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CANETrepublicà
editorial

Primer de tot felicitar a la gent que fa possible
l’existència del «Canet Republicà». Ja en són set
anys que ERC-Canet de Mar edita el butlletí i
esdevé el seu portaveu al carrer. Hi serem sempre
perquè la nostra veu és imprescindible.

En aquest «Canet Republicà» tractem dos temes
que per Esquerra Canet són importants, com és
l’Esport i el Consell Escolar Municipal a nivell de
política municipal i que sembla ser que ara per
ara allò que més interessa són les lliutes de poder
en segons quins partits polítics. No desviem
l’atenció a aquells problemes que més interessen
al poble.

Entrant en matèria, Canet és un dels pobles amb
més fitxes federatives esportives per territori i
població, però tot i així falten polítiques per
incentivar altres espor ts que no són tant
mediàtics. Establir col·laboracions amb totes les
entitats esportives canetenques, com també
fomentar l’esport amb els més petits mitjançant
els centres educatius, entre d’altres.

I pel que fa al Consell Escolar Municipal és
necessària la seva creació per tal que els
diferents centres educatius hi participin de la
política municipal i així entre tots buscar i trobar
vies de solució als problemes que hi puguin tenir
i/o sorgir, així com també proposar polítiques
educatives. La participació de tots els agents,
tant educatius com polítics, és del tot
imprescindible pel futur i el bon funcionament de
Canet.

ERC-Canet de Mar treballa per millorar aquests
temes i tots els demés que afecten al nostre
poble. El partidisme i personalisme no forma part
de nosaltres, el treball constant i la dedicació és
la nostra manera de ser.

Com podeu veure, teniu a les mans
el nou «Canet Republicà». Nou en
format i nou en disseny. Però sense
perdre l’essència del que sempre ha
sigut, és i serà el butlletí d’ERC-Canet
de Mar. Una publicació on podem

trobar la feina duta a terme pel grup municipal
d’Esquerra a l’Ajuntament, temes que ens preocupen
i on donem la nostra opinió i perquè no també oferim
propostes, activitats organitzades per la Secció
Local, els dibuixos tant característics d’en Narcís i
també la contrapor tada
amb el punyent «Ceballot»,
espai dedicat a la crítica.
Com observareu el «Canet
Republicà» segueix mante-
nint la seva línia, l’únic que
l’hem vestit d’una forma
diferent perquè els temps
també canvien i sempre és
bó un canvi d’imatge.

L’arribada d’internet ha fet
que molta gent accedeixi a
qualsevol tipus d’informa-
ció per via de la xarxa, però
creiem que el fet de poder
tenir i fer una publicació en
format tradicional és impor-
tantíssim i necessari. Per
això el «Canet Republicà»
sempre hi serà al carrer.

Aprofito també per dir-vos
que teniu a la vostra dispo-
sició altres mitjans per
mantenir-vos informats de
tot el que fa ERC-Canet de Mar com la plana web
www.esquerra.org/canetmar on hi trobareu tot tipus
d’informació sobre la Secció Local. També tenim
l’adreça electrònica canetmar@esquerra.org on ens
podeu dirigir qualsevol tema que us preocupi i/o
consulta que volgueu, i perquè no també demanar-
nos informació i/o voler formar part d’aquest grup
de gent que treballa pel poble de Canet. Des d’aquí
us animo a formar-ne part.

Sense més, esperem que gaudiu d’aquesta nova
etapa del «Canet Republicà».

Ivan Aranda i Mena
Secretari de Comunicació

Editorial El Nou Canet
Republicà

Estic interessat/ada en Esquerra Canet i voldria...

INTEGRAR-M’HI

REBRE INFORMACIÓ

COL·LABORAR

Saüc, 35 - 08360 Canet de Mar
canetmar@esquerra.org
Horari al públic tots els dimecres de 19-21h.

Nom:
Cognoms:
Adreça:
Telèfon:
a/e @:
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ERC forma part del govern de Canet
de Mar des del març del 2001 i
d’ençà les eleccions del 2003 hi som
amb dos regidors dels deu que
actualment el formen.

El balanç de la nostra contribució al
govern de Canet és satisfactòria. D’una banda forma
part de l’agenda del govern temes que van ser
proposats per ERC, i de l’altra hem contribuït
activament a posar Canet al nivell d’altres pobles
quant a serveis i infrastructures.

La canalització de les rieres i la seva urbanització,
la connexió de les rondes, el polígon industrial,
l’augment de l’activitat
cultural, els serveis adre-
çats a la infància (Escola
Bressol o casals d’estiu a
Vil·la Flora), les polítiques
d’inclusió social (introduc-
ció a la informàtica, creació
d’una intranet municipal,
cursos de català, parelles
lingüístiques...) o la política
lingüística vigent són exem-
ples d’obres però sobretot
de serveis i polítiques adre-
çades a tota la població que
sens dubte ajuden a l’asso-
liment de la primera línia
estratègica del Pla de Futur
presentat el 2003: incre-
mentar la qualitat de vida i
afavorir la integració social.

I en la mateixa línia cal en-
tendre els esforços rea-
litzats per a la consecució
de la segona escola pública
i la remodelació de l’actual,
la construcció del nou CAP o l’adequació de Vil·la
Flora com a centre cívic. Novament es tracta
d’infraestructures per a serveis públics adreçats a
tots.

Del llistat de compromisos pendents per a la segona
part de la legislatura, sens dubte cal centrar-nos en
continuar posant les bases per al desenvolupament
social i econòmic de Canet. I en aquest sentit la

façana litoral i l’accessibilitat a la platja, la creació
d’habitatge social i la cultura com a factor clau de
desenvolupament econòmic són els tres aspectes
clau.

La recuperació de la façana litoral, obrint noves
finestres al mar en el tram més central de la vila, i
l’accessibilitat a la platja amb els passos soterrats
i aparcaments als seus extrems serien un factor de
dinamització important per a tota la població.

La creació d’habitatge social per a la nostra gent
ha de tenir un paper rellevant a partir d’aquesta
segona part de la legislatura. Ha de ser a l’agenda
de Canet durant els propers anys com al seu moment

ho va ser l’Escola Bressol.
Si ara som el poble del
Maresme més ben situat en
aquest servei hem de fer
tots els possibles per ser
també capdavanters en
habitatge social de qualitat.

El tercer gran tema és la
cultura, amb l’Odèon com a
icona i amb l’objectiu que
Canet aprofiti el seu subs-
trat cultural per convertir-lo
en motor econòmic jun-
tament amb el tradicional
sector industrial. El patri-
moni tangible, la poten-
cialitat creativa de
Comediants, el factor de ser
vila universitària són valors
que hem de saber aprofitar
millor. Amb aquests atrac-
tius ben potenciats Canet
esdevindria un referent
sociocultural de primer ordre
que completaria el sector

productiu que s’ubiqui al polígon.

Bé doncs, molta feina i més il·lusió. El nostre objectiu
com a força de govern, incloure en l’agenda aquests
temes com en el passat hi vàrem posar d’altres
que avui ja són realitat o estan encaminats!

Òscar Figuerola i Bernal
regidor i portaveu municipal

Balanç de govern
i feina pendent

govern

Projecte del futur CAP a Canet de Mar
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Canet de Mar és
un poble amb un
alt nivell de parti-
cipació esportiva,
la nostra gent
d’una forma o una
altra estan vincula-

des, quasi totes les famílies de
Canet hi tenen una implicació, si-
gui com participants, entrenadors,
directius o pares. Els pobles són
mesurats per la seva capacitat
cultural, científica i esportiva.
Però Canet té una política esporti-
va clara? Té les instal·lacions que
és mereix? Som conscients de la
importància que hi ha en els joves
de Canet per a que tinguin op-
cions en el seu temps  lleure. Hem
d’evitar que la mancança d’opcions
els pugui dur a altres vies menys
recomanables.

- Cal invertir molt més amb l’esport
escolar facilitant la participació de
tots els nens i nenes, recomanant
la col·laboració de les entitats es-
portives de  Canet, on el nostre
Ajuntament hi participa amb sub-
vencions. Crear una política que els
joves puguin practicar i poder
conèixer l’esport que realment els
hi agradi i així evitar decisions pre-
matures  i desmotivadores, perquè
tothom té el seu esport.

- Cal crear un Consell Municipal
d’Esports que ajudi en la gestió i
promoció d’aquest,  que ha d’estar
format per representants de les
diferents  entitats esportives, par-
tits, així com un grup de «savis»,
gent amb experiència en el món
de l’esport i gestió esportiva, que
col·laborin amb el regidor
d’esports. Així s’evitarien suspicà-
cies  alhora del repartiment de tot
tipus de recursos, instal·lacions i
subvencions que no dependrà de
l’afinitat esportiva del regidor del
moment i marcaran polítiques de
futur.

- Evitar en el possible
la  desaparició d’aque-
lles entitats emble-
màtiques del nostre
poble.

- Cal  preguntar-se si
l’Ajuntament ha de
promocionar utopies
esportives més enllà
de la lògica i en perju-
dici de la resta
d’esports.

- El poble no té llocs
cèntrics, llevat de Vil·la Flora, on
els nens i nenes puguin practicar
esport sense molestar la gent que
per exemple utilitza els parcs. És
necessari trobar un lloc on tinguin
la possibilitat de jugar tots els dies.
La plaça del Campus de l’Escola
de Teixits pot ser el lloc idoni.

- Promocionar més la política de
formació. Cal redistribuir les sub-
vencions i premiar la tasca amb els
i les més joves i no tant la catego-
ria dels equips grans.

- Treballar perquè Canet tingui una
zona esportiva com cal. I que no
acabi tant sols amb un nou pave-
lló al·legant que la resta de
instal·lacions no serien rentables,
sense pensar en la importància
social que tenen i que tots espe-
ren. Quines instal·lacions des d’el
punt estrictament econòmic són
rentables? Es busca i es pensa en
un altre tipus de rentabilitat: for-

mar i educar nens i nenes, evitar
que estiguin al carrer o desplaçar-
se a altres pobles veïns.

- Potser caldria plantejar-se la dis-
tribució de col·laboradors i patro-
cinadors per mantenir aquestes
instal·lacions i així s’evitaria mal-
gastar diners amb utopies pun-
tuals.

- Estudiar la possibilitat d’atorgar
beques per monitors en la seva
formació,  clau de molta importàn-
cia en el resultat final de l’educació
esportiva dels nens i nenes. Així
mateix per aquells i aquelles que
per la poca capacitat econòmica
no poden pagar les quotes dels
diferents clubs de Canet i que són
discriminats i són un perill real, i
no parlem precisament només de
nens i nenes d’altres països.

- Promoure unes olimpiades parti-
cipatives i socials per  els més
petits.

- Buscar un dia dedicat a l’esport
escolar.

En resum promocionar més

l’esport social, de formació,

d’integració i participació.

Manel Rovira i Fernández

L’esport a Canet i
la política d’ERC

opinió

Futura ubicació de la zona esportiva

PROPOSTES

Escola iniciació

Esportiva

Nova Zona Esportiva

Promoció Esport Social
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Perquè és important
el Consell Escolar Municipal

ERC - Canet de
Mar em va dema-
nar que fes una
explicació de la
utilitat del Consell
Escolar Munici-

pal. El primer que vaig pensar en
aquell moment és el lluny que
estàvem d’altres pobles de
l’entorn que ja tenen assumit
aquest òrgan de participació com
a natural i necessari, mentre que
aquí encara hem de donar
arguments per a tenir aquest
òrgan.

En primer lloc , la raó inicial és la
importància de la participació. La
quantitat de persones que treba-
llen i dediquen els seus esforços
per l’educació dels nostres fills
es mereixen ser consultats quan
es vol planificar l’educació.

És clar que, en segon lloc, la fun-
ció principal és planificar:

- Planificar el Mapa Escolar: mirar
quines mancances hi ha en els
centres (noves construccions,
ampliacions, obres generals de

millora …), el que en
poques paraules
diríem «previsió» a
mitjà i llarg termini.
- Planificar polítiques

d ’ i n t e g r a c i ó :
L’escola permet or-
ganitzar una doble
integració; dels nou-
vinguts a la societat
receptora i dels in-
fants en general a la
societat. Aquesta
doble integració ha
de tenir suport mu-
nicipal perquè no
apareguin proble-
mes d’incivisme,
marginació,… Un
centre, aïlladament,
no pot fer una tasca
integradora sense al-
tres centres (repar-
tint-se els alumnes
amb dificultats, orga-
nitzant activitats con-
juntes de reforç,...) i
sense serveis muni-
cipals (assistent so-
cial, educador de ca-
rrer,…)

- Fer el PEC (Projecte Educatiu de

Ciutat) que es basa en el concep-
te que una ciutat també pot ser
educadora si totes les entitats i
institucions treballen conjunta-
ment: què no és educatiu un club
de futbol? O un guàrdia urbà? No
ho pot ser una entitat cultural? Per
tant cal optimitzar tots els recur-
sos conjuntament per a fer una
societat més educadora.

- Potenciar polítiques lingüístiques

i línies educatives entre els cen-
tres de llars de bressol, CEIP’s,
IES, etc. Coordinar els diferents
centres perquè acordin idees pe-
dagògiques comunes i activitats
entre els seus alumnes que  pu-
guin tenir incidència en el poble.

- Unificar polítiques municipals:
Acordar propostes educatives co-
munes amb el suport de la regi-
doria (educació viària, teatre, rues
de carnaval, conferències sobre
educació, visites culturals a la
vil·la pels mestres nouvinguts,…)

Seria molt llarg intentar explicar
què es pot fer des d’un Consell
Municipal però ho resumiria en
tres grans idees: fer partícips els
mestres de les decisions educa-
tives municipals, planificar políti-
ques de prevenció (de riscos o
d’edificacions) i acordar propos-
tes per a fer dels alumnes mem-
bres actius del nostre poble.

Lluís Llovet i Bayer

Maqueta de  la Segona Escola Pública

Presentació pública del projecte de la Segona Escola

IDEES CLAUS

Fer partícips els mes-

tres de les decisions

educatives

Planificar polítiques

educatives municipals.

Planificar polítiques de

prevenció

Fer dels alumnes mem-

bres actius del nostre

poble.
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Visita del Conseller Joan Carretero

El 30 de juliol amb motiu de la inauguració

de la reurbanització de les rieres, ERC-Canet

de Mar li regala al Conseller de Governació

i Administració Pública, Joan Carretero (ERC),

un quadre amb la fotografia de la primera

visita d’un Conseller Republicà a la nostra

Vila, aquest primer Conseller va ser Francesc

Macià.

Aquesta és la segona vegada que en Joan

Carretero ens visita a Canet, la primera

recordem que va venir per parlar sobre

l’ordenació territorial a Catalunya, les

vegueries, acte que va organitzar l’ACPO.

Esquerra Canet

11 de setembre de 2005
Diada Nacional de Catalunya

Militants, simpatitzants i amics s’aplegaren

a les 11 del matí per escoltar el parlament

de l’alcalde. Tot seguit amb el cant del

l’Himne Nacional de Catalunya, Els

Segadors, Esquerra Canet desplegà una

senyera gegant.

La senyera va ser conduïda des de

l’Ajuntament fins la Plaça 11 de Setembre

on es van fer les ofrenes per part de partits

polítics, entitats i d’altres. La senyera va

presidir totes les ofrenes.

10a Botifarrada a la Hispanitat

Enguany Esquerra Canet celebrava la desena

botifarrada a la Hispanitat el 12 d’octubre.

Un acte on denunciem la xenofòbia, el

racisme i l’anihilació dels pobles que

representa la festivitat d’aquest dia. L’acte

es va fer a l’Envalat i van assistir més de

250 persones que van gaudir d’un plat típic

català com és la botifarra i pa amb

tomàquet, tot escoltant el grup de jazz David

Montero Quartet.

Sí a la recuperació pas a pas de la façana litoral
- Fer permeable la carretera. Gràcies Rafa pel semàfor de davant

de l’Estació!

- Fer accessible el passeig fins al Club de Vela.

- Fer els passos soterrats. Gràcies Joan Puigcercós, president

de la Comissió de Medi Ambient del Congrés i gràcies a la

diputada del Congrés per ERC, la  Rosa Maria Bonàs per totes

les gestions que heu fet.

- Habilitar  places d’aparcament a prop de mar, per exemple al

terreny municipal que tenim a la rotonda de llevant al costat

de Sant Pol.

- Actuacions urbanístiques que consolidin la recuperació de la

primera línia de Mar entre la Riera Buscarons i la Riera Petita,

i fins a la Costa de l’Hospital.

Sí a les Tecnologies de la Informació
- Sí als cursos de formació d’introducció a la informàtica i de

programari lliure.

- Sí a la Televisió Digital Terrestre de l’Alt Maresme, una

televisió propera a la gent, amb continguts propers. El 2007

potser començarem a emetre!

- Sí a la intranet municipal. Gràcies al conveni amb Els 2 Pins-

Canet Sense Fils Canet disposarà d’una xarxa sense fils d’accés

lliure.

Sí a congelar els impostos municipals
- Les taxes no han de pujar.

- Cal reduir la taxa de la brossa com a compensació a tots els

ciutadans que hem fet l’esforç d’adaptar-nos al nou sistema.

Esquerra diu SÍ a...

En defensa del Tèxtil
i el seu futur

L’aula Magna de l’Escola de Teixits plena durant l’acte

L’acte en defensa de la ti-

tulació tèxtil i de reforça-

ment de l’Escola de Canet

va aplegar més de dues-

centes persones. Es de-

mostrava així el suport so-

cial que té el centre i el seu

paper i relació amb la in-

dústria. La sala era plena

d’enginyers i d’industrials d’empreses de la comarca.

Esquerra s’ha posicionat clarament en la defensa de la Titulació

Tèxtil. A Canet, a més defensem la continuïtat de l’Escola de Teixits

com a bé patrimonial, de futur i singular. Conscients de la impor-

tància estratègica vigent d’aquest sector, ERC ha fet una aposta

radical en defensa d’aquesta titulació i del seu reforçament a

través de la recerca i la innovació. Diputats i diputades al Congrés

i al Parlament s’hi han implicat de valent. Per això s’han presentat

iniciatives al Congrés i a les diferents comissions parlamentàries.

Pocs dies després de l’acte, la Diputació decidia no obrir matrícu-

la el curs vinent a l’Escola de Canet. Es tracta d’una decisió polí-

tica en base a un argument aplicable a qualsevol dels altres cen-

tres tèxtils. La contradicció és evident. Si no estirem tots en la

mateixa direcció, trairem el nostre passat i per tant restarem sen-

se fonaments per construir un futur global en clau local però tam-

bé nacional.
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L’acudit

Una altra
a mantenir...

La diferència que hi ha

entre una família REIAL...

i una altra de REAL...

Narcís Cortada i Maynat
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Des de 1980, ERC ha plantejat en múltiples ocasions la necessitat de modificar l’Estatut de 1979. Aquell Estatut es va
negociar a l’ombra d’una transició política tutelada pels hereus del franquisme i, tot i suposar la recuperació del nostre
autogovern, no va respondre a les expectatives ni a les necessitats que el poble de Catalunya va expressar en mobilitzacions
multitudinàries. El context canviant del món i la dependència política i econòmica respecte de l’Estat han agreujat les
debilitats d’aquell Estatut. Diferents realitats s’han anat imposant sense que no s’hagin pogut donar respostes des de
Catalunya: l’espoli fiscal, la nova immigració, l’envelliment de la població, la Unió Europea dels Estats, els efectes negatius
de la globalització econòmica —les deslocalitzacions i l’homogeneïtzació cultural—, etc. No poder actuar per manca de
sobirania davant d’aquests fenòmens ha significat l’empitjorament de les condicions de vida de la gent del país.

Des de l’aprovació de l’Estatut de 1979, ERC ha actuat sempre en una doble direcció, amb lleialtat a les institucions que
recuperàvem, però també amb la ferma voluntat de dotar Catalunya dels instruments que permetin efectivament el seu
progrés econòmic, el benestar de catalanes i catalans i el reconeixement de la seva realitat nacional. Sabem que la millor
manera d’acomplir-se és en el marc d’un estat propi integrat a la Unió Europea, però un nou Estatut que avanci cap a
aquest objectiu és un instrument que també calia reivindicar, i així ho hem fet sempre durant vint-i-cinc anys. El creixement
electoral d’ERC, el paper decisiu que ostenta, i els compromisos de l’Acord per un govern catalanista i d’esquerres han fet
possible, per fi, la proposta de nou Estatut. Aquest significarà un avenç molt important amb vista a assolir com a nació
majors quotes de llibertat per construir la Catalunya social i el progrés econòmic del país. ERC defensa amb orgull haver
estat el motor del nou Estatut i cal explicar les principals millores que incorpora respecte de l’Estatut de 1979.

Cap a la Catalunya Social i el progrés econòmic,

Sí al nou Estatut

1. Nou model de finançament per assolir

progressivament els resultats del concer t

econòmic

2. Més drets civils, socials, de participació i

lingüístics

3. Competències per regular i acollir la immigració

4. Traspàs de la gestió de Ports i Aeroports

Cap a la llibertat Nacional,

Sí al nou Estatut

5. El Català, llengua oficial, pròpia i comuna

6. Som una Nació

7. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya serà l’última

instància de l’organització jurisdiccional de Catalunya

8. Capacitat per convocar referèndums

9. Relacions amb la resta de territoris dels Països Catalans

10. Presència directa a la Unió europea

EL NOU ESTATUT, FENT CAMÍ CAP A LA INDEPENDÈNCIA
Aquestes deu raons signifiquen un pas important en el camí d’esdevenir un Estat més integrant de la Unió Europea. El nou
Estatut ens obre noves possibilitats per a vertebrar un autèntic poder polític i econòmic català que ens permeti assegurar
el benestar de tothom qui viu a Catalunya i el progrés cultural i econòmic del país. Fer evident que més sobirania i més
control sobre els nostres recursos implica més benestar i més progrés és la fórmula que un dia ens permetrà convèncer
una majoria social sobre la necessitat de ser completament sobirans. L’exercici del dret a l’autodeterminació és el proper
pas que marcarà la història del nostre país. I això passa per construir la Catalunya social que volem, dia a dia, amb els
nous instruments que aquest Estatut ens proporciona i amb el treball ferm i constant d’Esquerra.

Esquerra pel Nou Estatut

El Ceballot
republicàrepublicà


