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 robareu tots els actes i activitats de la Festa Major d’aquest any,
organitzades per les entitats i les associacions i per l’Ajuntament,
a les pàgines centrals del Viure Canet.

Festa Major 2010

T

Obres a
l’estació

Canet i
Domènech

Ordenança
de civisme

A partir del juliol a
l’estació i al passeig
marítim al setembre

La figura de Domènech
i Montaner ens ajuda a
promocionar Canet

S’aprova l’Ordenança
de civisme i
convivència ciutadana
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Acords de Ple
Data 28.01.10
- Aprovació provisional modi-
ficació puntual Normes
subsidiàries
- Aprovació inicial del Pla local de
Joventut

Data 25.03.10
- Aprovació inicial Ordenança de
civisme i convivència ciutadana
de Canet de Mar
- Aprovació conveni de col·la-
boració i encàrrec de gestió amb
la Generalitat, mitjançant Adigsa,
per a la gestió del programa de
mediació per al lloguer social a
Canet de Mar
- Aprovació conveni de col·la-
boració amb el Departament de
Medi Ambient i Habitatge relatiu a
l’Oficina Local d’Habitatge de
Canet de Mar
- Aprovació addenda pròrroga
conveni col·laboració amb el
Consell Comarcal del Maresme
per a la prestació del servei
d’ajuda domiciliària a persones
amb dependència
- Moció de rebuig a la ubicació
del magatzem temporal de residus
Nuclears

Ple extra. Data 15.04.10
- Aprovació inicial del pressupost
municipal integrat per a l’exercici
2010, Ajuntament i ràdio Canet
- Aprovació del pla de sanejament
financer de l’Ajuntament de Canet
de Mar per al període 2010-2013
- Ratificar l’acord de la Junta de
Govern Local de data 8 d’abril de
2010, d’adhesió a l’acord relatiu
a la contractació de persones
aturades com a demandants
d’ocupació en el marc dels plans
d’ocupació local

Ple extra. Data 12.05.10
- Desestimació al·legacions i
aprovació definitiva del
pressupost general per a l’exercici
2010
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l Govern de Canet encara aquest últim any de mandat amb canvis importants en la composició del
cartipàs municipal. En els darrers plens de l’Ajuntament hem patit una sèrie de situacions desagradables
però inevitables que han fet que l’Alcaldia hagi hagut de cessar els dos regidors del grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i els dos càrrecs de confiança que els han prestat suport
directe durant aquests tres anys de legislatura.

L’aprovació definitiva del pressupost municipal va ser el 12 de maig. Com ja vam fer saber tots els grups amb
representació al Govern, no ha estat un procés d’elaboració gens fàcil. La conjuntura econòmica és complicada
i estem vivint un dels pitjors moments a nivell mundial. Canet no n’és una excepció i més tenint en compte que
arrosseguem una economia ajustada de fa temps. Malgrat això, hem aconseguit fer grans inversions pel poble
durant tots aquests anys. En una dècada, Canet ha canviat substancialment i creiem que s’ha treballat amb
encert per aconseguir bons equipaments i nous serveis: l’Escola Bressol municipal, la piscina i l’hotel d’entitats,
l’aparcament públic i el CAP al centre, per citar-ne només uns quants. És cert que s’ha generat un deute, però
tenim una llarga llista d’obres de millora. Tenim molt de patrimoni que reverteix en la població.
El problema bàsic de Canet és que no generem prou recursos propis per fer front a les inversions. Però no és
només un problema nostre. Mentre no es resolgui el finançament dels ens locals, seguirem prestant serveis a
la població que no ens són propis i ho haurem de fer sense recursos. Som l’administració més propera al
ciutadà i coneixem de primera mà les seves necessitats. Però cal que les administracions supramunicipals ens
ajudin econòmicament.
Malgrat tot estem prenent mesures i el pressupost de l’any 2010 n’és un exemple. El primer és la reducció dels
sous dels empleats públics, també dels càrrecs electes, que Govern i treballadors ja havíem acordat abans del
decret aprovat pel Govern espanyol. I aquí és on han aparegut les desavinences entre els membres del Govern
municipal. Mentre que el grup d’ERC proposava al ple que aprovés una moció en la qual es rebaixaven el sou
els dos regidors del grup i convidaven la resta a afegir-s’hi, els altres dos socis de govern, Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) i Unió Municipal de Catalunya (UMdC), proposàvem una rebaixa dels càrrecs electes igual
que la dels treballadors públics i també la supressió dels dos càrrecs de confiança d’ERC. La moció que ha
prosperat ha estat la del PSC i UMdC i, per tant, l’alcalde ha cessat els càrrecs de confiança. Aquest cessament
ha anat seguit, per voluntat dels dos regidors d’ERC, del cessament també dels dos càrrecs de regidors del
Govern.
Es tracta d’una situació que lamentem profundament però que és necessària quan es perd la confiança amb els
companys de Govern. Ara toca seguir endavant i no desatendre cap de les nostres obligacions. Els vuit regidors
del Govern seguirem fent front a les nostres responsabilitats al capdavant de l’Ajuntament i assumirem les
regidories que fins ara gestionaven ambdós regidors. Així, l’alcalde Joaquim Mas, a més a més d’exercir les
funcions d’Hisenda, que ja feia, també passarà a gestionar la Comunicació de l’Ajuntament. Cati Forcano,
primera tinenta d’alcalde, afegirà Urbanisme a les regidories que ja dirigeix, que són Festes, Benestar Social i
Sanitat. La segona tinenta d’alcalde és Sílvia Tamayo, regidora d’Educació i de Medi Ambient, que ara també
trobem al capdavant de Cultura. El tercer tinent és Albert Lamana que manté les regidories d’Obres i Vies
Públiques i de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme. La quarta tinença d’Alcaldia és per Francesc Martín, que
afegeix a Participació Ciutadana, l’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat. I Coia Galceran és la cinquena tinenta
d’alcalde i regidora de Seguretat Ciutadana. Antoni Isarn segueix al capdavant de la Regidoria d’Esports i
Marisol Pacheco afegeix a la delegació de l’àrea de Règim intern, la regidoria de Joventut.
Aquest Viure Canet és l’especial de Festa Major i per això trobareu a les pàgines centrals tots els actes que
entitats i Ajuntament hem preparat per aquest any. Un any de crisi econòmica. Un any d’ajustos i estretors i això
es fa palès, evidentment, en les activitats de la Festa de Sant Pere. Tot i així, que celebrem la Festa Major és un
senyal de normalitat, d’il·lusió i de ganes de viure plegats un dels moments més nostres, que més ens uneix
com a poble. Bona Festa Major !!!

Equip de Govern municipal

E

L’agenda...
Trobareu tots els actes a la Guia
Activa i el web municipal

Fira d’artesania a la riera
Dissabte, 3 i diumenge, 4 de juliol
Dissabte, 31 de juliol i 1 d’agost
Riera Sant Domènec. Durant tot el cap de
setmana

Eucaristia i Novena a la Mare
de Déu de la Misericòrdia
Del 30 d’agost fins al 7 de setembre

Treballar en equip

Festa Major Petita  - Festa de la Mare
de Déu de la Misericòrdia
Dimecres, 8 de setembre
Durant tot el dia a l’esplanada del Santuari
Fira de productes artesans. Petit tren que
pujarà i baixarà pel passeig.

III Fira Mercat Modernista
Inauguració Divendres, 17 de setembre
Dissabte, 18 i diumenge, 19 de setembre
Durant els dos dies de 11.00 a 14.30
hores i de 17.00 a 21.00 hores. Centre
històric de Canet de Mar. Activitats molt
variades relacionades amb el
Modernisme.

Exposicions
Sala Municipal d’Exposicions
Concurs – exposició col·lectiva de Sant Pere
2010. Fins al  14 de juliol
15è Concurs Popular de fotografia Festa Major
2010. Del 16 al 22 de juliol. Bases del concurs
a la pàgina web de l’Ajuntament.

Casa museu Lluís Domèneh i Montaner
Exposició d’obres del X Concurs de Pintura Golfa
al carrer. Del 31 de juliol 8 d’agost.  Subhasta de
les obres 8 d’agost

Cursos
Preinscripció al curs d’infermeria en geriatria. De
l’1 al 29 de juliol. Inici de curs: 4 d’octubre
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Renovació i millora d’espais
i equipaments públics

A

El camp de futbol tindrà gespa artificial
La tant reclamada i necessària gespa del camp de futbol municipal serà una
realitat. Els operaris ja estan treballant perquè la temporada 2010 – 2011 pugui
començar amb estrena de camp.
Darrerament s’han publicat alguna opinió discordant amb la decisió d’invertir els
gairebé sis-cents mil euros de la subvenció del FEOSL en la col·locació de la
gespa al camp actual. Es una decisió que l’Equip de govern va prendre per majoria
fa dos mesos.
Construir un nou camp al polígon industrial costaria, com a mínim, un milió i mig
d’euros, que no tenim i les opcions d’utilitzar barracons o els vestidors de la
piscina no són viables. Ara tenim els diners del pla d’inversió estatal i l’opció més
coherent és aprofitar-los per tenir un bon equipament i no mig equipament que
més endavant ja farem ben fet.

quest 2010 l’Ajuntament de Canet s’ha acollit a la sol·licitud d’ajuts del Fons Estatal d’Ocupació per a
la Sostenibilitat Local (FEOSL), el conegut popularment com a Pla Zapatero. A la primera convocatòria,
que va ser l’any passat, l’Ajuntament va optar per destinar tots els diners a un sol projecte, que va ser
la urbanització de la riera Gavarra, inaugurada el 9 de gener d’aquest any.

En aquesta segona convocatòria, a la qual, per nombre d’habitants ens corresponien 1.446.585 euros en total,
la inversió en Canet es farà d’acord amb els projectes següents:

- Millora energètica de l’enllumenat a: Pinar, av. dr. Marià Serra, Ravalet, Mas Feliu i altres. 119.209,23 euros
- Millora energètica de l’enllumenat públic del passeig Marítim. 119.941,41 euros
- Renovació aula informàtica de Vil·la Flora. 9.523,60 euros
- Projecte de modernització d’infraestrutures informàtiques de l’Ajuntament. 70.450,37 euros
- Subministrament i col·locació de gespa artificial al camp de futbol municipal. 594.601,96 euros
- Implantació de ràdio per internet. 8.999,28 euros
- Adquisició i implantació d’un tòtem multimèdia per a la promoció econòmica municipal. 16.820 euros
- Millora de les instal·lacions de l’emissora Ràdio Canet. 31.001 euros
- Adequació de local pels Serveis Socials i per Creu Roja al c/ Narcís Monturiol (antic CAP). 60.081,48 euros
- Reforma i adequació de la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la Biblioteca 187.249,60 euros
- Senyalització del patrimoni històric municipal. 13.772,80 euros
- Reforma interior i restauració del balcó i la barana d’obra de La Masoveria. 104.875 euros
- Despesa social de l’Ajuntament. 122.358,26 euros
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Es desencalla el projecte d’enllaç
del passeig entre Canet i Arenys
Després d’un llarguíssim període de
negociació i redacció de projectes del futur
enllaç a través del passeig Marítim entre Canet
i Arenys de Mar, finalment s’ha aprovat el
projecte definitiu i les obres són a punt de
començar.
L’empresa pública GISA ha obert el procés de
concurs públic perquè les empreses puguin
presentar-s’hi. Això vol dir que els treballs són
a punt de començar. Per tal de no perjudicar la
temporada d’estiu però, el gruix de les obres
no es farà fins al setembre.
El títol del projecte és el de Recuperació
mediambiental de la platja del Cavaió. Té una
llargada de 1.290 metres i es projecta en dos
trams diferenciats per la platja seca. A la zona
de llevant, es preveu construir-hi un passeig de 8 metres d’ample. D’aquests 8 metres, 2 seran per a carril bici
i la resta per a vianants, tot i que puntualment també hi podran accedir serveis.
A la zona central i ponent, l’amplada de platja seca permet disposar d’un vial destinat als serveis a la banda de
la via de tren. Canet seguirà mantenint l’accés exclusiu per als vianants. Al final del tram d’Arenys, tocant a Canet,
una rotonda permetrà als vehicles que hi accedeixin fer la volta i tornar per on han vingut.
Es col·locarà escullera a les zones on hi ha risc de regressió i afectació a les infraestructures projectades.
Com estableix el nom del projecte, el tret més important és que es recuperarà mediambientalment un espai
paisatgísticament molt important i que ha perdut vegetació autòctona amb el pas dels anys. Es recuperarà o es
crearà de nou un ecosistema dunar amb vegetació pròpia de la zona. L’elecció de les plantes i arbres segueixen
criteris de sostenibilitat però es buscarà que tinguin la capacitat de fer ombra i crear àrees de repòs al seu
voltant. S’hi plantarà pi pinyoner, moreres i figueres i se substituiran les tradicionals palmeres pel tamariu. El
pressupost base de licitació és de 3.705.777,43 euros iva exclòs, que anirà a càrrec exclusivament de la
Generalitat de Catalunya.

Aquest estiu tindrem
obres a l’estació de tren
El delegat del Govern central, Joan Rangel i el president d’ADIF, Antonio
González Marín, han visitat Canet per explicar-nos com serà la nova estació
de tren de Canet.
Les obres començaran al juliol. S’hi invertiran un total de 3.232.188 euros,
que aniran íntegrament a càrrec d’ADIF, empresa pública depenent del
Ministeri de Foment. La millora i la modernització de l’estació de tren de
Canet contempla l’eliminació de les barreres arquitectòniques, amb un pas
inferior dotat d’ascensors i escales. L’andana central desapareixerà. La via
més pròxima al passeig s’acostarà a l’altra via i es construirà una andana
tres vegades més ample que l’actual al costat mar. També serà més llarga i més alta, perquè no hi hagi l’escaló
o el forat que queda entre el tren i l’andana.
A la zona de l’andana més pròxima a la via , hi haurà una franja antilliscant pensada per no tenir ensurts a l’hora de
pujar i baixar del tren. També hi haurà marquesines i s’ubicaran tanques a tots els accessos, per tal de garantir la
seguretat del recinte. D’altra banda i amb l’objectiu de facilitar el trànsit als invidents, s’establiran recorreguts
guiats des de l’exterior fins als punts d’embarcament d’escales i ascensors.

Quan i com
Les obres començaran aquest estiu i la durada prevista és de 8 a 9 mesos. No s’haurà de tallar el pas de trens
perquè es procurarà treballar de nit, sense destorbar el descans dels veïns.

L’alcalde entre el delegat del Govern
i el president d’ADIF



La novetat d’aques-
ta edició és que
entre els partici-
pants al concurs de
receptes s’han sor-
tejat cursos de cuina
Aquesta primavera
els clients de la
Plaça Mercat han
pogut participar en
la segona edició de
la campanya promo-
guda per la Diputa-
ció de Barcelona i
l’Àrea de Promoció
Econòmica, del mer-
cat a la taula, aquesta vegada amb
l’afegit de receptes de baix cost.
De tots els plats presentats s’ha fet
un sorteig de 15 places per
participar en un curs de cuina. Els
guanyadors del curs són:

Maribel Serra
Guillermina Moreno
Carles Mitjà
Teresa Brugarola
Albert Canals
Mª Angels Rosell
Antonio Borrell
Mª Angels Roig

Taller Maresme Dinàmic
Al maig ha tingut lloc a Canet
una Jornada de cooperació
empre-sarial del Sector Ser-
veis i Turisme. Era el Mares-
me Dinàmic, un taller formatiu
sobre tècniques de coope-
ració empresarial, destinat a
empreses i professionals.
L’organitzaven Promoció
Econòmica i el Consell Co-
marcal. Era una activitat
complementària a les Jorna-
des Getting Contacts iniciades el 2009. Hi han participat representants
de 18 empreses, que han treballat a partir de tècniques innovadores com
la PNL (programació neurolingüística) i d’altres, han après la conveniència
i la necessitat de cooperar, comprendre els mecanismes de la
col·laboració empresarial, treballar els contactes i cercar fórmules de
cooperació per a nous negocis. Tot amb l’assistència tècnica d’un
consultor expert en aquesta dinàmica.

L’És Canet és
Modernisme, al
facebook

El Modernisme és un dels
principals atractius turístics i de
promoció del nostre municipi.
Conscients, d’una banda, de la
importància del turisme cultural, i
de l’altra de l’auge dels fenòmens
lligats a les noves tecnologies,
des de l’Ajuntament s’ha volgut
crear una icona modernista a la
xarxa social facebook. No és la
primera iniciativa d’aquest tipus a
l’Ajuntament però sí la que pretén
tenir més ressò exterior. Tots els
participants poden opinar sobre
els diferents temes i projectes
que els gestors de l’espai vagin
publicant. Això sí, tot té a veure
amb el Modernisme local. Entreu-
hi: www.facebook.com/
canetmodernisme

Tallers d’informàtica
bàsica

La setmana del 14 de juny i la del
12 de juliol, es fan uns tallers
d’informàtica bàsica a Vil·la Flora.
S’adrecen als usuaris de la Borsa
de treball del Servei Local
d’Ocupació i pretenen donar co-
neixements bàsics per iniciar-se en
l’aprenentatge de l’ordinador. Es
donaran guies per confeccionar
documents per elaborar cartes i
currículums i se’ls ensenyarà a na-
vegar per internet i fer recerca de
cursos i borses de treball. També
aprendran com crear i mantenir un
compte de correu electrònic. Són
cursos subvencionats per la Dipu-
tació de Barcelona a través del
Consell Comarcal del Maresme.

Naïs Vallés
Prudència Gonzàlez
Dolors Canadell
Dolors Serra
Flora Salvà
Anna Mª García
Carmen Sànchez

El jurat del concurs ha triat, d’entre
tots els presentats, els sis plats que
representaran Canet a la tria que
farà la Diputació. De cada Plaça
Mercat es triaran, com l’any passat,
dos plats, que són els que sortiran
a l’edició impresa amb les millors
receptes de la província.

Torna la campanya de
receptes Del mercat a la taula

A l’abril es va fer una campanya de foment de l’ús del
cabàs



Fires modernistes, l’Hospital de Sant Pau, la televisió japonesa i el Saló Expodidàctica

La figura de Domènech i Montaner
ens ajuda a promocionar Canet

Fires modernistes de
Terrassa i Barcelona

El nino de Lluís Domènech i Mon-
taner, que vam presentar durant la
segona Fira Mercat Modernista,
segueix sent un reclam allà on va.
Aquesta primavera no ha parat de
voltar. Al març, Canet va ser pre-
sent a la 4a Fira de Museus i Edu-
cació, una iniciativa del Saló Expo-
didàctica, dins el Saló de
l’Ensenyament. A l’abril vam parti-
cipar a jornada de portes obertes
de l’Hospital de Sant Pau i la Santa
Creu, obra de l’arquitecte moder-
nista. El nostre Domènech va pas-
sejar-se pel recinte i va ser un dels
reclams dels visitants, que eren
molts, ja que es van formar llargues
cues a l’entrada del recinte.

I membre anem escalfant els motors per la tercera edició
de la Fira Mercat Modernista, participem a les fires
d’aquest àmbit que es fan a prop de casa. Així hem estat
a primers de maig a la vuitena edició de la Fira Modernista
de Terrassa i a finals del mateix mes a la de Barcelona.
Hi han anat els responsables de les àrees de Cultura i
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament acompanyades
del nostre particular Domènech. Les fires han servit per
fer difusió de la tercera edició de la Fira de Canet, que
se celebrarà els dies 18 i 19 de setembre d’aquest
2010.

Sortim a la televisió del
Japó

Per si no n’hi hagués prou amb
voltar per Catalunya, en Domè-
nech ha sortit a la televisió japo-
nesa. En aquest cas s’ha tractat
de dos programes de diferents
cadenes nacionals del Japó, que
s’han interessat per la vida i l’obra
de l’arquitecte que va viure i tre-
ballar a Canet.
D’una banda, la Casa museu i la
seva guia, la Fina Jubany, han apa-
regut al programa Patrimoni de la
Humanitat del món de la Tokyo
Broadcasting System, al canal 6

de la televisió ja-
ponesa. Va ser el
fruit d’una llarga
jornada de grava-
ció en la qual va
destacar el gran
detall i meticulosi-
tat dels profes-
sionals japo-
nesos, ja que vo-
lien copsar com-
pletament la vida i
l’obra de
l’arquitecte a tra-
vés de quadres,
dibuixos, figures i

mobiliari. Per acabar, van voler filmar
algun tret característic de la gastro-
nonia catalana i els vam acompanyar
fins a la Queixalada per gravar què
era i com es feia un plat de pa amb
tomàquet i embotit català.
Dies més tard vam rebre la visita de
la cadena Tokyo Television, també
del Japó, interessada a filmar un re-
portatge sobre Domènech i Monta-
ner. La gravació es va fer a la Casa
museu, amb un actor interpretava
l’arquitecte al seu taller de la Masia
Rocosa.

El nino de Lluís Domènech amb nens al recinte de
l’Hospital de Sant Pau

L’Ajuntament a la VIII Fira Modernista de Terrassa

El programa Patrimoni de la Humanitat s’emet a
través de la segona cadena més vista al Japó.
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f E s T A  M
IX EXPOSICIÓ DE BONSAIS
A la Casa museu
Lluís Domènech i Montaner
Amics del Bonsai de Caldes d’Estrac

TORNEIG DE
GERMANOR DE PETANCA
A partir de les 9 del matí,
obert a tothom
Club Botxes Canet

3 x 3 DE BÀSQUET
Des de les 9 del matí fins a les 10 del
vespre, al Pavelló Municipal
Club Bàsquet Canet
- Vegeu programes a part -

TORNEIG INFANTIL-JUVENIL
D’ESCACS
Al Centre Parroquial,
a les 11 del matí
Campionat infantil i juvenil de partides
ràpides, fins a 16 anys.
Inscripcions fins 10 minuts abans de
començar.
Club d’Escacs Canet

FESTA DE LA PROCLAMACIÓ DE
LA PUBILLA,   L’HEREU, LA
PUBILLETA I L’HEREUET DE CANET
2010
A l’envelat de Vil·la Flora a les 10 h
de la nit

VI NIT MÀGICA
A la riera Sant Domènec a les 12 del
migdia plantada de les bèsties
Activitats a partir de les 6 de la tarda
- Vegeu programes a part -

FESTA JOVE
Passeig Marítim.

A les 10 de la nit
- Vegeu programes a part -

BALL JOVE  amb
LA GIRA-SOL
Al passeig Marítim.

A la 1 de la matinada
Àrea de Festes

Diumenge

juny

13

Dissabte

juny

19

Diumenge

juny

20

Divendres

juny

25

XVI PEDALADA POPULAR
A les 9 del matí, sortida de Vil·la
Flora, amb bicicleta de muntanya
Circuit de 25 quilòmetres per adults i
un circuit infantil de 10 quilòmetres
- Vegeu programes a part -
Club Ciclista Canet

REVETLLA D’INICI D’ESTIU
Amb el conjunt  d’Altra Banda
A l’envelat de Vil·la Flora,
a les 11 de la nit
Associació Amics del Ball

XXI CONCURS DE PAELLES
A partir de les 7 de la tarda
Club Botxes Canet

CURSA D’ORIENTACIÓ
A  la plaça Universitat,
a les 9 del matí
Àrea d’esports
- Vegeu programes a part -

REVETLLA
DE SANT JOAN
A partir de les 9
del vespre
Club Botxes Canet

 INAUGURACIÓ I LLIURAMENT
DELS PREMIS DE L’EXPOSICIÓ
COL·LECTIVA DE SANT PERE
Treballs exposats des del 25 de juny
fins al 14 de juliol (ambdós inclosos)
A la Sala Municipal d’Exposicions.
A les 7 del vespre
Comissió d’Arts Visuals

PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec
del Dr. Feliu Titus
Al carrer ample, a les 9 del vespre
Seguidament ACTUACIÓ DIXIE
amb el grup WOODY’S TRIBUTE
Comissió de Festes

FESTA JOVE
Passeig Marítim, a les 10 de la nit
- Vegeu programes a part -

Dissabte

juny

26

23
Dimecres

juny
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IX EXPOSICIÓ DE BONSAIS
A la Casa museu Lluís Domènech i
Montaner
Amics del Bonsai de Caldes d’Estrac

TORNEIG D’ESCACS
Torneig interclubs de partides ràpides
amb la participació dels millors
equips del Maresme.
Al Centre Parroquial, a les 10 del matí
Club d’Escacs Canet

APARADOR D’ESPECTACLES
La companyia de Pallassos Teatre Po
presenta: “Petit circ accidental en una
nit de lluna plena”
A la plaça 11 de setembre,
a les 7 de la tarda
ACPO

TEATRE “No et vesteixis per sopar”
Secció Dramàtica del Centre Parroquial
A la plaça Universitat,
a ¼ d’11 del vespre

FESTA JOVE
Passeig Marítim, a les 10 de la nit
- Vegeu programes a part -

REVETLLA DE
SANT PERE
Amb l’orquestra LA COMPARSA
A les 11 del vespre
a la plaça Universitat
Àrea de Festes

DIADA DE SANT
PERE I SANT PAU

OFICI DE SANT PERE
Presidit pel Bisbe de Girona,  Mons.
Francesc Pardo i Artigas
Església parroquial. A les 11 del matí
Missa cantada per  L’ORFEÓ
MISERICÒRDIA
Director: Xavier Dotras i Dotras
Obra del compositor Sr. Eliseo Rey i Sans
Amb acompanyament de la
Camerata Instrumental “Solistes de
Catalunya”

M a J o R 20
10101010 10

AVIADA DE COLOMS
A la plaça de l’Església.
A la sortida de l’ofici
Club Colombòfil Missatgeres
de Canet de Mar

Seguidament, a la plaça Macià
VERMUT POPULAR
Comissió de Festes

SARDANES, amb la Cobla-Orquestra
MONTGRINS
A les 6 de la tarda,
a la plaça de la Llenya
Àrea de Festes

TRADICIONAL CONCERT
DE FESTA MAJOR
A  la plaça Universitat,
a les 8 del vespre
Amb la Cobla-Orquestra MONTGRINS
Àrea de Festes

TRADICIONAL CASTELL DE FOCS
A la platja (davant la riera Sant
Domènec). A 2/4 d’11 de la nit
Pirotècnia IGUAL

BALL DE FESTA MAJOR
A  la plaça Universitat,
a 2/4 de 12 de la nit
Amb la Cobla-Orquestra MONTGRINS
Àrea de Festes

XXV TROBADA DE GEGANTS
Al carrer ample, a les 6 de la tarda
Amb els GEGANTS DEL BARRI DELS
ABELLS, GEGANTS DE CANET,
GRALLERS DE XAROP DE CANYA  i
diverses parelles de GEGANTS DE
CATALUNYA
Cloenda de la trobada a la plaça
Universitat

Diumenge

juny

27

Dilluns

juny

28

Dimarts

juny

29
Dissabte

juliol

03
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f E s T A  M a J o R 20
10101010 10

Diumenge

juliol

11

Dissabte

juliol

17

Dissabte

juliol

24

Diumenge

juliol

25

CORREFOC
Sortida des de la plaça 11 de
Setembre, a les 10 del vespre
Colla de diables de Canet
Recorregut: Pl. 11 de Setembre, C/ Lluís
Domènech i Montaner, Pl. Indústria, C/
Sant Pere, C/ Saüc, C/ de la Font, Pl.
Macià, C/ Sant Jaume i T. dels lledoners
(Font dels gossos)

TORNEIG DE TIR AL PLAT
Al camp de tir,
des de les 11 del matí
fins a les  8 del vespre
Club de Tir al Plat Canet

POSTULACIÓ DEL CÀNCER
Durant tot el dia
Associació de Lluita Contra el Càncer

IV CAMPIONAT DE BOTIFARRA
VILA DE CANET DE MAR
A les 4 de la tarda a l’envelat de
Vil·la Flora (inscripcions una hora
abans). Cost inscripció: 12 euros  per
persona
Les 4 Manilles

XIV MUSCLADA POPULAR
Al carrer ample.
A les 6 de la tarda concurs,
a les 8 del vespre degustació
Moixons Llepafils

SARDANES
cobla Principal de Cassà
A 2/4 de 8 del vespre,
Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

IX CANTADA D’HAVANERES
Amb els grups  Barca de Mitjana, La
Barretina  i Les Veus del Mar
Al passeig Marítim, a les 10 de la nit
Comissió Havaneres

FESTA DE SANT CRISTÒFOL
Patró dels automobilistes
i els transportistes.
A les 11 h del matí, al passeig de la
Misericòrdia benedicció dels cotxes.
Comissió de Festes

XV CONCURS DE FOTOGRAFIA
DE FESTA MAJOR
Treballs exposats des del 16
fins al 22 de juliol
(ambdós inclosos)
A la Sala Municipal d’Exposicions
Àrea de Cultura

X PASSEJADA NOCTURNA PER
LA HISTÒRIA DE CANET
Sortida des de la plaça Macià.
A les 10 de la nit.
- Vegeu programes a part -

SARDANES cobla Premià
A 2/4 de 8 del vespre.
Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

SARDANES
cobla Thermalenca
A ¼ d’11 de la nit.
Plaça de la Llenya
Amics de la Sardana

MERCAT D’INTERCANVI
Intercanvi i plaques de cava
A la riera Sant Domènec,
a les 5 h de la tarda
Àrees de Promoció Econòmica
i Medi Ambient

GRAN NIT DE LA SARDANA
A la plaça Universitat,
a partir de les 7 de la tarda
Amics de la Sardana
- Vegeu programes a part -

X CONCURS DE PINTURA
GOLFA AL CARRER
Pels carrers de Canet. A les 10 de la nit
Exposició de les obres de l’1 al 8
d’agost a la Casa museu Domènec i
Montaner
La Subhasta es farà el dia 8 d’agost a
la Casa museu a 2/4 de 8 del vespre
ARTENAC
- Vegeu programes a part -

Dissabte

juliol

03

Diumenge

juliol

04

Dissabte

juliol

10

Divendres

juliol

16

Dissabte

juliol

31



Viure Canet    gener  201011

A l’abril es va rodar la pel·lícula per
a televisió Tramaran anar a mart,
que s’ha emès a través de la Xarxa
de Televisions Locals. Es va rodar
als coneguts com pisos roses i al
passeig de la Misericòrdia. La
productora és Atzucac Films i han
triat Canet perquè hi han trobat
espais que es poden ambientar
perfectament amb l’època de la
pel·lícula, que se situa a l’any 1972.
A finals de maig vam viure un altre
rodatge. També d’una pel·lícula per
a televisió. Al darrere dues
productores, DreamTeam Concept
i Kálida Producciones, que

Des de l’abril s’ha rodat al nostre poble tres llargmetratges

Canet es converteix
en un plató cinematogràfic

compten amb la
col·laboració de TV3. Es
titula El criminal i és un
thriller dirigit per Carles
Vila. Els actors principals
són José Luís García i
Ivana Miño. Ell és un actor
sevillà que ha treba-llat
amb directors com Miquel
Albadalejo i Gracia Quere-
jeta i a ella l’hem vist
interpretant la Nicole de
Ventdelplà. El criminal es

va rodar a la platja, just al límit entre
Canet i Sant Pol i a la riera Sant
Domènec.

Tres metros sobre el cielo, la
darrera producció rodada a
Canet

I aquest juny s’ha rodat també a
Canet, part del llargmetratge
cinematogràfic Tres metros sobre
el cielo, de Fernando González
Molina. És una producció de gran
envergadura, ja que al darrera hi ha
productores com Zeta Cinema,
Globomedia i Antena 3.

Les seqüències rodades a Canet
s’han centrat al carrer Quirze Planet,
sobretot a l’interior de la Casa
Rovira, edifici catalogat de
l’arquitecte Josep Antoni Coderch.
La gestió per al rodatge ha comptat
amb el suport de la Barcelona-
talunya Film Commission, organis-
me al qual l’Ajuntament de Canet
s’ha adherit, que assessora els
consistoris en tot el que té a veure
amb la coordinació de rodatges i
gravacions audiovisuals.
El fet que es rodi a Canet és una
excel·lent manera de donar projec-
ció exterior a la nostra població.

Veu la llum el llibre Canet de Mar. Història i arquitectura. El patrimoni local catalogat

La presentació es va fer al març passat, davant d’un nombrós públic a
l’Escola de Teixits. Ens hi van acompanyar el director general de
Patrimoni Cultural de la Generalitat, el senyor Jordi Roca i el senyor
Joan Casanovas, en representació de l’empresa ACESA – Abertis,
patrocinadora de la col·lecció Estudis de patrimoni.
Canet de Mar. Història i arquitectura és el punt de partida per a la difusió
del valuosíssim patrimoni arquitectònic que té Canet. La descoberta
fa temps que l’havíem feta, però tenir-ho tot detallat en un document
rigorós i sobretot, molt atractiu a la vista, fa que es converteixi en una
guia indispensable per conèixer el nostre poble.
Es va contactar amb els propietaris dels edificis privats que apareixen
al llibre. A tots ells, l’Ajuntament ha agraït la disponibilitat de deixar-nos
entrar a casa seva. Hi ha hagut alguna imprecisió com la de l’antiga
casa Llauger Roura, que al llibre figura que va ser transferida per Aurèlia Casals Roura a Josep Planet Travessa
i en realitat, la casa, com tot el patrimoni d’Aurèlia Casals, va passar a mans del Bisbat de Girona i aquest la va
vendre a Josep Planet.
És el tercer volum de la col·lecció Estudis de patrimoni, coeditada per l’Ajuntament, a través de l’Àrea de
Cultura, per Edicions Els 2 Pins i pel Centre d’Estudis Canetencs.

El patrimoni local ens interessa
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La guia de
turisme al mòbil

L’Oficina de Turisme disposa d’un
nou dispositiu que permet obtenir
informació turística de Canet i de la
comarca, en diferents idiomes i
directament al telèfon mòbil. Es
tracta d’una iniciativa del Consorci
de Turisme Costa de Barcelona -
Maresme que s’ofereix des de les
diferents oficines d’informació
turística de la comarca. Qui s’acosti
a l’Oficina de Turisme ubicada a la
Casa museu i porti un telèfon mòbil
amb suport blutooth, rebrà avís de
sol·licitud de descàrrega. Si
s’accepta, ja es podrà gaudir de
tota la informació actualitzada. Hi ha
altres opcions per tenir la
descàrrega. Per exemple via
missatge SMS de mòbil o connexió
a internet.

L’Ajuntament
col·labora amb la
setmana de l’energia

El de Canet serà un dels ajuntament
que col·laboren amb la setmana de
l’energia, una campanya de l’Institut
Català de l’Energia (ICAEN) de la
Generalitat que vol promoure
mesures d’estalvi i eficiència
energètica entre la població. Es fa
la setmana del 14 al 20 de juny i
entre les activitats hi ha un concurs
de fotografia obert a tothom titulat
Ensenya’ns com estalvies energia.

La Universitat de la
gent gran clou el curs
amb 97 alumnes

La Universitat de la Gent Gran de la
UNED ha tancat el curs acadèmic
2009-2010 amb un resultat més
que satisfactori. Un total de 97
alumnes han cursat l’oferta formati-
va d’aquest any: Anglès nivell I i II,
Canvi Climàtic, Patrimoni Local, His-
tòria de Catalunya i Canet de Mar,
Informàtica i el taller d’internet.
De cara al curs vinent la UGG
mantindrà algunes de les assigna-
tures i n’ofertarà de noves, com ara
l’Anglès, nivell III. Al mes de juliol
es preveu que s’obri el període de
prematrícula dels cursos.

Desenvolupem
Plans d’Acció Local
mediambiental
Al darrer Ple s’han
aprovat dos projectes de
Medi Ambient d’abast
local però amb incidència
a nivell global. Ens
referim al PAES (Pla d’ac-
ció per a l’energia
sostenible) i al PALS (Pla
d’acció local per a la
sostenibilitat).
El PAES respon a la
signatura del Pacte d’al-
caldes de l’any 2008 a
nivell europeu i que compromet els municipis adherits a aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos efecte
hivernacle mitjançant actuacions relacionades amb l’eficiència energè-
tica i les fonts d’energies renovables.
Per elaborar el PAES hem comptat amb el suport tècnic i econòmic de la
Diputació de Barcelona. Així, l’Ajuntament de Canet es compromet a
reduir 9.693,21 tones de CO2 des d’ara fins al 2020.
Impulsem l’Agenda 21 local
Amb l’elaboració del PALS (Pla d’acció local per a la sostenibilitat) Canet
disposa de les bases per impulsar l’Agenda 21 local, un document que
defineix l’estratègia a seguir per tal d’assolir un desenvolupament
sostenible, és a dir, aquell que assegura les necessitats presents, sense
comprometre les necessitats de les generacions futures.
El procés d’elaboració del PALS ha estat possible gràcies a la
participació activa dels agents socials, econòmics i persones a títol
individual.
S’ha fet una auditoria del municipi, s’ha dissenyat el PALS i s’ha elaborat
un pla de seguiment amb indicadors per a la sostenibilitat.

Nou horari de la Deixalleria

Des del 14 de juny, la Deixalleria fa un nou horari. Preneu-ne nota:
De dimarts a divendres, de 8.00 a 13.00 h. i de 15.00 a 17.30 h.
Dissabte, de 8.00 a 13.00 h. i diumenge i dilluns, tancat.

Canvi del dia en la recollida de trastos

Enlloc del 24 de juny (Sant Joan) es recolliran trastos el 22 de juny
Enlloc de l’1 de juliol (Festa Major) es recolliran trastos el 8 de juliol
Recordeu que heu de trucar als Serveis Tècnics 93 794 39 40

Aparcament de pagament a la platja

Aquest estiu, l’esplanada de davant de la platja a tocar de Sant Pol, serà
de pagament. Així ho ha decidit el Ple municipal. La mesura s’ha pres per
reordenar aquest espai i habilitar-hi un aparcament que faciliti la rotació.
L’horari de pagament és de 10.00 a 19.00 hores i s’ha aprovat una taxa
que contempla una tarifa general de 3 euros i una tarifa especial de
temporada (15 de juny a 15 de setembre) de 45 euros al mes.
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Ja tenim Ordenança de
civisme i convivència
Ha estat un any de treball intens per
elaborar un text que tingués cura de
regular les normes bàsiques de
civisme i convivència ciutadana a
Canet. I s’ha fet perquè, en molts
aspectes, calia buscar regulació en
una ordenança de l’any 1977.
Durant aquests anys s’ha anat
redactant normativa específica,
sobre-tot pel que fa referència a la
circulació, els residus o la tinença
d’animals.
El document és extens i recull
aspectes com els drets i els deures
dels ciutadans i el comportament i
la conducta que ha de tenir la
població, aturant-se en la utilització
d’espais i equipaments públics, els
espais naturals o els parcs i jardins i
la platja. Evidentment, mereixen un
destacat les relacions veïnals. En
aquest punt trobem el desenvolupament de les activitats domèstiques
que requereixen comportament adequat, com ara regar les plantes,
estendre roba, netejar catifes i estovalles o evacuar fums o brossa. La
convivència no és senzilla i cal, en determinats casos, tenir un document
que reguli les situacions més quotidianes.
Conscients que la millor mesura és l’educació, es dedica un capítol al
foment de la convivència ciutadana i el civisme. Per això neixerà el Pla
municipal de civisme i és crearà també la Xarxa cívica de Canet. La Xarxa
serà l’observatori permanent per a la convivència i estarà formada,
inicialment, per la vintena d’entitats que han participat en el procés
d’elaboració de l’ordenança i per les 76 famílies de Canet que s’hi van
mostrar interessades des del principi. També s’impulsarà la figura del
voluntari i l’agent cívic.
Les infraccions seran lleus, greus o molt greus i les multes oscilen entre
els 400 euros a què poden arribar les lleus, els 1.000 euros a què poden
arribar les greus i els 2.000 euros que poden imposar-se per les faltes
molt greus. Les lleus podran ser commutades amb treballs comunitaris.

Detencions policials

Les últimes setmanes, els agents
de la Policia Local han dut a terme
detencions per diversos delictes
comesos a Canet. Al març es va
detenir un jove de 21 anys pel
presumpte robatori d’un ciclomo-
tor. Va ser a la riera Gavarra. Hores
més tard, se’n detenia un altre de
23 anys pel presumpte robatori
amb força dins un vehicle.
El dissabte 20 de març, els agents
van detenir a l’interior d’un bar que
estava tancat, un home que
portava una navalla i dos ganivets
que possiblement havia utilitzat
per forçar la caixa enregistradora,
armaris i màquines expenedores i
escurabutxaques del local.
També dins d’un bar hi va haver
una altra detenció el dimecres 12
de maig i també per presumpte
robatori. Hores abans d’aquesta
detenció, els agents de la Policia
Local ja havien detingut un jove
en una nau del polígon, on havia
entrat per endur-se material
elèctric i cablejat. Aquestes
detencions es van dur a terme
gràcies a la col·laboració
ciutadana, ja que es va alertar els
agents d’actuacions sospitoses.
L’endemà, el dijous 13 de maig, la
Policia va ser avisada des d’un bar
en el qual hi havia un home molt
alterat que amenaçava un
treballador de l’establiment. La
Policia van deternir l’home per
alteració d’ordre públic i
resistència a l’autoritat. En aquest
cas, es donava la circumstància
que l’home havia estat detingut
dos cops durant els darrers
mesos per robatori amb força.
El 24 de maig hi va haver una altra
detenció per intent de robatori
amb força en una casa. Va ser una
actuació conjunta amb els Mossos
d’Esquadra.
I malauradament, les darreres
setmanes s’han detingut a Canet
dues persones per violència de
gènere. Una el 21 de maig, gràcies
a la col·laboració de ciutadans que
van avisar els agents que s’estava
produint una forta discussió entre
un home i una dona. En arribar al
lloc, els agents van comprovar
que la dona presentava lesions de
caràcter lleu. El segon detingut és
un home de 41 anys que va agre-
dir la seva dona al domicili
conjugal.

Trobada anual de la
Junta Local de Seguretat

És tracta d’una reunió que es du a
terme un cop l’any i en la qual
intervenen els responsables de
seguretat ciutadana al nostre
poble. Això vol dir l’Ajuntament, a
través de la Regidoria de Seguretat
ciutadana i el cos de la Policia Local,
la delegació del Govern de la
Generalitat a Barcelona i els
Mossos d’Esquadra. Es una

trobada que serveix per valorar els resultats en matèria de seguretat
ciutadana al municipi i marcar les pautes a seguir a partir d’ara.

Campanya de civisme del 2004
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LA NOSTRA
FESTA

Encetem el darrer any de legislatura amb una
sèrie de canvis, que de ben segur marcaran un
abans i un després en la política local de Canet.
Després de nou anys compartint
responsabilitat política amb els companys
d’Esquerra Republicana, una sèrie de
circumstàncies han fet que es produís el
trencament del pacte de govern. Poden haver
estat moltes les causes d’aquest fet, però des
del PSC respectem la decisió i no volem entrar
en recriminacions o disputes innecessàries
que qui realment perjudicarien és a la població
del nostre municipi. Així
doncs, continuarem
treballant per fer de
Canet un poble per a
tots i totes.
Quan es governa,
s’han de prendre
decisions que no
sempre són del gust de
tothom, però hem de
ser conscients, que
dintre d´un equip, la
majoria ha de ser respectada. Calen decisions
que en moltes ocasions són difícils de prendre,
però són necessàries i sempre, en tot cas, pel
bé de Canet. No ens mou cap personalisme i
no deixem ni deixarem de banda situacions
futures que es puguin plantejar; treballem amb
visió, però també amb realisme, tocant de peus
a terra.
Enfilem doncs, la recta final de la legislatura
amb la mateixa força i honradesa que sempre
ens ha caracteritzat. Són temps difícils, la crisi
econòmica afecta molt als ens locals, però no
per això el dia a dia s’atura. El poble és viu i
s’han d’atendre les seves necessitats. Passat
l’estiu, les maquinàries electorals engegaran
motors cara a les eleccions al Parlament de
Catalunya en primer lloc i més endavant les
municipals del maig.
Els canetencs haurem de decidir qui ens
representarà. De ben segur, hi haurà moltes
cares noves, però el més important serà fer
confiança en propostes serioses i factibles.
El PSC no ha venut, ni vendrà mai fum.

Benvolguts veïns,
Canet de Mar, un poble que data del segle XI,
amb un ric patrimoni històric, artístic i cultural,
celebra la Festa Major dels nostres patrons
sant Pere i sant Pau. Així, que fem poble,
desconnectem durant uns dies i gaudim de
l’herència que ens van deixar arquitectes com
ara Puig i Cadafalch, Calvet i Domènech i
Montaner, entre d’altres.
Són dies per viure Canet. Gaudim de les platges,
de la ruta modernista, (la casa Roura, la casa
Domènech i Montaner, i l’Ateneu Canetenc)
sense oblidar els concerts de Santa Florentina,
les cercaviles, els correfocs. També us animem

perquè feu una
passejada pel
Santuari de la
Misericòrdia, per les
nostres places, els
nostres carrers o
bé fer una excursió
fins a la creu.
Sortim al carrer i
preparem la nostra
Festa Major. És una
ocasió per a

celebrar-ho tots junts, amb els nostres veïns,
amics, familiars independentment de la nostra
ideologia política. Vivim temps difícils i no podem
desaprofitar cap ocasió per dissipar els
maldecaps de l’economia diària.
Aquesta és l’última Festa Major d’una legislatura
marcada per dues crisis ben actives, la
econòmica general i la crisi política del nostre
govern tripartit, trencat els darrers dies.
Els últims esdeveniments deixen al descobert
la necessitat d’un canvi polític al nostre poble.
Des de CIU, esperem que aquest últim any que
queda de legislatura no sigui un any erm, per
una falta de decisió política.
Ajuda’ns a aconseguir un gran Canet de Mar
amb il·lusió i futur.
CANET PEL CANVI
Bona Festa Major a tothom !!!

EL MÉS IMPORTANT,
PER DAMUNT DE TOT,
ÉS CANET

Des del PSC
continuarem

treballant per fer
de Canet un poble
per a tots i totes

’’
Sortim al carrer i

preparem la nostra
Festa Major. És una
ocasió per celebrar-

ho tots junts»

’’
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DEFENSEM AMB
FERMESA EL NOSTRE
PROJECTE POLÍTIC

DIGNITAT

El nostre objectiu sempre ha estat completar el
mandat i complir el compromís amb Canet. En Rafel
Dulsat i l’Òscar Figuerola ho desitjàvem, però no a
qualsevol preu, el preu del xantatge permanent.
No ha pogut ser perquè ens han expulsat del govern.
Fèiem nosa.
Per què? Perquè hem proposat una rebaixa dels sous
dels polítics el 10%, perquè hem demostrat que és
possible tenir un camp nou amb gespa a la zona
esportiva i cedir els terrenys a la Generalitat per al
segon institut. Les propostes es van rebutjar. Per
què?
Vam proposar una
rebaixa del 10% el mes
de març dins el govern i a
causa de la deslleialtat
d’Unió ho vam fer públic
el 15 d’abril. Tot, abans de
les propostes de
retallades del govern
espanyol (hi ha qui ho vol
barrejar).
Vam proposar una
rebaixa del 10% per
donar exemple.
L’Ajuntament ha aprovat
un pressupost on rebaixa el sou dels treballadors,
rebaixa els serveis i retalla els ajuts. Per què no van
voler rebaixar-se el sou i predicar amb l’exemple?
Hem defensat fins a l’extenuació que és possible
un camp de futbol nou amb gespa a la zona esportiva
i cedir els terrenys per al nou institut. Per què no ho
volen? I mentrestant, l’any vinent hi haurà 4 barracons
a l’Institut! Mai més podran repetir que l’educació és
prioritària!
Posar gespa al camp previst a la zona esportiva és
de sentit comú i coherent amb la planificació
elaborada per la pròpia Àrea d’Esports de
l’Ajuntament i per Urbanisme. Només té un
inconvenient. No es pot fer tot en un sol any. I molts
avantatges.
Un nou institut al costat de l’Escola Misericòrdia és
una proposta lògica i coherent amb l’equilibri
territorial. Qualsevol modificació del planejament
urbanístic requereix, com a mínim, un procés de dos
anys. Des d’Urbanisme i durant 3 anys hem estat
treballant per obtenir al centre del poble una zona
verda i una zona d’equipaments per a una nova
escola com a reserva de futur. Com sempre,
s’improvisarà i es desequilibrarà el territori.
Ens sap molt de greu. No vam cedir al xantatge de
retirar la proposta de rebaixar els sous dels polítics.
Potser ara, tot allò que no era possible o molt difícil
o no calia córrer... ara es desencallarà ... Tant de bo!

A pocs dies del trencament del pacte entre ERC, PSC i
UMdC no cal dir que tenim un sentiment confús i agredolç.
Hem estat el cap de turc d’aquells que ja fa temps volien
deixar l’Equip de Govern i no sabien com fer-ho. Sinó,
només cal fer una ullada pel voltant i veurem que la jugada
es repeteix. Sense cap lligam, les campanyes són molt
més còmodes i les responsabilitats esdevenen alienes.
Nosaltres continuarem endavant amb el nostre projecte
polític en un moment en què la situació econòmica global
és molt difícil. Situació que ens ha portat a prendre
decisions que tenim molt clares:
- En primer lloc, hem cregut necessari, abans de prendre
mesures més dràstiques amb el personal fix i laboral de
l’Ajuntament, retallar despeses directament relacionades
amb els càrrecs electes, així com amb els dos càrrecs
de confiança, càrrecs que en cap cas deixen d’ésser
càrrecs polítics i no laborals.

- En segon lloc, el
compromís electoral pres
per ERC i PSC, no pas per
UMdC, de posar gespa al
camp de futbol ha
comportat la necessitat
de valorar si en aquests
moments era viable tirar
endavant el projecte de la
zona esportiva situada a
l’entorn de l’actual
piscina municipal H2O.
Que fos una realitat
aquest projecte depenia
únicament i
exclusivament de la
venda de les pistes

d’atletisme. El mal moment econòmic i el poc interès i
compromís per part del regidor d’urbanisme a l’ hora de
mantenir converses amb els possibles compradors han
fet impossible aquesta venda. Per tant, l’Ajuntament no té
els diners per fer la zona esportiva i sembla que serà
difícil aconseguir-los en un futur immediat. Per fer front
al compromís, pres en campanya electoral, la mesura
més raonable és posar la gespa i arranjar el camp de
futbol actual que gràcies al Pla Zapatero no comporta
cap despesa.
- En tercer lloc, la decisió presa amb el camp de futbol fa
que en aquell indret no s’hi podrà construir un nou institut.
Però això no deixa de ser una anècdota, ja que el nou
institut es podria construir en un altre indret. El fet, però,
no és el lloc, sinó la necessitat d’un nou institut. Pensem
que abans s’ha de fer un bon estudi demogràfic, valorar
l’impacte que tindrà la construcció de l’institut de la
Vallalta (Sant Pol, Sant Cebrià) i apostar per destinar
aquests esforços a aconseguir Cicles Formatius, fet que
evitaria que els nostres joves haguessin de marxar fora
del poble a estudiar o bé escollir a desgrat el Batxillerat
com a única sortida.
Aquesta és la nostra postura i l’estem defensant amb
fermesa. Us desitgem una bona Festa Major!

Continuarem
endavant amb el
nostre projecte

polític en un
moment en què la

situació econòmica
global és molt difícil

’’
El nostre objectiu
sempre ha estat

completar el
mandat i complir el
compromís amb

Canet

’’
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