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Per què ens han Per què ens han 
expulsat del Govern de Canet?expulsat del Govern de Canet?
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Perquè vàrem proposar una rebaixa 
del 10% del sou de tots els regidors de l’Ajuntament
OBjECtIu: Practicar amb l'exemple i solidaritzar-nos amb els treballadors de
l'ajuntament, les empreses de serveis i molts canetencs per les retallades
econòmiques que han patit.

... i també per això:... i també per això:

Perquè els molestava que la gestió de  
l’Oficina d’Habitatge funcionés i tingués superàvit

L’Oficina creada el 2008 ha ingressat 142.000 € i ha gastat 77.000 €
S’han atès més de 5.000 consultes de persones de Canet. 

Perquè volem un segon
Institut, ara!

Perquè volem un camp de
gespa reglamentari
Perquè el camp actual s’ha
descatalogat per obsolet i   no
reglamentari.
Perquè per això tenim una zona
esportiva que hi preveu un camp de
futbol.
Perquè hi ha més aparcament i hi arriba
l'autobús.
Perquè és accessible.
Perquè costa el mateix.
Perquè la Generalitat donaria subvenció

per fer els
vestidors
nous.

Perquè no volem que els nostres fills
marxin de Canet per estudiar.
Perquè no volem més barracons: el curs
vinent ja n’hi haurà 4 i s’ha perdut part
del pati!
Perquè el terreny on s’ha de construir ja
el tenim, és l’actual camp de futbol
descatalogat i obsolet.
Perquè la
millor ubicació
és a la zona
educativa, al
costat del
col·legi
Misericòrdia.

Barracons a l’IES Lluís Domènech i Montaner Camp de futbol descatalogat
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On ha d’anar elOn ha d’anar el
camp de futbol?camp de futbol?

ATENCIÓ! PSC I UMdC QÜESTIONEN LA NECESSITAT D'UN SEGON IES. EL
PROBLEMA NO ÉS ON VA L'IES, EL PROBLEMA ÉS QUE UNIÓ NO VOL EL SEGON
IES I PER AL PSC NO ÉS PRIORITARI. NO US DEIXEU ENGANYAR:
Ens han expulsat perquè els fèiem NOSA, molta nosa, massa nosa.

1. 1. 
Fa molts anys, abans de
les eleccions del 2007,
el PSC va prometre la
gespa amb els diners
que havia de pagar
ACESA pel pas de
l'autopista per Canet,
cosa impossible de
complir.

2. 2. 
El PSC, el 2006, va
demanar subvenció a la
Generalitat per posar
gespa al camp de futbol ... i
va ser l'únic poble a qui li
van denegar. Per què?
Incompetència? Qui
gestionava abans les
subvencions?  Aconseguir
subvencions i gestionar-les
correctament no és tan
fàcil, Sr. Isarn. Per això la hi
van denegar!

3. 3. 
El 2007, Esquerra es
compromet a
desenvolupar la zona
esportiva d'acord amb
els criteris següents:
COMPACTA,
SOSTENIBILITAT EN LA
GESTIÓ i ACCESSIBLE

4. 4. 
Es descataloga l'antic camp
(per poder rebre
subvencions) i es destina a
un segon institut pel poble.

7. 7. 
Esquerra presenta un estudi elaborat pels serveis tècnics municipals en
què el cost del camp és el mateix fent-lo al camp vell que  a la nova zona.
Al setembre podríem tenir el Camp de Gespa a la nova zona esportiva! i
deixar els terrenys preparats per un segon institut.

5. 5. 
Es rep una subvenció ZP i Esquerra proposa
fer la gespa  (1a fase) i les infraestructures
(2a fase) a la nova zona esportiva al costat
de la piscina.

6. 6. 
El PSC i UMdC diuen que la
gespa ha d'anar al camp
descatalogat.

8. 8. 
Els altres socis de govern (UMdC i PSC)  decideixen posar la gespa al camp vell , en un clar exemple de
bloqueig d'un nou institut públic i demostrant absoluta miopia política.
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