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Més transport públic, menys peatges

editorial

objectius assolits amb esquerra al govern

CEIP TURÓ DEL DRAC PISCINA MUNICIPAL + PLACES d’ESCOLA BRESSOL

Canet de Mar ja disposa de la 2a

Escola Pública. 400 nens i nenes

podran estudiar a la nova escola

i on s’impartiran classes de P3,

P4 i P5 i tot el cicle formatiu de

primària, de 1er curs fins a 6è.

Un centre que ja ha vist la llum

en aquest nou curs escolar 2008-

2009.

La zona esportiva compta amb el

primer gran equipament: la pisci-

na municipal coberta. L’equi-

pament disposa de sala de

gimnàs,  sala de màquines i servei

de bar, a més a més de dues

piscines, una de gran i una de

petita.

Amb l’augment de més places

d’escola bressol hem donat

servei educatiu d’infants de 0 a

3 anys a més de 50 famílies que

es trobaven sense poder dur els

seus fills a cap centre. El següent

pas és la construcció de la 2a

escola bressol municipal.

El Ple del 25 de setembre es va aprovar per

unanimitat de tots els partits polítics, govern i

oposició, la moció en suport d’un MODEL DE

MOBILITAT SOSTENIBLE A LA COMARCA DEL

MARESME. Moció presentada pel grup municipal

d’Esquerra i on la resta de forces polítiques s’hi han

afegit. Demanem que s’estudiï l’ impacte

mediambiental, i sobre el territori de Canet, que tindria

la construcció dels laterals a l’actual autopista C-32

per absorbir la circulació de la N-II, que en un futur

passarà a ser una via urbana. Nosaltres sempre hem

defensat i defensarem altres alternatives a la construcció dels

laterals que no solucionaran el problema i que sí malmetran el

territori. Les possibles solucions passen per fer més inversió

en la xarxa ferroviària, augmentant la capacitat dels trens i les

freqüències del pas per les estacions, i augmentar el transport

públic per carretera, augmentant la flota d’autobusos i les

freqüències per poder millorar la comunicació amb les

poblacions de la comarca i les dues capitals: Barcelona i

Girona, així com també eliminar els peatges de l’autopista C-

32 pels residents de la comarca.

Després de la manca d’inversió feta per part d’Espanya a la

comarca, ara hem de ser nosaltres, els catalans, qui posi

ordre en la xarxa ferroviària i viària, ja que per la seva

incompetència i inoperància ens han traspassat la gestió

de la N-II, i posteriorment, Rodalies de RENFE. Això sí, sense

cap euro. Durant anys els diferents governs que han passat

per Espanya no han fet cap millora ni en servei ni en

manteniment. I encara hi ha gent que vol formar part d’un

Estat com l’espanyol que a par t de espoliar-nos

econòmicament (robar-nos a tots els que paguen impostos

i contribueixen des de Catalunya) ens titlla d’insolidaris amb

la resta de comunitats de l’Estat espanyol? Via fora!!!



Òscar Figuerola i Bernal

urbanisme@canetdemar.cat

govern  més Esquerra és més Canet

regidor de

cultura@canetdemar.cat
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regidor de Comunicació, Cultura i Urbanisme

La difusió de la cultura és una de les prioritats de la meva acció política, i evidentment

d’Esquerra com a força de govern.

El suport a les entitats culturals és una pràctica constant, són els nostres socis perquè

tenim els mateixos objectius.

Aquest suport es basa en facilitar la seva activitat. Com? Ajudant a fer possible, per

exemple, que hi hagi ball els diumenges, que surti El Sot de l’Aubó trimestralment,

reunir els pintors entorn de l’exposició col·lectiva, que es pugui fer la gran nit de la

sardana, que els diables tinguin vestits nous i puguin arreglar el bestiari, que es pugui

celebrar el Re-percussió ...

Reclamar per a les entitats  un despatx amb un armari i un ordinador és obsolet. De fet

només volen un local per al seu grup polític, CiU, i no pas per a les entitats del poble,

no confonguem, no fem demagògia.  No us els cregueu, ells només defensen els seus

interessos partidistes; volen un local per a ells i prou!

És cert que hi ha entitats que, per poder assolir els seus objectius, els cal disposar

d’un espai de reunió o de magatzem; i aquesta necessitat es resol amb diàleg. Ara bé,

també és cert que el model d’hotel d’entitats amb espais privatius és un model caduc

i desfasat.

Els polítics hem de donar suport a les entitats, i també fer propostes que ajudin a

consolidar la marca cultural del nostre poble per obtenir-ne un rendiment econòmic.

Aquest és el cas de Casa Comediants a Can Pinyol.  Totes dues accions són compatibles

i es necessiten l’una amb l’altra.

Suport a la Cultura
Via fora la demagògia de CiU als Plens

Rafa Dulsat i Ortiz

regidor de Joventut i Oficina d’Habitatge i

Accessibilitat

dulsator@canetdemar.cat

Activitat Municipal

Ple Municipal

> Aprovació inicial modificació puntual
Normes Subsidiàries, sistema d’apar-
caments i introducció d’un paràmetre
de densitat màxima d’habitatges Canvi
en els criteris de construcció d’edificis
i d’aparcaments

> Implantació del servei públic muni-
cipal d’habitatges dotacionals

> Aprovació inicial del Pla d’acces-
sibilitat de Canet de Mar

> Aprovació inicial ampliació d’usos per
al polígon industrial

> Aprovacó del conveni de col·laboració
amb l’empresa ADIGSA per gestionar
el lloguer social des de l’Ajuntament de
Canet de Mar

> Aprovació del conveni de col·laboració
amb el Departament de Medi Ambient
de la Generalitat i l’Ajuntament relatiu
a l’Oficina d’Habitatge

> Adjudicació contracte concessió
d’obra pública d’habitatge protegit al
rial dels Oms

> Aprovació inicial de la creació del
Consell Municipal de Comediants

> Incoació expedient contractació
estudi, concertació i desenvolupament
d’habitatge protegit al carrer Castellet/
Romaní

Acords de Govern
> Conveni de col·laboració amb la
Fundació Bosch i Gimpera de la Uni-
versitat de Barcelona per a l’elaboració
d’un estudi per a la Casa museu Lluís
Domènech i Montaner

> Aprovació del conveni entre el
Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica i l’Ajuntament de Canet per a la
realització de cursos de català per a
adults

> Aprovació del conveni marc amb la
Diputació de Barcelona de suport al dis-
seny i activació de l’Oficina Local
d’Habitatge de Canet de Mar

> Aprovació del Pla de Comunicació
2007 – 2011

> Aprovació del programa d’actuacions
de l’Oficina Local d’Habitatge

> Aprovació del Pla de Cultura 2008 –
2011

> Incorporació de la comunicació audio-
visual a les Informacions municipals

> Aprovació del conveni de col·laboració
amb l’entitat GIMM (Grup d’Invàlids del
Maresme – Mataró)

> Aprovació del conveni de col·laboració
amb el Ministeri de Treball i Assumptes
Socials i la Fundació ONCE per a la coo-
peració i la integració social de per-

sones amb discapacitat

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

Continuem treballant
Tal i com és evident, tenim moltes mancances tan en recursos com en equipaments

juvenils. En podríem fer una llista molt llarga, de fet, allò que seria òptim perquè els

joves poguessin gaudir del seu lleure com books d’assaig, half-pipe, sales de concert

i un espai d’esbarjo conduit per un dinamitzador per tal que els joves no només gaudeixin

d’un espai sinó que en poguessin treure el màxim de suc possible.

 

Com que les expectatives pressupostàries seran restrictives, des de la regidoria de

Joventut treballem per aconseguir el màxim de subvencions i poder dur a terme els

projectes abans esmentats i sense cap cost a les arques municipals. A dia d’avui hem

rebut dues subvenciosn per un import total d’11.000 euros per fer activitats dirigides

al jovent i amb un dinamitzador perquè aquests s’impliquin. Tenim previst rebre 8.000

euros per començar a equipar la Masoveria i fer d’aquest espai  un lloc de lleure pel

jovent de Canet.

 

Amb tot això no vol dir que ens donem per satisfets, ans el contrari, continuem treballant

pel jovent.



www.esquerra.cat/canetmar canetmar@esquerra.cat

esquerra canet poble i país

esquerra canet amb independència jo pregunto

Teresa

Brugarola

Mentre no es soluciona l’espai de lleure

de l’Odèon, no es podria trobar una

sortida per tal que el local del Centre

funcionés totes les festes de l’any?

És petitet, és vellet, però n’hi ha prou

per acollir un grup de persones que no

poden accedir a altres alternatives de

lleure que es donen al poble o fora d’ell.

El Centre ja s’aprofita, perquè

anualment, des de fa 34 anys hi ha el

concurs de teatre aficionat «Pedra-

castell», al qual concorren diversos

pobles de la rodalia. Són pocs

diumenges. També s’hi fan els Pas-

torets i altres manifestacions. Però

queden moltes Festes per omplenar.

Amb l’ajuda d’altres entitats si podria

fer Cinema? O altres expressions

artístiques com a l’antic Niu d’Art?

Canet té potencial i

activitats que es fan

en dies laborables,

podríem gaudir les

tardes dels festius?

Can Moreu i la Papallona

Com cada 11 de setembre vàrem ser presents als

actes que es celebren en conmemoració a la Diada

Nacional de Catalunya. Aprofitant que aquest any

2008 és conmemora el centenari del naixement de

la bandera estelada, la gent d’Esquerra va retre

homenatge a la bandera estelada pels carrers de

Canet fent-la arribar fins a l’ofrena florar que es va

dur a terme a la Plaça 11 de setembre. L’estelada

va onejar durant tot l’acte.

l’Onze de Setembre

Loteria de Nadal

62.480
En trobaràs als comerços de

Canet, i si no en trobes, fes-

nos arribar un correu a:

 canetmar@esquerra.cat

Els pins de Can Moreu i el solar de la Papallona van ser qualificades com a zones

verdes amb l’aprovació de la normativa urbanística de Canet el 1992.
 

Calia, doncs, procedir a la seva expropiació. Aleshores no es va fer. El preu hagués

estat irrisori, irrellevant. D’aleshores ençà Canet ha tingut diferents alcaldes, regidors

d’urbanisme i d’hisenda que han restat passius, espectants al tema.

 

La Llei d’Urbanisme espanyola del PP va multiplicar exponencialment el valor

d’aquests terrenys.

Aleshores els propietaris van sol·licitar-ne l’expropiació per obtenir-ne un extraordinari

guany econòmic.

 

Només la senència judicial va fer reaccionar l’ajuntament amb els pins de Can

Moreu. Ara hi ha una altra manera d’encarar els temes, valenta, de no amagar el

cap sota l’ala. Cal que no deixem herències perilloses i cares als nostres successors.

Solucinarem com cal el procés d’expropiació del solar de la Papallona, no el deixarem

dormir, no sigui que quan ens despertem trobem una factura desorbitada.

els pins de Can Moreu la Papallona

El Secretari General de la

Conselleria de Governació, Sr.

Jaume Oliveras, va visitar les

obres que s’estan duent a

terme a Canet i que la

Generalitat subvenciona. Les

noves dependències dels

Serveis Tècnics Municipals i la

futura Plaça Universitat són

dos dels projectes que aviat

veuran la llum.

Visita del Departament

de Governació de la

Generalitat



el faristol  El finançament de Catalunya

el mestre Rajoy  i el sermó de la muntanya (Catalunya, S. XXI d. de C.)

Lluís Llovet

l’opinió la zona esportiva

conèixe’ns
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Se n’ha parlat molt de finançament i les dades, a data d’avui, són ben

clares: els catalans patim una sangonera econòmica tan forta per part de

l’Estat Espanyol que ens trobem a punt del col·lapse.

Aquest fet és tan evident que el PSC ja veu que no té més opció que

defensar els interessos de Catalunya per poder tirar endavant les polítiques

de govern.

Fins fa ben poc el govern de l’Estat no volia publicar les balances fiscals

on es podia demostrar aquest dèficit evident que té Catalunya. Avui ja en

coneixem els resultats de diferents estudis que el situen per l’any 2005

entre els 16.735 i 18.595 milions d’euros, o sigui , al voltant del 10 %

del PIB del nostre país.

Com molt bé ja explicava el conseller Castells en un article del 1999 «Si

s’observen algunes de les regions europees amb un nivell de renda per

càpita respecte al seu país similar al de Catalunya respecte a l’Estat

espanyol, se n’extreu una conclusió clara: les regions que tenen dins el

seu país una situació relativa similar a la de Catalunya dins de l’Estat

espanyol presenten, generalment, uns dèficits fiscals més reduïts (Castells,

1999).» Per tant, aquesta situació de dèficit tan gran no la pateixen ni

Califòrnia ni Baviera, per dir dues de les zones més riques del planeta, que

tenen dèficits del voltant del 4% del seu PIB.

Un cop situats a la realitat, ara cal plantejar-se quina serà la postura,

unitària o no, dels partits catalans. D’entrada no partim d’una base sòlida:

l’Estatut aprovat fa dos anys ja ha demostrat abastament la seva poca

eficàcia en el tema del finançament i tornem a estar en el punt de «la

Catalunya pidolaire» davant d’un Estat Espanyol que és qui recapta els

impostos i decideix com els reparteix. El punt de partida ens demostra

les mancances evidents d’un Estatut que ens van intentar vendre els

partits majoritaris com la gran salvació del país.

Tampoc no resulta encoratjador la posició dels empresaris que inicialment

sembla que defensen postures sòlides i l’endemà vendrien Catalunya a

preu de saldo, com la Cambra de Comerç que acaba de reduir a la meitat el

que seria «un tracte possible» rebaixant-lo a menys de 2.000 milions d’euros.

Davant de tot això el ciutadà ja percep que altre cop quedarà defraudat

dels resultats finals d’una negociació que no crec que pugi dels 2.500

milions d’euros, per dir una xifra mínima de subsistència.

Queda clar que eixugar el dèficit fiscal cada cop quedarà més lluny de les

nostres possibilitats ja que a data d’avui aquest supera amb escreix els

20.000 milions d’euros. Reduir-lo un 10 % no solucionarà res i ens mantindrà

per sota del nivell llindar necessari per a la recuperació a

nivell educatiu, sanitari, d’infraestructures i industrial que

ens cal per anar cap a un país on a més de competències

tinguem recursos per portar-les a terme. L’ofec serà més

gran any rere any i això només tindrà una sortida, que

cada cop percep més gent, la de la nostra independència.

Ves per on aquesta gasiveria espanyola encara ens

ajudarà !

Històricament a Canet de Mar, ha sigut una població

mancada de recursos esportius. Nosaltres hem

defensat sempre que l’activitat esportiva d’un poble

ha de ser amb els millors recursos possibles i que

un poble també es mesura per la quantitat i la

qualitat d’esport que es realitza. Canet no estava

ni molt menys al davant amb activitat.

També Canet necessita d’equipaments esportius,

per això des de l’àrea d’urbanisme han estat

treballant per solucionar aquesta manca

d’equimaments esportius. Per això hem el·laborat

aquesta proposta de zona espor tiva «Rial

Figuerola», que a més a més de la piscina municipal

es contempla sol·lucionar el problema del Camp

de Fútbol amb gespa. Vam ser dels pocs que no

vàrem prometre allò que no es podia prometre. Si

que es va informar que treballaríem per sol·lucinar

el tema del Camp de Fútbol, al mateix temps

proposem obrir el ventall d’opcions d’activitats

esportives com: Pistes de Tennis, Pistes de Paddel

i al mateix temps, donar suport a la continuitat de

l’atletisme a Canet amb un circuit fix de Cross.

Club molt vinculat a Canet i amb una gran aportació

social al poble de Canet. També creiem amb la

localització a la mateixa zona esportiva de les pistes

de botxes i de petanca, per aconseguir una

connexió  amb totes les activitats i unificar recursos.

La presència d’Esquerra Republicana a Canet al

Govern municipal ha aconseguit que les nostres

propostes del programa electoral siguin presses

en consideració com: la planificació de noves zones

esportives amb sol·lució al tema del Fútbol i

l’atletisme, així com el Tècnic d’esports i la Festa

de l’esport. Ara hem de seguir treballant per l’esport

no competitiu escolar i lúdic. Aconseguir un grau

més de participació de la gent de Canet amb les

activitats esportives de lleure i

més implicació de la dona a

l’esport, i treballar per un nou

pavelló per solucionar les

necessitats i mancances de

pistes cobertes.


