el projecte amb la cessió d’uns
terrenys per a la construcció dels
Garrofers. Aquests terrenys estan situats
al carrer Joan Oms s/n de la urbanització
el Grau i tenen una superfície de més de
5.000 metres quadrats.
A principis de novembre, es va signar amb
l’empresa constructora, Construccions
Cots i Claret, el començament de les obres
amb el desbrossament i la neteja del
terreny. L’arquitecte que dirigeix el
projecte, David Sainz Viladecans, va ser
present a la signatura, així com els patrons
de la Fundació els Gar rofers,
representants de l’Associació Terra i Cel i
representants de l’empresa que farà la
construcció.
El projecte, actualment, té una subvenció
de la Generalitat de Catalunya de
1.800.000 euros per cobrir part de les
despeses de la construcció. La resta de
finançament s’aconsegueix amb una
operació bancària.
El dissabte 22 de novembre es va fer l’acte
de la col·locació de la primera pedra, que

simbolitzava que aquest projecte
s’engega definitivament. Van assistir a
l’acte representants de l’Ajuntament,
famílies que composen l’Associació
Terra i Cel i ciutadans que el volien veure
personalment. Després dels parlaments
de la regidora de Benestar Social, Cati
Forcano, de la presidenta de l’Associació
Terra i Cel, Anna Segura, i de l’alcalde,
Joaquim Mas, es va col·locar la pedra
commemorativa i es va anar tapant amb
palades de sorra que van estar a càrrec
de: un representant dels pares dels
discapacitats, la presidenta de
l’Associació, un fill de la senyora Teresa
Rovira, la regidora de Benestar Social i

l’alcalde de Canet de Mar. Va ser un acte
molt emotiu on es va recordar la figura
emblemàtica de la senyora Teresa Rovira,
una de les ànimes promotores de la idea i
treballadora constant per aconseguir-la.
El Pla de finançament
s’estructura de
la següent manera:
Ajuntament:

cessió de terrenys

Generalitat:

1.800.000 euros

Finançament entitat
bancària:
2.500.000 euros

EL POBLE
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La gent gran torna a l’escola

L’Ajuntament i la UNED engeguen
la Universitat de la Gent Gran

Les classes de la UGG es fan a l’Escola de Teixits

S’adreça a persones a partir de 50 anys,
que mantenen les ganes d’aprendre i
aprofundir en diversos temes de
l’ensenyament reglat. Per això ja hi ha
gairebé una trentena d’universitaris i
universitàries que cada dilluns i dijous a
la tarda s’acosten fins a l’Escola de Teixits

per conèixer, entre
d’altres matèries, la
Història de Catalunya i
de Canet de Mar, l’Activitat humana i el canvi
climàtic, Història de
l’Ar t i el patrimoni i
l’Anglès bàsic per viatjar.
No hi ha exàmens i tampoc cal acreditar estudis
o titulacions prèvies.
Només il·lusió per
aprendre i ganes de
compar tir coneixements plegats. A més a més de les classes,
que es reparteixen en dos cursos de 84
hores lectives, hi haurà passis de
documentals, pel·lícules, sortides i dos
tallers.
Els alumnes han d’assistir, com a mínim, a
un 80% de les hores de classe i obtindran,

al final dels dos cursos, un diploma de
Graduació de la Universitat de la Gent
Gran.
Cur s 2008 – 2009:
Primer trimestre: del 20 d’octubre
al 29 de gener
Horari: de 18.30 a 20.00 hores
Preu: 40 euros
2n trimestre: del 2 de febrer
a l’11 de maig
Horari: de 18.30 a 20.00 hores
Preu: 40 euros
3r trimestre: del 14 de maig al 22 de juny
Horari: de 18.30 a 20.00 hores
Preu: 24 euros
Més inf
or mació:
infor
Centre Cívic i Cultural Vil·la Flora
UNED
Tardes de 17.00 a 20.00 hores
(de dilluns a divendres)
Telèfon: 93 795 46 25

Activitats de l’Àrea de Participació
sobre els Drets Humans a Canet
Al nostre municipi som moltes les entitats,
institucions i persones que treballem a
diari pel ple desenvolupament dels Drets
Humans de totes i cadascuna de les
persones que el composem.
Com que les grans paraules es concreten
en les qüestions més quotidianes i
tangibles de la nostra vida i l’Ajuntament
va reafirmar el seu compromís signant a
l’any 2005 la Car ta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans a la
Ciutat; durant els mesos de novembre i
desembre tenim ocasió de recordar-ho
sumant-nos a les diver ses diades
internacionals proclamades en aquest
sentit.
Ja s’ha celebrat una interessant taula

rodona amb motiu del Dia de la
Tolerància i l’Any Europeu del
Diàleg Intercultural, la qual ha
estat recollida com a bona
pràctica pel Ministeri de Cultura.
Així com una concorreguda
exposició sobre els Drets
Humans a la Ciutat, inaugurada
pel Il·lm. Sr. Diputat delegat de
participació ciutadana, Xavier
Amor, i visitada per més de 300
alumnes de secundària i dels Taula rodona a Ràdio Canet
dels Drets Humans celebrarem una
centres d’adults del nostre municipi.
Però encara tenim fites importants a conferència a la Sala de Plens; i, al Centre
l’horitzó. Així el dia abans de la Parroquial, l’obra de teatre El viaje a
commemoració dels 60 anys de la ninguna parte ens aproparà al Dia del
proclamació de la Declaració Universal Migrant.
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La gent gran torna a l’escola

El Conseller Maragall inaugura
l’edifici de l’escola Turó del Drac

El conseller d’Educació Ernest Maragall

El Conseller d’Educació de la Generalitat
de Catalunya Ernest Maragall va inaugurar el Centre d’Ensenyament d’Infantil i
Primària, Turó del drac.
Després de visitar les instal·lacions acompanyat per l’alcalde i regidors de
l’Ajuntament de l’equip directiu de
l’escola, es van fer els parlaments oficials.
La Directora de l’escola va transmetre la

Moments abans dels parlaments

il·lusió de tot l’equip educatiu i l’esforç fet
per tenir en condicions les aules per a
l’arribada dels escolars a les instal·lacions.
La regidora va recordar els vuit anys de
procés i vicissituds per aconseguir
l’obertura del Turó del drac. L’alcalde va
felicitar per l’esforç fet i va demanar la
implicació dels pares en la vida de l’escola.
Per últim, el conseller va explicar que ara

que ja s’havia aconseguit la segona escola pública, s’havia de treballar per tenir a
Canet de Mar el segon institut.
Al dia següent es va fer la inauguració
popular, un esdeveniment que va aplegar
a moltes persones que volien veure la nova
escola de Canet de Mar. Es va fer un cercavila que va sortir de la plaça 11 de setembre i va arribar fins a les instal·lacions.

Inauguració del nou CAP amb la
Consellera de Sanitat Marina Geli
El divendres 7 de novembre es va fer la
inauguració oficial del nou Centre d’Assistència
Primària de Canet de Mar.
L’acte va comptar amb la presència de la
consellera de Sanitat Marina Geli. Els parlaments
van estar a càrrec de la regidora de Sanitat, la
directora del Centre Sanitari, l’alcalde i la
consellera de Sanitat.
Mots ciutadans es van aplegar per assistir a l’acte
per veure aquesta inauguració tan esperada.
L’edifici té dues plantes dedicades a l’atenció
sanitària d’una població de 25.000 persones ja
que dóna cobertura a Canet de Mar Sant Pol de
Mar i Sant Cebrià de Vallalta.
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PER QUÈ CIU NO APROVA LES
ORDENANCES MUNICIPALS?
El passat 30 d’octubre va tenir lloc un ple extraordinari en què l’equip de govern municipal va
proposar l’aprovació de les ordenances municipals per a l’exercici 2009.
El grup municipal de CiU no va aprovar aquestes ordenances perquè va entendre que tot el pes
i tot l’esforç econòmic se li imposava al ciutadà i no es veia cap intenció per part del govern de racionalitzar la despesa.
L’alcalde no va creure necessari donar cap explicació convincent dels motius pels quals s’augmenten els impostos. Es va limitar
a dir que les despeses de l’Ajuntament l’any vinent s’apujarien, com si no hi pogués fer res per evitar-ho. Creiem que els
ciutadans tenen el dret de conèixer i el govern l’obligació d’exposar amb claredat els motius del increment de la seva aportació
a les arques municipals.
L’augment aplicat com a base és l’IPC de setembre, el 4,5%. Però la tendència d’aquí a final d’any serà de reducció. Per altra
part, no es preveu que el proper any els salaris augmentin un 4,5%. Per tant, el ciutadà canetenc perdrà poder adquisitiu.
Un augment excessiu de la pressió fiscal sobre el ciutadà empitjorarà la seva economia, cosa que un govern responsable ha
d’intentar evitar.
En una situació de crisi com la que vivim, cal imaginació per dur a terme una planificació adequada per tal que el ciutadà no
pateixi tota la càrrega econòmica en forma d’augment d’impostos.
Uns ciutadans aclaparats per la crisi econòmica tenen dret a exigir austeritat en les despeses del municipi i transparència en
les partides anomenades xocolata del lloro.
Els responsables polítics de les institucions tenen l’obligació de donar exemple en el tractament dels recursos públics.

CANET, ESCOLA D’ARTS ESCÈNIQUES
Un nou projecte de ciutat ha començat a rodar. Volem convertir Canet en una vila de referència
com a formadora de professionals de les arts escèniques la música i la dansa. El món educatiu de
la ciutat s’ha reunit a l’entorn d’una proposta dita en veu alta per l’institut, abraçada per la
regidoria d’Educació, i reforçada pel teixit empresarial i cultural, que ara està en estudi al
Departament d’Educació: ESCEN
ESCENAA, estudis sobre arts escèniques a Canet de Mar.
Hem demanat millorar i ampliar l’oferta formativa a Canet en la banda dels ensenyaments no
obligatoris: un batxillerat artístic especialitzat en arts escèniques, lligat a cicles formatius i formació professional relacionada
amb el món de l’escena. Per recolzar-ho tenim el bagatge i la tradició cultural que té Canet, així com l’entramat d’empreses,
escoles, professionals i associacions de la vila que creen, produeixen i programen activitats escèniques aquí i a tot el territori
català. Tots s’han sumat a la proposta aportant les seves instal·lacions i experiències per inventar una nova iniciativa que
aporti a la ciutat activitat educativa però també cultural i econòmica.
L’escenografia, el disseny de vestuari, la il·luminació, la sonorització, la música, la interpretació, la direcció d’espectacles, la
promoció... Són moltes les especialitats que intervenen en les arts escèniques, i moltes les propostes formatives que poden
sorgir sumant el que tenim i el que podem inventar. Els nostres joves tindran al seu abast oportunitats variades i prou singulars
per enriquir la seva preparació, i alhora Canet es convertirà en focus d’atracció per a professionals que busquen cursos
d’especialització i també espais on crear i innovar.
És un projecte ambiciós que des de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament estem defensant, amb l’estreta col·laboració de la
regidoria de Cultura i de Promoció econòmica. Perquè pensem que és un bon projecte de futur per a la ciutat, per reactivar la
seva economia, per reforçar la marca cultural de Canet, per engrescar els veïns i veïnes, però sobretot per il·lusionar la gent
jove del nostre municipi. És un projecte que guanyarà amb la suma de les propostes de tothom, i que es consolidarà si tots hi
creiem i aportem la nostra experiència.
Perquè davant la crisis el millor és encarar el futur amb imaginació i energia. Estem il·lusionats amb aquest projecte. Suma’t!
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ARA MÉS QUE MAI: EL SERVEI A LES PERSONES
Ara que estem a les acaballes de l’any, és el millor moment per fer una reflexió de com ha estat per nosaltres,
per tots aquells que representem el grup d’Unió Municipal de Catalunya a Canet, aquest 2008.
Aquest any no ha estat un camí de roses, tots som conscients que no estem en temps de «vaques grasses»,
que no estem vivint una etapa estable i pròspera, que la tan temuda «crisi» s’ha fet notar en les nostres llars,
la qual cosa ha comportat haver de fer una aturada en les nostres vides per replantejar-nos la situació i
valorar on podem arribar i a quin punt cal posar-hi el fre de ma, per tal d’afrontar aquesta nova època amb
la màxima dignitat possible.
L’Administració Local també es veu afectada per aquesta dura etapa de «crisi», i per tant els polítics tenim l’obligació de reflexionar,
replantejar-nos la situació i actuar amb el màxim de responsabilitat.
Els regidors que representem el grup d’Unió Municipal i que actualment estem ocupant un lloc de responsabilitat dins del nostre Ajuntament,
sabem molt bé el que hem de fer d’ara endavant, tenim clar que hem d’afrontar la situació amb coherència i pensant amb el que és el millor
per Canet, no oblidem que representem a una part dels canetencs i que estem aquí per vetllar pels interessos del nostre poble.
t, FFestes
estes
gur
eta
es
Des de les regidories que representem a l’Ajuntament, Benestar Social, Sanita
Sanitat,
estes,, Se
Segur
gureta
etatt Ciutadana, Obr
Obres
es,, Ser v eis
i Vies Púb
liques
omoció Econòmica, Comerç i Turisme
Públiques
liques,, Pr
Promoció
urisme, volem fer-vos arribar que encara que en aquests moments no puguem
endegar nous projectes, però el que sí farem serà continuar amb tot el que hem començat i prioritzarem el que considerem que és
sones
imprescindible per Canet de Mar, com és, ara més que mai, el ser
servveis a les per
persones
sones.
es per
Volem aprofitar per recordar-vos que avui ja són realitat alguns dels projectes que ens vam proposar: avui ja s’han inicia
iniciatt les obr
obres
a la constr ucció del centr
pacita
ts
pendència s’ha desple
centree per a per sones amb disca
discapacita
pacitats
ts,, la llei de de
dependència
desplegg a t amb el màxim
de rrecur
ecur
sos per als nostr
es vila
tans
nista d’aquest an
ecursos
nostres
vilatans
tans,, la Fir
Firaa Moder
Modernista
anyy ha esta
estatt tot un èxit i per tant un precedent per fer
us que ens per
met desplaçar
-nos amb més ffacilita
acilita
arribar Canet a tot arreu, tenim un nou ser
servv ei de bbus
permet
desplaçar-nos
acilitatt , la creació de la plaça
de sergent de la Policia Local que consolidarà la nostra actual plantilla...
Amb tot això el que volem transmetre a tot el poble de Canet, és que malgrat els moments actuals, continuem amb la mateixa il·lusió per
treballar per vosaltres. Canet s’ho mereix !
I com que estem a les portes de les festes nadalenques, ens agradaria transmetre a tots els canetencs aquest esperit d’optimisme
d’optimisme, a la
positiu, desitjant a tothom que tingueu un Bon Nadal i que el pròsper an
anyy 2009 ens porti molta felicitat i
vegada que de r ealisme positiu
ganes de continuar lluitant per un Canet cada vegada millor !

PER UN HABITATGE DIGNE
El PLH (Pla Local d’Habitatge) és el document que defineix les estratègies i concreta les
actuacions a promoure o desenvolupar des del govern local amb relació al sòl i al sostre residencial,
existent o de nova creació, per un període de sis anys.
L’equip de govern, i en concret des de la regidoria d’Habitatge i Accessibilitat, amb el suport de
l’Oficina de l’Habitatge de la Diputació de Barcelona hem adaptat el PLH, que ja va iniciar els
seus treballs dins l’anterior legislatura, a la Llei 18/2007 de 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge a Catalunya. L’objectiu es
fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.
El PLH és el document que inclou una triple per
perspecti
spectivva: analítica (contenir l’estudi i diagnòstic de la problemàtica
specti
municipal en matèria d’habitatge), estratègica (establir els objectius i estratègies municipals en matèria d’habitatge), i
pr
proogramàtica (definir i programar les actuacions de l’ajuntament relatives a l’habitatge en els propers sis anys).
Amb l’aprovació i entrada en vigor de la Llei abans esmentada, els Plans Locals d’Habitatge adquireixen reconeixement
ument que deter
mina les pr
opostes i compr
omisos m
unicipals en
legal, reforçant-se el seu paper com a instr
instrument
determina
propostes
compromisos
municipals
política d’ha
bita
tg
bitatg
tgee i constituint la proposta marc per a concertar polítiques d’habitatge amb la Generalitat de Catalunya.
d’habita
L’estudi del Pla fa una previsió estimativa de la demanda residencial de Canet de Mar. La conclusió és que es necessitaran
1.090 habitatges a Canet l’any 2014. Tenint en compte el Pacte de Govern 2007-11 que no preveu la possibilitat de redacció
d’un nou POUM i es comprometen explícitament a no planejar amb creixement extensiu, assolirem aquesta xifra, amb el parc
d’habitatges tancats que disposem en el municipi, i que mitjançant els recursos de la Generalitat, anirem incorporant al
mercat.
lica
En aquest sentit, entenem molt convenients les aportacions de la ciutadania i per això es va celebrar una Audiència Púb
Pública
el propassat 20 de novembre de 2008.

AJUNTAMENT DE
CANET DE MAR

