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INTRODUCCIÓ 

Teniu a les vostres mans el programa electoral d’Esquerra Canet de Mar per a les eleccions 
municipals, document que pretén ser l'eina de treball dels propers quatre anys i següents. 

Aquest programa electoral pivota sobre quatre eixos: Promoció de la Vila i Treball, Territori i 
Sostenibilitat, Acció Social, Economia i Gestió de Recursos. Són les quatre àrees en què proposem 
estructurar l'ajuntament. I també toquem abastament en el programa altres aspectes que han 
d'acompanyar dia a dia l'acció de les quatre àrees: Organització Municipal, Participació, Propostes 
Cost Zero, El procés de Canet de Mar cap a la Catalunya rica i plena. En ells trobareu un seguit 
d’aportacions de diferents persones i col·lectius, a més del treball de les persones que formen la 
candidatura. 

En les propostes que hi trobareu s’ha tingut en compte l’experiència acumulada dels anys en la gestió 
municipal que han tingut els nostres regidors. En definitiva, tot un bagatge que hem de saber 
aprofitar per a millorar la nostra vila des d’una òptica nacional i d’esquerres. 

No són temps fàcils per als ajuntaments ni per a la ciutadania, i per això pensem que en la propera 
campanya electoral cal posar l’accent en dos temes cabdals: per una banda les propostes en l’àmbit 
econòmic, enteses com a elements dinamitzadors d’ocupació i de promoció de Canet, que en el 
vessant comercial i industrial permetran reactivar l’economia local, i d’altra banda les polítiques 
d'inversió social, ja que en el context actual cal dur a terme polítiques que evitin la fractura social i 
que ajudin a mantenir els nivells de benestar assolits fins ara. Sabem que tot plegat és complicat per 
les dificultats que travessen els ajuntaments, i per això també cal apostar per un altre compromís: 
aprofitar la proximitat que donen els municipis per fer polítiques d’acompanyament cap als canetencs 
i canetenques davant les seves dificultats i les seves iniciatives. A voltes no és tant important el 
resultat final de l’acció municipal, sinó el fet que el ciutadà i la ciutadana s’hagin sentit acompanyats 
per l’administració local, i aquí els nostres càrrecs electes hi tenim la mà trencada, per la qual cosa 
cal reforçar també aquest aspecte. 

Hi ha altres principis que són inherents a la nostra formació política, i que marquen un estil diferent 
de fer política: la transparència, l’honestedat, el rigor i l’austeritat formen un conjunt de valors que 
apliquem i aplicarem a la gestió pública, i ara més que mai aquests valors estan a l’alça. En l’any que 
el partit celebra 80 anys de la seva fundació —en motiu d’unes eleccions municipals— som partícips 
dels principis i valors que ens llegaren aquells homes i dones que van lluitar per millorar la seva 
societat tal com nosaltres fem amb la nostra.  
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PRESENTACIÓ I OBJECTIUS: L’OCUPACIÓ  

Esquerra ha format part del govern municipal gairebé de manera continuada durant els darrers deu 
anys. Això ha permès incidir de manera directa en la política local durant l’últim decenni. Podem 
parlar de moltes millores que han modernitzat la nostra vila: segona escola pública, escola bressol, 
CAP, piscina municipal, millora museu, polígon industrial, arxiu municipal, cobriment de les rieres, 
urbanització de les rieres, plaça Universitat, batxillerat artístic, recollida selectiva, entre altres. 

Ara tenim un poble molt millor que el de fa deu anys però encara hi ha mancances importants. Per 
una part ens queden projectes que encara no hem pogut portar a terme com l’Odèon (espai d'arts 
escèniques) o el segon institut. Per altra banda ens adonem que totes les millores fetes no ens han 
ajudat a potenciar la vida econòmica ni l’ocupació a Canet. I després d'una inversió tan important 
seria un error greu no treure'n profit. 

Creiem que ara és l’hora d’invertir per l’ocupació i el treball dels nostres ciutadans. I com podem fer 
això en un moment de crisi econòmica i de manca de recursos municipals? 

Doncs, creiem que ara cal fer canvis i centrar el nostre futur en passar de ser un poble dormitori i 
poca cosa més, a ser un poble productiu i de serveis amb “pols d’atracció econòmica i cultural” a 
nivell comarcal i nacional que ens aportin més llocs de treball. 

Però malgrat la urgent necessitat de fer-ho no ens podem permetre d'augmentar el deute municipal 
que, en successius increments, s'ha convertit en una llosa de mal suportar. Per això una part 
important de les nostres propostes són de COST ZER0, que no suposin cap despesa, o despesa 
mínima, al poble. 

Per altra banda també proposem modernitzar l’organització municipal i reduir costos, ampliant la 
participació ciutadana i fent d’ella l’eix de recuperació econòmica de la vila. 

El nostre és un programa pensat pels canetencs i per als canetencs on tothom hi té cabuda, i el que 
és més important, és per transformar Canet en un poble amb més ocupació i més poder de crear 
feina. Per això proposem reindustrialitzar Canet mitjançant l’associació de la indústria i els 
serveis. 

Són moments difícils i per això no podem deixar de banda les necessitats més immediates de la gent, 
i alhora hem d’ajudar perquè tothom pugui tenir un treball digne que li permeti afrontar el futur amb 
il·lusió i ganes de treballar per Canet. 
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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL: MODERNITZACIÓ I REGIDORIES 
AGRUPADES  

Pensar en l’ajuntament de Canet com una institució aïllada de la realitat ciutadana no ens sembla la 
millor manera d’engrescar la població en la política i en la intervenció de la vida ciutadana. Cal 
canviar aquest concepte i apropar i fer més senzilla la relació dels habitants de Canet amb qui els 
representa.  

Per això proposem una nova organització interna municipal i mesures de modernització de 
l’ajuntament. 

Organització interna 

Proposem l'agrupació de les regidories en quatre grans àrees que treballin amb meses o consells 
assessors. Aquestes quatre àrees s’organitzaran de manera que comptin amb regidors dels diferents 
partits que conformin el govern, i es treballarà des de la visió d’equip i no des de la individualitat. 
Comptaran amb un consell assessor de voluntaris que col·laborarà en el disseny de les polítiques 
conjuntes a portar a terme.  
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LA VILA I 
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Regidories agrupades 

Com ja s’ha explicat anteriorment creiem que no es pot treballar de manera eficient des de regidories 
tancades i amb poca transversalitat. En època de crisi cal agrupar les regidories en les quatre grans 
àrees de tinences d’alcaldia de manera que els regidors formin equips de treball. 

Hem centrat les àrees de treball en blocs que no són tancats i que, possiblement, en algun moment 
també interactuen entre ells perquè el treball en un municipi ha d’implicar una interacció constant 
entre les àrees.  

Mesures de modernització 

— Oficina virtual eficient. Cal millorar els mecanismes que ens permeten les noves tecnologies 
perquè el ciutadà pugui participar i comunicar-se amb l’ajuntament durant les 24 hores del dia i els 
365 dies a l’any. Des de l’oficina virtual es podran fer molts tràmits sense la necessitat d’anar 
personalment a l’ajuntament. Això estalvia molèsties al ciutadà i despeses al propi ajuntament. 
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— Eficiència del servei. En un moment com l’actual en que tothom ha hagut de racionalitzar les 
seves despeses, cal pensar també en l’administració perquè també faci aquest pas. Cada cop hi ha 
més treballadors en un ajuntament. Cal racionalitzar recursos i organitzar millor les tasques que es 
poden fer. 

— Oficina d’Atenció. Proposem ampliar l’horari d’atenció al ciutadà obrint l’OAC (Oficina d’Atenció al 
Ciutadà) a les tardes, mantenint la mateixa plantilla actual. 

— Instauració i exigència del Codi ètic municipal, decàleg de bones pràctiques per avaluar 
l'actuació del consistori i estimular l'excel·lència en el govern municipal. Aquest Codi, per a ser 
verdaderament eficaç, ha de ser consensuat i reconegut per l'alcalde/alcaldessa, per tots els regidors 
i regidores i aplicat en tots els àmbits de govern i gestió de l'ajuntament. En espera de l'estudi i 
decisió conjunts, nosaltres proposem aquesta formulació: 

El Codi Ètic de l'Ajuntament de Canet 

 I Estima el teu poble, respecta'l i posa'l per davant de qualsevol interès personal o de 
partit. 

 II Prioritza l'economia local, lluita contra l'atur i facilita l'accés a l'habitatge a qui ho tingui 
més difícil. 

 III Promou la cultura, l'educació, la convivència, la participació i l'esport. 

 IV Tingues cura de la gent gran, de les persones discapacitades, malaltes o que tinguin 
necessitat urgent. 

 V No menteixis ni prevariquis, escolta les queixes, admet les crítiques i atén les 
reivindicacions. 

 VI Sigues transparent en la gestió, no t'apoltronis ni admetis cap tipus de corrupció o 
suborn. 

 VII No robis ni permetis que els pobres i els dèbils paguin les crisis dels poderosos. 

 VIII Sigues sensible a la imatge del teu poble i no deixis que es malmeti la natura, ni el 
territori, ni el patrimoni. 

 IX Escolta la veu del teu poble i dels seus representants i, si l'assumpte ho aconsella, 
promou consultes entre tots els veïns. 

 X Denuncia l'opressió i l'espoli del teu poble i del teu país i defensa'n la plena llibertat. 
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PROMOCIÓ DE LA VILA I TREBALL 

La promoció de la Vila és la principal eina per al desenvolupament econòmic de Canet. En un moment 
com l'actual cal saber explotar la nostra Marca per ampliar l'àrea d'influència del nostre poble. 

Procurarem per la generació d’oportunitats, pel desenvolupament dels projectes professionals i 
empresarials, per crear les condicions, en la mesura de les nostres possibilitats, que facilitin la 
creació de riquesa i ocupació. 

Apostarem per l’economia de la identitat, la col·laboració público-privada en els projectes de 
dinamització econòmica, i la necessitat d’un treball transversal de les diferents àrees implicades dins 
de l’ajuntament. En un món globalitzat com l’actual, només des de la diferència és possible competir. 
Posar en valor aquesta diferència ens permetrà desenvolupar una economia basada en la identitat.  

Una de les més important tasques serà gestionar el producte turístic local, que englobi les 
potencialitats locals lligades a l’entorn paisatgístic i arquitectònic, a la cultura, a la pròpia història o a 
activitats econòmiques singulars. 

Com ja hem explicat ara cal treure rèdit de les fortes inversions que s’han fet al poble i introduir nous 
focus d’atracció econòmica que aportin llocs de treball a Canet de Mar. Sota aquest títol estarien totes 
les polítiques que proposen crear ocupació al poble i incentivar l’economia local. Res no és fàcil i, per 
tant, cal buscar propostes que no comportin despeses, les que anomenem de Cost Zero. Com per 
exemple: Aconseguir una Escola Oficial d’Idiomes o ser subseu d’una de ja creada pot aportar 
feina a unes quantes persones titulades però alhora pot permetre que els comerços i restaurants de 
la zona es beneficiïn dels centenars d’alumnes que vagin al centre. 

 

La necessària reindustrialització de Canet de Mar 

Canet de Mar acredita una llarga tradició manufacturera des del s XVIII passant per la revolució 
industrial del XIX, que esclata el s XX amb el naixement i desenvolupament de la indústria tèxtil 
lligada als teixits de punt. Aquest és el pòsit de cultura industrial i emprenedora que impregna el 
conjunt de la societat. 

Cal fomentar una nova reindustrialització de Canet a partir d’un pacte entre el propi Ajuntament i el 
conjunt de la societat, és a dir, empresaris i treballadors, petits empresaris autònoms o simplement 
autònoms i centres educatius. Aquest pacte haurà de buscar aliances a la comarca, i també a l’àrea 
metropolitana de Barcelona per beneficiar-nos d’un treball en xarxa. 

Hem de participar en projectes que tinguin un model i que disposin de la suficient massa crítica per 
poder ser eficients. 

Un exemple fóra la integració a ACTE (Associació de Ciutats Tèxtils Europees). En el passat Canet ja en va 
formar part. És una associació que agrupa ciutats amb un substrat tèxtil i que conjuntament (són més de 
100 a Europa) actuen com a lobby de pressió i obtenen recursos econòmics per a dur a terme projectes 
conjunts de reconversió industrial, de valorització del patrimoni industrial, etc. En formen part ciutats 
catalanes com Terrassa, Sabadell, Mataró o Igualada. Treballen conjuntament i obtenen uns resultats 
excel·lents. Han d’aportar diners propis, però en reben molts de fora que els permeten fer accions 
conjuntes que les reforcen les unes a les altres. Oi que Mataró ha passat de ser una ciutat grisa i sense 
personalitat a una ciutat potent i amb capacitat per liderar la comarca? Posem-nos, doncs al seu costat i 
aprofitem-nos-en. 
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Quin tipus de reindustrialització: 

La reindustrialització de Canet s’ha de basar en un nou conglomerat indústria – serveis associats 
aprofitant els excel·lents fonaments de què disposem: 

⎯ Conservar les empreses innovadores tèxtils, audiovisuals i d’altres sectors presents encara a 
Canet. Dialogar-hi i assegurar el seu futur. 

⎯ Enfortir la relació amb l’Escola de Teixits, avui Centre de Recerca de Transferència de 
Tecnologia Tèxtil (CRTTT – Escola de Teixits) com a centre de referència de recerca i 
d’innovació en el sector tèxtil. 

 Col·labora amb Cetemmsa, és a dir, amb el TecnoCampus de Mataró. 

 Depèn de la Diputació de Barcelona i té molts contactes amb l’Àrea de Promoció 
Econòmica i contactes amb moltes empreses de Canet i de la comarca. 

 Hem d’enfortir-hi la nostra relació per mantenir i potenciar aquest centre i tot el que 
ens pot aportar de cara al futur. 

 Es podrien atraure empreses a Canet explicant-los-hi els avantatges de viure al costat 
d’un centre de recerca que innova en aplicacions tècniques tèxtils. 

 També es podria potenciar l’emprenodoria amb el CRTTT, Cetemmsa, el TecnoCampus 
i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Mataró, el Consell Comarcal i ACTE. 

⎯ Aprofitar Comediants com ambaixadors de Canet al món i per donar a conèixer totes les 
singularitats del nostre poble. 

 Desenvolupar el projecte Casa Comediants com a pol d’atracció d’un turisme 
intel·ligent i de qualitat que afavoriria el comerç, la restauració i l’hosteleria. 

 Implicar el grup en la consolidació del Batxillerat d’Arts Escèniques i en la implantació 
de cicles formatius relacionats amb el sector. 

 Conservar el patrimoni fet al llarg de la trajectòria. 

 Atraure empreses del sector audiovisual explicant-los els avantatges d’instal·lar-se 
en un poble com Canet. 

⎯ Dialogar amb restauradors, hotelers i comerciants per treballar conjuntament en l’explotació 
del patrimoni que tenim, Modernisme, la natura com el senderisme i les activitats de mar. 

 Cal oferir als empresaris actuals la possibilitat de millorar  la seva oferta hotelera i 
convertir-la en una oferta de gran qualitat per promoure el turisme intel·ligent o de 
natura. 

 Buscar emprenedors i inversors que vulguin crear oferta turística innovadora i de 
qualitat per atraure el turisme intel·ligent. 

 Fer tots els canvis urbanístics necessaris per facilitar el desenvolupament turístic a 
Canet. 
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Avui les activitats que generen més llocs de treball i més valor afegit, son activitats intensives en 
coneixement que requereixen persones preparades, creatives i emprenedores. Les inversions en 
formació i l’atracció de talent seran doncs aspectes a potenciar. Per això cal conservar aquells 
centres que ofereixen llocs de treball que generen coneixement (CRTTT – Escola de Teixits) o són 
creatius (Comediants, Casa Museu Domènech i Montaner i projecte Casa Comediants). De ben segur 
que el desenvolupament d’un turisme rural marítim també crearia nous llocs de treball relacionats. 

L’objectiu fonamental d’aquest procés de reindustrialització ha de ser la generació de nous llocs de 
treball i la creació i distribució de riquesa en benefici del conjunt dels ciutadans de Canet de Mar. 
Hem de ser capaços d’omplir el polígon. 

⎯ Hem de poder doblar el número de llocs de treball manufacturers a Canet en 4 anys. 

Hem d’aprofitar la centralitat de Barcelona i de l’àmbit metropolità per treure’n  profit i saber atraure 
a Canet empreses d’algun sector emergent com el sector de teixits tècnics d’ús mèdic, sector dels 
audiovisuals, participar de la marca de Barcelona per instal·lar oferta turística intel·ligent i de gran 
qualitat a Canet. 

Model de gestió: cal innovar molt. Les estructures creades els anys 80 han quedat antiquades, avui 
al món s’estan aplicant formes organitzatives molt més eficients que les basades en una unitat de 
policy maker i una agència pública associada.   

El treball en xarxa és essencial i formar part d’alguna xarxa és el requisit indispensable per poder 
disposar d’alguna oportunitat. 

Per tot això desgranem a continuació propostes concretes en cada àmbit d'actuació: 

Treball i Indústria 

La nova indústria ha de ser en aquells sectors en els quals tenim alguna possibilitat de ser 
competitius a nivell internacional. Per això, hem d’aprofitar desenvolupar-nos en aquells sectors en 
què ja hi som presents amb la conservació i col·laboració amb empreses que ja són a Canet i amb 
l’atracció de noves empreses innovadores i sostenibles de sectors com els teixits tècnics intel·ligents 
(amb components electrònics o del sector sanitari),  la indústria audiovisual o el turisme. Ens 
proposem: 

— Col·laborar amb el teixit productiu i comercial de Canet per superar els seus dèficits i crear 
atractius a noves empreses perquè s'instal·lin al polígon, de forma que uns i altres siguin motor de 
creació de nous llocs de treball. 

— Desenvolupar una indústria centrada en la innovació i la sostenibilitat. Aprofitar l’activitat de 
recerca de l’Escola de Teixits en aplicacions intel·ligents per atraure noves empreses. 

— Buscar empreses de la indústria audiovisual i escènica que potenciïn l’aposta pel batxillerat 
d’arts escèniques i futurs Cicles Formatius. 

— Pla estratègic (El Canet del FUTUR). Per poder planificar el Canet del futur a deu o vint anys 
vista, cal fer un pla estratègic, però no un pla fet des de diputacions ni empreses que apliquen models 
estandarditzats, sinó des de la proximitat i la participació. Treballant transversalment amb el Consell 
Assessor Municipal i els Consells de Regidories. Aquest pla hauria de partir dels consells per després 
demanar la intervenció del màxim de la societat civil. Si s’aconsegueix implicació també 
s’aconseguirà implementar millor el pla. En aquest cas creiem que tots els partits polítics haurien de 
participar en l’elaboració. 
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— Creació d’un viver d’empreses lligat al projecte emprenedor canetenc. L’anomenarem Canet 
Activa. 

— Fomentar la cooperació público-privada entre les administracions públiques i els agents privats 
implicats, com a criteri general per a garantir la viabilitat dels projectes de dinamització econòmica i 
d’ocupació. 

 

Cultura 

— L’Odèon com a dinamitzador cultural i 
econòmic del Casc Antic. El projecte de 
l’Odèon com a centre cultural i social 
permetrà dinamitzar el casc antic, aportarà 
sinergies amb la creació de nous comerços i 
serveis al seu voltant i ajudarà a la 
rehabilitació de tota una zona del poble. 
L’Odèon no és només l’aposta per un teatre 
per Canet. És molt més que això, és l’aposta 
decidida per fer de Canet un centre cultural 
comarcal i un eix dinamitzador del casc antic 
de la vila. La inversió cultural no només és 
necessària sinó que en aquest cas revertirà 
en escreix en la dinamització d’un barri que 
està molt malmès. L’Odèon ha de ser el “pol” 
on es puguin concentrar diferents sectors 
productius i associatius del poble: 
Comediants, grups musicals, ACPO, 
batxillerat d’arts escèniques, potenciació 
d’una indústria de l’audiovisual, etc. 

— Projecte Comediants. El projecte de la 
fundació Comediants segueix la mateixa línia. 
Molts pobles voldrien el projecte perquè els 
hi dóna imatge exterior però Comediants en
l’ofereix a Canet. Hem d’impulsar entre tots 
dinàmiques que ajudin a potenciar el nostre 
poble i aquest projecte és únic a Catalunya. El 
cost municipal serà molt baix, la cessió de 
l’espai. Alhora Comediants cedirà tot el seu 
fons artístic i de vestuari i seria la Generalitat 
qui invertiria perquè el centre fos una 
realitat. Conjuntar el projecte Comediants

amb el batxillerat d’arts escèniques, amb tallers per les escoles i amb altres activitats 
complementàries donà a la vila una situació ideal per ser una marca cultural de re

© David Gras 
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nom a tot el país. 

— Modernisme El Modernisme ha de ser motor cultural del poble. Cap poble de la comarca i pocs de 
Catalunya tenen tants monuments modernistes per metre quadrat com Canet. Això s’ha de 
promocionar i ha de ser un eix vertebrador de l’activitat econòmica de la vila. La Fira Modernista, les 
visites guiades, el Museu Domènec i Montaner, la passejada nocturna.... Han d‘anar donant a conèixer 
el nostre llegat. Però això no és suficient, s’ha d’ampliar el patrimoni públic amb la recuperació de la 
fàbrica Pulligan i Can Carbonell per fer una ruta modernista lligada amb el passat tèxtil de Canet. 
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— La història de Canet és molt rica en documentació i és objecte d'estudis de gran valor. La 
preservació de la documentació existent, la investigació i la consolidació de publicacions en paper i 
multimèdia, com les promogudes pel Centre d'Estudis Canetencs i la revista Àmbit, obtindran tot el 
nostre suport. 

 

Turisme 

— Afavorir el desenvolupament d’un turisme de “petit format” intel·ligent i de qualitat lligat al 
modernisme i a la natura (senderisme, allotjament rural i de mar). Creiem que el poble ha fet un 
gran creixement i millora del seu patrimoni. Podem crear jornades noves: com les jornades 
gastronòmiques modernistes i de la maduixa, les de cargols amb ceba lligant-les amb les cuites de 
cargols, les dels musclos també lligant-les amb el concurs anual. Sempre en estreta comunicació 
amb el sector. Ara el que cal és crear els mecanismes perquè es pugui aconseguir inversions en 
turisme rural-blau de platja i cultura en edificis de petit i mitjà format que ampliïn l’oferta turística i 
ajudin a completar l’oferta gastronòmica. No pot ser que Canet aporti un patrimoni modernista i que 
els pobles turístics de l’entorn es beneficiïn econòmicament amb les pernoctacions. 

— Esdeveniments esportius com a motor econòmic. 
© David Gras 

 

Comerç 

— Facilitar la tasca al comerç amb assessorament i suport tècnic directe. 

— Potenciar el funcionament de l’aparcament públic de la plaça Universitat, reduint el cost hora, 
establint franquícies gratuïtes, compartint cost en conveni amb comerciants i restauradors, etc. per 
tal de facilitar l’arribada de gent d’altres llocs. 

— Fer un estudi de mobilitat per crear zones d’aparcament comercial de superfície. Procedirem a 
una planificació des de zero del sistema d'aparcament per donar resposta a les diferents exigències 
del comerç, la restauració i la vialitat. 

 

Societat de la informació i noves tecnologies 

— Promoure l’ús de les TIC —tecnologies de la informació i la comunicació— com a eina de 
coneixement i promoció cap a l’exterior del municipi, potenciant l’àmbit TIC en els Plans de promoció 
econòmica local. 

— Modernització de les TIC a l’ajuntament, aprofitant-les per aconseguir un estalvi econòmic 
important i una major simplificació administrativa. Reducció dels costos TIC a través dels 
mecanismes de la compra agregada. 

— Les TIC com a element central d’una nova administració municipal més eficient, transparent i 
eficaç.  

— Fomentar l’ús de les TIC per part del personal al servei de l’ajuntament. Apostar per les 
certificacions digitals com a manera de relacionar-se entre la ciutadania i l’ajuntament. 

— Creació de zones «wi-fi» municipals per proporcionar l’accés als serveis i als tràmits municipals. 
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Biblioteca Pere Gual i Pujadas 

Parlar de les TIC és parlar de comunicació, d'intercanvi de coneixement, en definitiva d'una revolució 
equivalent a la que es va produir quan Johannes Gutenberg va socialitzar la comunicació escrita 
mitjançant la lletra de motlle. Canet disposa d'una excel·lent biblioteca, en fons i en xarxa, que ha 
estat remodel·lada recentment i on es duen a terme moltes activitats culturals. En algun moment 
s'haurà de pensar en ampliar-la o dotar-la d'un nou emplaçament, tal com està previst en el PECCAT 
(Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya) que a Canet ja està ultimat. 

Col·laborarem tant com sigui possible amb la direcció de la Biblioteca i amb la Diputació perquè cada 
dia sigui una eina més eficaç de comunicació i estudi i pugui portar fins a les últimes conseqüències 
el procés d'informatització i aplicació de les TIC que ja està desenvolupant amb molta eficàcia.  

Estudiarem la forma de poder ampliar els horaris i posar-la encara més a disposició dels usuaris, 
com a mínim en ocasions específiques com pot ser l'època d'exàmens, la màxima flexibilitat en la 
consulta online, etc. 
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TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

Per poder generar sinèrgies positives en el territori, hem de fer polítiques transversals que permetin 
treballar àmbits com l’ambiental, l’urbanisme, la mobilitat, l’habitatge i la seguretat, polítiques 
pensades per a les persones i que ens ajudin a teixir una societat més justa. 

Aquest espai ha d’ésser el referent dels nostre municipi on la trama urbana sigui l’eix vertebrador de 
les activitats socials i econòmiques, i on el model urbanístic sigui un marc integrador en tots els 
sentits. 

Ens hem de mantenir allunyats del model urbanístic extensiu que tant s’ha desenvolupat al nostre 
país, i que no és l’idoni per generar aquest espai cívic. En cap cas no s’ha de permetre la fusió urbana 
amb els pobles veïns, ja que quan s’estableix un contínuum urbà la identitat pròpia d’un poble corre 
perill. Creiem en un model compacte i mediterrani, hem de potenciar la identitat i la pertinença, a 
través del reconeixement històric i del patrimoni de Canet.  

Des d’Esquerra creiem en la configuració de l’espai, com un resultat de l’acció de les persones, les 
quals li donaran una identitat i un simbolisme propi. Per això, proposem polítiques locals públiques 
pensades per a les persones i per a la seva quotidianitat, perquè a través d’elles aconseguim una 
societat més justa, lliure i igualitària. 

Amb aquest objectiu acomplert, tindrem un poble més agradable, més amable, en definitiva, un poble 
més humà. 

 

Urbanisme 

— El Pla General d’Ordenació Urbana Municipal (PGOUM). Ara és el moment de fer-lo perquè 
inicialment s’han fet plans parcials: pla local d’habitatge, pla local d’accessibilitat, catàleg de 
patrimoni, mapa d’instal·lacions esportives, pla d’equipaments culturals, i catàleg de masies. Ara amb 
la crisi immobiliària i sense pressions externes podem centrar-nos en planificar la nostra vila segons 
els interessos dels ciutadans. Ara més que mai es pot evitar la confusió entre Pla d’Urbanisme i Pla 
d’urbanitzacions que tants problemes ha portat a molts municipis donant pa per a avui i gana per a 
molt de temps. S’ha de fer una actuació conjunta entre tots els partits! Proposem el manteniment de 
zones no urbanitzables sota l’autopista, la rehabilitació del casc antic amb noves zones de vianants: 
intentar aconseguir una llei de barris. 

— Manteniment i millora de l’espai públic. Arranjament de carrers i voreres, dels parcs infantils i 
del mobiliari urbà,  Són petites actuacions que fan millorar la qualitat de vida de tots els canetencs i 
amb una bona gestió és possible fer-ho. 

— Millora de places públiques, plaça Onze de Setembre i plaça Manén. 

— Creació de petites places públiques com la Papallona i parcs urbans a Can Moreu.  

— Continuar amb la millora de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques en 
espais públics, així com fomentar-la en l’àmbit privat. Implantació progressiva dels itineraris rodats 
per a cadires de rodes, cotxets i carros de la compra. 

— Passeig Arenys–Sant Pol. Vetllarem perquè els projectes supramunicipals ja aprovats es duguin a 
terme. Serem garants de la seva execució. 
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Medi Ambient i Sostenibilitat 

— Millorar la neteja del poble i revisar el sistema de recollida selectiva i eliminació dels punts 
negres. Neteja immediata dels grafitis com a millor arma per evitar-ne la proliferació. Si cal, 
promoure’ls o autoritzar-los en llocs habilitats. 

— Complir amb l’Agenda 21 i impulsar Plans Estratègics de Desenvolupament Local Sostenible, com 
a veritables plans d’actuació local. 

— Promoure les cobertes fotovoltaiques i els aerogeneradors d’aspes horitzontals (eix vertical) 
sobre equipaments públics o sostre de promoció pública —habitatges o polígons—, mitjançant la 
fórmula de «lloguer de sostres», extensiva a sostres privats. 

— Reducció consum elèctric. Promoció i incentivació d’empreses d’energies alternatives. 
L’ajuntament hauria de demanar i fins i tot exigir que els edificis de nova construcció fossin 
sostenibles. 

— Establir bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que no contaminin en aplicació del 
principi: paga més qui més contamina. 

— Fomentar, mitjançant subvencions directes i/o exempcions o bonificacions de l’impost d’obres, 
la incorporació d’energia solar tèrmica i altres mesures d’estalvi energètic als edificis existents. 

— Recuperació de mines i pous. 

 

Habitatge 

— Reactivar l’Oficina Local d’Habitatge. 

— Mantenir els ajuts al lloguer de la Generalitat a persones i famílies que tenen dificultats, i  
mantenir el seguiment dels ajuts de l’Estat a l’emancipació de joves, tot ajudant-los a gestionar-ne les 
sol·licituds. 

— Habitatge alternatiu a partir de promocions privades sense vendre que passin a règim de lloguer, 
amb o sense opció de compra i, preferentment, a lloguer protegit. 

— Fomentarem la incorporació al mercat dels habitatges buits mitjançant incentius a la 
rehabilitació estructural i/o funcional. 

— Pressionarem des de l’ajuntament per modificar la norma estatal que permet el desnonament per 
hipoteques impagades mentre la família perd el que ha pagat i ha de seguir pagant per un pis que no 
podrà ocupar. 
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ACCIÓ SOCIAL 

El foment i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania és una aposta ferma i decidida de les 
nostres polítiques. El municipi és l’espai bàsic des d’on cal impulsar actuacions destinades al foment 
de la universalització de l’accés als serveis socials. 

Cal que es faci un pas endavant des dels ajuntaments en la consideració del dret als serveis socials 
en la línia d'allò que succeeix en els països més avançats del nostre entorn. Cal treballar perquè 
l’acció social no sigui un àmbit infradotat del pressupost municipal, i se li ha d’atorgar la importància 
que requereix per la repercussió que té sobre la població. En aquests moments de dificultats 
econòmiques, la inversió social és més imprescindible que mai per tal de fer front a les necessitats 
de les persones. 

El foment de la solidaritat social respon a un principi bàsic de l’ideari republicà que defensem. S’ha 
d’entendre com un fet que ha de ser impulsat des d’àmbits molt diversos. D’aquesta manera, les 
polítiques d’acció social s’han de concebre des d’un punt de vista integral, a partir de l’anàlisi global 
de les problemàtiques del poble i coordinant-les, de manera transversal, amb els serveis de salut, 
d’ensenyament, de treball, d’urbanisme, etc. 

Cal disposar dels instruments i de les polítiques necessàries per fer front als nous reptes que s’estan 
esdevenint ja avui. La nostra societat està vivint processos de canvi social destacats que cal saber 
analitzar i abordar com correspon. D’aquesta manera, hem de tenir en compte l’envelliment 
progressiu de les nostres poblacions, les situacions de dificultats econòmiques, els canvis que s’estan 
produint en el sí de les estructures familiars, així com les persones nouvingudes. Tot plegat, per 
evitar que aquests fenòmens puguin generar exclusió social. 
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Serveis socials 

— L’àrea de Serveis Socials necessitarà tots els recursos que s’hi puguin abocar. Ens fixarem i 
aplicarem experiències que han funcionat en altres municipis i recuperarem la plena funcionalitat 
d’iniciatives que han funcionat bé a Canet, un exemple ha estat l’Oficina Local d’Habitatge. 

— Assegurar serveis socials als canetencs: plaça residencial, teleassistència, atenció domiciliària. 

— Ens ocuparem de la gent gran que viu sola i d’aquelles famílies que malviuen perquè s’han quedat 
sense recursos, i que sovint els fa basarda acudir als Serveis Socials. 
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Educació 

— Creació d’un institut. La creació del segon Institut exigeix un replantejament en profunditat que 
impliqui la comunitat educativa, els grups polítics i, en definitiva, tot el poble de Canet. Ens 
esforçarem per consensuar des del tipus de centre fins a la seva ubicació. 

— Resituar bé la problemàtica de l'escola bressol (quantitat de places municipals i privades, 
diferents tipus de llicències per als centres, convenis...) 

— Promocionar la creació i gestió  d'un "centre obert" que desenvolupi activitats de suport a 
l'aprenentatge  i a la integració social d'aquells alumnes amb més necessitats. 

— Escola de Música Municipal. Treballarem per la municipalitat de l’escola. 
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— L’Escola de l’Alt Maresme: Cicles Formatius i EOI (Escola Oficial d'Idiomes). La cultura i 
l’educació han d’anar lligades en aquest projecte cultural de poble. No només anar lligades sinó 
retroalimentar-se. Pot ser que un batxillerat d’arts escèniques aporti cantera per a la cultura local. 
Podem crear nous cicles formatius que ampliïn l’oferta educativa i cultural de la vila. La creació d’una 
Escola Oficial d’Idiomes o una subseu inicialment, pot ser el primer pas per tenir una població amb 
millors nivells d’idiomes i més interès pel turisme. Fa anys tots pensàvem en grans indústries a 
Canet. Actualment ja no en queda cap amb més de cent treballadors. Però la indústria cultural i 
educativa sí que aporta llocs de treball. Un institut o una escola pot necessitar 50-60 titulats 
superiors, feina per a treballadores de neteja, per a conserges, per a monitors d’activitats 
extraescolars, per al menjador del centre; en total gairebé ens acostem a aquell centenar de 
treballadors on no arriba cap empresa del poble. La cultura i l’educació també donen llocs de treball i 
molts d’ells d’alta qualitat. 

Prestem molta atenció a la recuperació de l’Escola de Teixits en el seu vessant acadèmic, cultural i 
d'investigació, amb l'estudi de projectes com l'Escola de l'Alt Maresme, amb cicles formatius 
especialitzats, o l'Escola oficial d’Idiomes. 

 

Esports 

— Implementació del Pla Català de l’Esport: l’esport base. Des de la secretaria d’esports de la 
Generalitat s’està tirant endavant el Pla Català de l’esport que comporta implicar els centres docents 
en activitats esportives no necessàriament federades. La proposta és crear un esport de base escolar 
que doni diferents possibilitats als alumnes. Es creen xarxes esportives que promocionen tots els 
esports però sobretot aquells que no tenen un club federat al poble per ampliar l’oferta formativa 
dels alumnes.  

— Convenis amb federacions esportives per promoure grans actes a Canet i obtenir recursos per 
millorar els equipaments disponibles i promoure'n de nous.  

— Promoure esports i lleure a la platja, a la zona urbana i muntanyenca. No té cap sentit la 
situació actual que la platja no es neteja fins a mig juny. Tenim una platja magnífica i una excel·lent 
serralada litoral i, llevat de la temporada d'estiu, no en fem res de res. 

— Reconeixement dels i de les esportistes de Canet. Són la nostra millor promoció de la vila arreu 
del món. 

— Manteniment de les subvencions als club esportius. Fan una tasca excel·lent d’integració. 

— Millorar la gestió de les instal·lacions esportives per fomentar l’esport d’aquelles persones que 
volen practicar-lo. 

19 

 



Gent gran 

— La gent gran necessita una atenció especial, tant la que experimenta dificultats creixents en la 
seva qualitat de vida com la que assoleix en plena forma aquest estadi vital.  

— Estimularem i recolzarem els seus desitjos associatius i estudiarem amb ells les possibilitats 
d'ampliació o desdoblament del Casal. 

— Creació del Consell Municipal per a la gent gran. 

 

Joventut 
— Les necessitats i inquietuds dels joves trobaran ressò i proximitat en la nostra candidatura, i 
acompanyament en les dificultats que experimenten en el seu entorn: estudis, oci, emancipació, 
treball, esport, accés a la cultura i a l'habitatge.  

— Suport i recolzament a les activitats organitzades per entitats formades majoritàriament per 
jovent. 

— Aula 24 hores. Tot sovint quan parlem dels joves només parlem d’oci però no podem deixar de 
recordar que molts joves estudien i el seu futur es basarà en això. Quan arriben períodes d’exàmens 
no troben cap espai on poder estudiar i seria interessant oferir la biblioteca municipal com aula de 24 
hores durant els períodes concrets d’exàmens.  

— Espais d’assaig (promoció de grups musicals locals) i de creació artística. Dins de la política 
d’ampliar la cultura i, en aquest cas, els grups musicals, escènics i artístics, i conscients de la gran 
quantitat de grups que van apareixent al poble cal buscar un espai on es pugui fer assaig i creació en 
unes condicions òptimes i que permetin potenciar i relacionar els diferents grups i artistes del poble. 

— Creació de zona d’oci nocturn al Polígon. Promourem aquelles empreses privades d’oci que 
vulguin instal·lar-se a Canet per oferir sales de ball i música.  
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ECONOMIA I GESTIÓ DE RECURSOS 

La crisi econòmica i la caiguda en picat dels ingressos municipals derivats de l’activitat immobiliària 
han posat les hisendes locals en una situació francament precària, en alguns casos desesperada. 
Sens perjudici de l’adopció de mesures correctores en l’àmbit global —reforma de la Llei d’hisendes 
locals, supressió de discriminacions en el finançament als municipis de tot l'estat, iniciatives 
concretes amb tendència a reforçar la capacitat inversora dels municipis o a pal·liar les dificultats de 
tresoreria, etc.—, és indubtable que els ens locals en el proper mandat hem d’afrontar, com la resta 
de sectors de l’administració, un sever ajustament de la despesa pública i un clar compromís amb la 
reducció del dèficit municipal. Així mateix, les nostres propostes en l’àmbit econòmic es 
caracteritzaran per l’expressió d’una veritable vocació d’austeritat, honestedat i transparència en la 
gestió dels recursos públics, amb un impuls decidit als mecanismes que millorin el control 
democràtic dels comptes locals. 

 

Economia i Pressupost 

— Aplicarem un sistema de gestió econòmica eficaç per contenir el dèficit i reduir el deute, evitant 
repercutir sobre els més dèbils els problemes generats per la imprevisió i la crisi, que han augmentat 
el nombre de persones vulnerables. 

— Culminació de l’auditoria i seguiment de les recomanacions de contenció del dèficit i reducció del 
deute, recorrent al refinançament només en últim extrem i a condició que pretengui només una 
suavització dels terminis, mai un augment del deute total. 

— Informar anualment de la situació econòmica municipal. A tal efecte, el govern municipal 
adoptarà mesures per fer comprensible el pressupost municipal, alhora que s’augmentarà la 
transparència i la qualitat de la documentació i de la informació econòmica subministrada als càrrecs 
electes municipals. 

— L'objectiu conjunt de la contenció del dèficit, la reducció de les diferents partides del deute i la 
millora dels ingressos és aconseguir reduir en un 40 % el deute municipal durant tot el mandat. 
La informació que donarem en tot moment sobre el dèficit i el deute serà precisa i clara, sense 
confondre els termes ni emmascarar amb tants per cents enganyosos i parcials els valors que 
realment interessen: el deute total i la immediatesa com s'ha de pagar. Entenguem-nos, parlar —com 
es fa— que s'ha aconseguit baixar un 30% el dèficit no vol dir que hi hagi guanys ni que s'hagi 
rebaixat el deute. Vol dir que el dèficit que s'ha produït enguany és un 30% més baix que el que es 
produïa l'any passat. Però aquest dèficit, encara que sigui més reduït, s'afegeix al deute que ja hi 
havia i situa la xifra en aquest moment molt a prop dels 10 milions d'euros (si no hi ha noves 
sorpreses), dels quals una tercera part s'han de pagar abans d'un any, sense comptar els interessos. 
O no és així i quan ens parlen d'haver rebaixat el dèficit en realitat ens volen dir que han baixat el 
deute total? No se sap ben bé, per més vegades que s'hagi demanat al Ple informació concreta i clara, 
però ara es deuen cinc milions d'euros més que l'any 2004. La nostra candidatura, quan parlem de 
reduir el deute municipal en un 40% durant tot el mandat, volem dir exactament això: que si ara es 
deuen 10 milions d'euros en total, d'aquí a quatre anys només se'n deuran 6  —si de nosaltres depèn, 
és clar—. 

— Millorar el tractament i el control de les assignacions pressupostàries, de forma que les reserves 
generades en un àmbit concret es puguin destinar sempre a la millora o garantia de les accions i 
serveis propis d'aquest àmbit. Mentre depengui de nosaltres, mai més no se sentirà dir en la sala de 
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Plens, si es pregunta a què es destinaran unes reserves que han quedat disponibles per a un servei 
social determinat: "A pagar factures, cony!" 

— Finançament a cost zero: aprofitar al màxim el rastreig de subvencions per dur a terme els 
projectes municipals. PUOSC, FEDER, Xarxa de municipis, Xarxa ACTE de ciutats tèxtils d'Europa, 
AVANZA, etc., són un petit exemple de com es pot trobar finançament a cost zero per a l'ajuntament. 
Cal treballar-ho, i en tenim experiència. 

— Projectes de participació público-privada per a garantir la viabilitat dels projectes de 
dinamització econòmica i d’ocupació. 

— Vetllar, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió municipal sigui transparent, 
eficient i eficaç. 

— Seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries. 

— Prioritzar, en l’elaboració pressupostària, la despesa per promoure l’activitat econòmica local, per 
rendibilitzar la inversió que ja s'ha realitzat i la destinada a serveis socials bàsics com a mesures per 
a fomentar l’ocupació i la cohesió social. 

— Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació dirigida a destinar els 
increments fiscals a la contenció del dèficit local. 

— Tendir a la simplificació i l’equitat del sistema fiscal municipal, amb la introducció de 
mecanismes que reparteixin la càrrega fiscal en funció de la capacitat de pagament. En aquest sentit, 
s’optarà de forma prioritària per la substitució de les exempcions fiscals, bonificacions en quota o 
deduccions, pel mecanisme de les subvencions per a determinades situacions personals o familiars 
del subjecte passiu. Però sense excloure aquells casos que la bonificació busca un estímul concret 
per activar conductes d'eficiència i preservació del medi ambient. 

— Alguns conflictes que porten temps enquistats, subjectes a demandes judicials, poden representar 
un risc potencial greu per a les arques municipals. Farem un esforç, malgrat la dificultat d'aquestes 
qüestions, per pacificar-les i trobar punts de conciliació que fixin la despesa previsible en límits que 
es puguin assumir econòmicament i, al mateix temps, alliberin l'ajuntament de les tensions que 
provoca el manteniment de les situacions. 

 

Seguretat ciutadana 

— La nostra proposta representa un punt de trobada entre la ciutadania i la Policia Local de Canet 
de Mar i esdevé una eina bàsica per garantir uns serveis de qualitat en l’activitat diària que 
presta la Policia Local. La vocació de servei i la professionalitat han de ser les constants d’aquest cos 
policial. Amb aquesta iniciativa, el nostre objectiu se centrarà a millorar de manera contínua la 
qualitat del servei. Tothom haurà de participar activament en aquest procés. 

— La implicació social, la proximitat a la ciutadania i el desplegament dins del territori de Canet, 
seran les eines per a garantir el coneixement òptim de les necessitats de les persones i la qualitat de 
la resposta que se’ls oferirà. 

— Les principals línies de treball de la Policia Local seran: la proactivitat per a actuar sobre l’origen 
mateix dels problemes, és a dir, avançar-se als mateixos; la prevenció per a intentar evitar aquelles 
situacions i problemes que pertorbin la vida de la ciutadania; i la resolució de problemes, quan cal 
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actuar directament en situacions de conflicte en defensa dels drets de la ciutadania i la convivència 
cívica. 

— Treballarem perquè el nombre d’agents policials i interins estigui en concordança amb el nombre 
d’habitants i per la formació continuada dels agents policials, interins, administratius i protecció 
civil. 

— La Policia Local de Canet ha de ser pròxima al ciutadà, i la millor manera de fer-ho és establir 
reunions amb associacions de veïns i col·lectius ciutadans, intervenir de manera immediata  en tots 
els fets delictius i alteracions de la convivència, donar auxili urgent als ciutadans, intervenir en 
conflictes privats a requeriment i millorar l'atenció i informació al ciutadà. 

— Treballarem per millorar aspectes tant importants pel que fa a la seguretat com: prevenció de la 
seguretat en actes de gran presència de ciutadans, dotar de dispositius de seguretat en festes i 
activitats esportives, així com de protecció de concentracions i manifestacions. 

Recursos Humans 

— Entenem que cal reorganitzar els recursos humans de l'administració municipal. Tenim molt bons 
treballadors i tècnics que estan esperant que algú marqui una línia de treball i que lideri l'equip de 
professionals. Caldrà crear sinergies entre tots perquè l'ajuntament faci el servei a la població que 
tots els ciutadans volen. Amb la seva confiança i experiència podem fer del nostre ajuntament un 
exemple d'eficiència i servei. 

— Aprofitar al màxim els recursos humans de l'ajuntament; és a dir, fer treballar al 100% els 
treballadors i treballadores de l'Ajuntament per anar a buscar empreses, per ajudar les nostres 
empreses i comerços, per ajudar les persones que ho necessiten. 
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PARTICIPACIÓ 

No entenem un ajuntament, on la proximitat al ciutadà és bàsica i essencial, en el qual no es 
desenvolupin polítiques de participació. Polítiques centrades en la posada en comú de les millors 
idees dels canetencs. Per això apostem decididament per integrar la societat civil i fer-la partícip de 
les decisions que ens afecten a tots. 

L’estructura de participació quedarà centrada de la manera següent: 

Consell assessor municipal. És un òrgan on hi participarà l’alcalde/alcaldessa, un regidor de cada 
àrea, l’alcalde/essa jove (vegeu més avall) més un nombre variable de ciutadans que col·laborin en el 
disseny de polítiques a mitjà i llarg termini. A Canet tenim molta gent preparada del món associatiu 
que pot donar un valor afegit a la política local. Nosaltres hi creiem. És el lloc adequat on iniciar el 
debat de temes generals que afectin a la totalitat de la població i que, degut a la seva importància, 
desbordin l’interès d’una tinença d’alcaldia. Per exemple: repensar el PGOUM a partir de les 
propostes del consell assessor de territori i sostenibilitat, crear el Pla estratègic que marqui les línies 
del Canet del futur, establir els criteris i els límits en la remodelació del Mercat Municipal i el seu 
entorn, consensuar amb consistència la necessitat, millor ubicació, capacitat, nivells educatius d'un 
segon Institut, estudiar les possibilitats educatives i d'investigació de l'Escola de Teixits i plantejar-les 
amb la Diputació de Barcelona, etc. 

Consells assessors per àrees o tinences d’alcaldia. Ja s'ha comentat més amunt l'establiment de 
quatre taules de debat lligades a cada àrea (Promoció  vila, Territori i sostenibilitat, Acció social i 
economia i gestió de recursos). En aquestes taules hi participaran l’equip de regidors de cada àrea 
més un quants ciutadans interessats en l’àmbit en concret. Desenvoluparan polítiques a curt i mitjà 
termini i, a través dels regidors, les presentaran al Ple per a la seva aprovació i desenvolupament. 
Aspectes més d’immediatesa. 

Internet. Les tecnologies són una font importantíssima de consulta al i del ciutadà que estan poc 
desenvolupades en l’àmbit local. Crearem una base de dades amb tots els empadronats a la vila que 
tinguin interès en participar en aquesta proposta. Setmanalment o mensual es faran consultes sobre 
temes concrets que tots els ciutadans podran anar responent. Hi haurà enquestes sobre preguntes 
tancades on la resposta serà anònima i un apartat de propostes i comentaris on s’haurà d’identificar 
l’usuari. Per tant, aprofitant les noves tecnologies i, si cal, en consulta directa, promourem 
regularment consultes populars i enquestes entre la població a partir dels 16 anys. Mantindrem 
activa una xarxa de debat on plantejar els problemes comuns. En la línia imaginativa que propugnem, 
les TIC han de ser un mitjà molt poderós per estimular el diàleg i la participació, per convocar 
concursos d'idees en qüestions que ens han d'afectar a tots, per sondejar i donar resposta a les 
inquietuds majoritàries i també a les minoritàries que sovint queden ocultes per carències en la 
comunicació. 

Debat d’inversions. Cada any es guardarà una partida municipal per decidir quins projectes menors 
es porten a terme. S’elaborarà un cartell amb tots els projectes i el seu cost i es deixaria votar a la 
ciutadania perquè prioritzi les propostes. Es mirarà que hi hagués molta participació, per la qual cosa 
es demanarà a les entitats del poble que siguin les vehiculadores del debat. 

Alcalde/alcaldessa jove.  Es celebraran eleccions entre els joves de 16 a 25 anys per escollir el seu 
representant. Perquè tingui èxit caldrà fer algunes activitats als instituts del poble per implicar tot 
l’alumnat. L’alcalde jove recollirà propostes del sector jove i intentarà implicar aquesta part de la 
població en el debat públic. Farà de representant del jovent i formarà part del Consell assessor 
municipal. 
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PROPOSTES COST ZERO 

Sabedors que la crisi marcarà la nostra actuació municipal desenvolupem aquí amb més detenció les 
propostes que hem anomenat de COST ZERO, com a un títol que inclou tant les que efectivament no 
són oneroses o s’autofinancien com aquelles que són subvencionades al 100% i, per tant, no són cap 
càrrega per a l'ajuntament. Moltes d’elles no tenen només un cost zero sinó que poden comportar 
importants ingressos econòmics per al poble. 

— Mercat els diumenges. Sortir de compres, vulguem o no, ha transformat la nostra societat, 
passant d’una necessitat a un oci. El millor moment per poder fruir de l’oci és el cap de setmana, 
quan tenim festa. Dissabte hi ha molts mercats a la nostra zona però el mercat més a prop els 
diumenges és a Tordera, que està saturat i produeix un enorme benefici econòmic a la vila. Nosaltres 
tenim un microclima millor tot l’any, amb l’avantatge de tenir la platja a l’estiu i comptem a més amb 
moltes poblacions properes que no tenen mercat diumenge. Possiblement hauria de ser un mercat 
centrat en la roba i artesania, deixant de banda els productes frescos.  

— Escola Oficial d’Idiomes o subseu de la de Mataró. Aportarà uns 300/400 alumnes que vindran 
dos dies a la setmana. 

— Indústries audiovisuals: Lligades amb el batxillerat artístic, Els Comediants, La Trinca, etc. Muntar 
un complex de l’audiovisual que aglutini tots aquest projectes. 

— Indústries tèxtils de valor afegit: Lligat amb el centre d’investigació de materials tèxtils de 
l’Escola de Teixits, llançar la possibilitat de crear indústries punteres d’especialització en algun tipus 
de teixit intel·ligent. Fomentar els outlets de les indústries que ens valguin com a pols d’atracció per a 
la compra lúdica, intentar crear un mini La Roca Village amb marques autòctones i explotant el valor 
afegit de la platja (un bé molt preuat que a Canet, a diferència de la major part del litoral, guanya 
sorra en comptes de perdre'n i que a l'hivern la tenim absolutament desactivada). 

— Turisme de proximitat-selectiu: Donar peu a la creació d’establiments hotelers de petit i mitjà 
format dins del casc urbà (turisme rural). 

— L’emprenedor canetenc: Projecte adreçat als instituts, als universitaris i a gent llicenciada per 
potenciar la creació de noves petites empreses a Canet. Facilitar la burocràcia amb la creació de una 
finestra única per als tràmits d’obertura i que funcioni pràcticament i realment. 
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EL PROCÉS DE CANET DE MAR 
CAP A LA CATALUNYA RICA I PLENA 
 
Podria semblar que no és missió de l'ajuntament d'un poble com Canet de Mar ocupar-se del futur de 
Catalunya. Hom pensa que aquestes qüestions són més pròpies del Parlament o dels programes 
marc dels partits que s'afirmen independentistes. 
 
L'evidència, però, confirma que és en el si de la societat civil on es generen les inquietuds i els 
moviments més preocupats perquè Catalunya esdevingui un estat lliure i amo del seu destí. Els 
ajuntaments no poden ser aliens a aquestes inquietuds i molts d'ells, des de fa molt temps, recolzen i 
donen cos a moltes de les iniciatives que es generen a la seva comunitat. A Canet de Mar, fins ara, el 
consistori ha viscut d'esquena a aquesta inquietud i s'ha resistit a acompanyar i donar resposta a les 
necessitats sobiranistes d'una població que, com a mínim, representa el 25% del total dels seus 
habitants. 
 
Esquerra de Canet de Mar, molt preocupada per aquesta situació, s'ha plantejat a partir d'aquestes 
eleccions canviar-la totalment i posar l'ajuntament a disposició dels canetencs i canetenques que ja 
fa més d'un any van votar expressament que volien la independència de Catalunya. Mereixen tot el 
respecte i el seu plantejament  --ratificat pel 92% dels votants--  no pot quedar oblidat com si es 
tractés d'una anècdota intranscendent. 
 
Per això afirmem sense ambigüitats que treballarem des de l'ajuntament  --segons el grau de decisió 
que els votants ens atorguin--  per atendre, coordinar si cal, recolzar i projectar a l'exterior totes les 
iniciatives que es duguin a terme amb l'objectiu de refermar el procés democràtic d'afirmació 
nacional que ha de dur a l`emancipació de Catalunya amb el màxim possible de participació dels seus 
habitants. Atès que no ens consta que cap altra formació de les que es presenten a aquestes 
eleccions municipals a Canet es preocupi ni poc ni gens per aquest objectiu, assumim un compromís 
d'obertura total a les persones i opcions polítiques que s'impliquin en aquest objectiu, amb 
independència que tinguin o no representació en el cartipàs municipal. 
 
Si hi ha un projecte que ha de respondre a la voluntat ciutadana és aquest i no tindria massa sentit 
establir un mecanisme concret o un llistat de criteris limitadors des de l'ajuntament. Molt al contrari, 
creiem que ha de ser sensible a tot allò que pugui néixer i créixer en el si de la societat i col·laborar-hi 
tant com sigui possible. En aquest moment, i sense cap pretensió que la llista sigui exhaustiva, sabem 
de diverses iniciatives que des dels àmbits municipals estan avançant amb força i orientant el procés 
general d'autoafirmació catalana. En algunes, com la declaració d'insubmissió a la constitució 
espanyola, l'ajuntament de Canet ja s'hi ha implicat. 
 
Sense voler posar cap límit a les possibilitats de compartir plantejaments i accions amb altres 
ajuntaments i associacions, ja des d'ara ens comprometem a fer els passos necessaris perquè 
l'ajuntament de Canet de Mar s'impliqui en les següents iniciatives: 
 
⎯  Reclamació de la plena autonomia financera de Catalunya, de la igualtat de tracte econòmic de tots 

els municipis i de la limitació de la solidaritat interterritorial a les situacions d'urgent necessitat. 

⎯  Contacte i, si s'escau, incripció en el moviment de càrrecs electes municipals per presentar una 
iniciativa legislativa des de l'àmbit municipal per reclamar la convocatòria d'un referèndum 
d'independència a l'empara del dret internacional comparat. 

⎯  Plena participació en les accions coordinades que emprenguin els ajuntaments que s'han declarat 
moralment insubmisos a la constitució espanyola. 
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⎯  Seguiment actiu de la situació actual del moviment de les consultes per la independència, i de la 
convocatòria de l'Assemblea Nacional Catalana que es va iniciar el 30 d'abril amb la celebració de 
la Conferència Nacional per a l'Estat Propi. En tots els casos, en la mesura que sigui possible, 
l'ajuntament de Canet de Mar s'hi inscriurà i hi participarà amb tots els mitjans que tingui a l'abast, 
oferint espais i cedint recursos per a què s'hi puguin celebrar actes a nivell local, comarcal i 
nacional. 

⎯  En el cas que es tornessin a promoure accions equivalents a la consulta/referèndum per a la 
independència, l'ajuntament de Canet  —mentre depengui de nosaltres—  no solament no s'en 
mantindrà al marge, sinó que hi col·laborarà positivament donant tota classe de facilitats, 
cobertura, recursos i empara legal. 

Visca Canet de Mar! 
Visca Catalunya, lliure!!! 

 

 

©  Francesc Fabre 
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