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REDACCIÓ
Canet té l’oportunitat amb les properes eleccions, d’encetar
una nova etapa amb nosaltres, la gent d’Esquerra Canet.

La feina ben feta que han dut a terme els nostres regidors,
és la millor garantia per poder agafar el relleu. Comptem
amb la seva experiència i el seu assessorament, que de ben
segur són la nostra garantia per portar a terme una feina
ben feta.

Els canetencs hem de celebrar que per fi, hi ha una
alternativa a la política feta a corre-cuita, gris i mediocre
que només mira per interessos particulars. No n’hi ha prou
amb ser propers, s’ha de saber gestionar. A vegades s’han
de prendre decisions que no agraden o són impopulars, però
que a la llarga són un clar benefici pel nostre municipi.

>> El Ceballot d’en Narcís
La persona
Nascuda a Canet de Mar l'any 1965, mare de dos fills
universitaris. Ha cursat estudis d’Educadora Social, Psico-
logia, Filologia Germànica i Alta Cuina. És empresària en el
món del lleure i ha creat el servei de l'Oficina d’Habitatge i
Accessibilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar, estant al
capdavant de la seva direcció. Milita a Esquerra des de fa 4
anys i es presidenta de la secció local del seu municipi. A
nivell social, participa activament amb diferents asso-
ciacions i entitats del poble, com la Plataforma per la Llen-
gua, Ndennden Ngol·len, Montoyas, Associació de Dones
Sàlvia i Ateneu Independentista Canetdecideix. Entén la
política com una vocació, i la millor eina per
continuar la feina dels avis i àvies que varen
lluitar per un país lliure. 

BLANCA
ARBELL I BRUGAROLA

Nosaltres som valents, sabem gestionar. Som un
equip potent i preparat, tenim visió de futur. No
fem promeses que no puguem complir (mai
sacrificarem el be comú per aconseguir un rèdit
electoral). 

Treballem amb rigor i amb seriositat, tenim els
mateixos ideals i sabem com ha de ser el nostre
poble. Amb aquesta premissa, prepararem el
millor full de ruta.

Us demanem ajuda, tothom que vulgui treballar
pel Canet del futur, i que se l’estimi, té cabuda en
el nostre equip. Benvinguts al grup d’ Esquerra
Canet.

Blanca Arbell i Brugarola,
cap de llista a les municipals 2011
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Ivan Aranda, tècnic d’innovació i modernització estudia perquè s’endar-
rereix  l’aprovació de la subvenció de la Generalitat i desencalla el projecte:
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ELS GARROFERSELS GARROFERS

Terra i Cel, fundada el 1993, és una entitat destinada a donar
suport a persones amb disminució física i psíquica i als seus
familiars.  Presidida per la Teresina Rovira fins a la seva mort, hi
treballen un grup de voluntaris i monitors. El somni: disposar
d’un equipament adequat per atendre les necessitats d’aquests
disminuïts.

El 2005 es crea la Fundació Els Garrofers. El
seu objectiu principal és la defensa dels
drets i la dignitat de les persones amb
disminucions físiques, psíquiques o
sensorials i la millora de la seva qualitat de
vida.

IMPULSORS

ANTECEDENTS

Cronologia del projecte i residència

Quina ha estat la col·laboració d’Esquerra Canet per assolir el somni?
FER-NOS-EL NOSTRE; CREURE’NS-EL I IMPULSAR-LO DES DE LA
DISCRECIÓ, COM TOCA QUAN ETS A GOVERN.

Abril 2004 a Gener 2006
La Consellera d’Acció Social Anna Simó visita Canet. És la primera
consellera republicana que ens visita des de la II República. Acompanyada
de la diputada Teresa Aragonès, prometen instal·lar un equipament per a
disminuïts a Canet. La promesa de la Consellera republicana es confirma:
la Generalitat aportarà el 50% del cost de la construcció de l’equipament,
aleshores per un import d’1.100.000 €

2007
La Consellera d’Acció Social Carme Capdevila visita Canet el març per
participar en la presentació d’Òscar Figuerola com a candidat a l’alcaldia.
Es reuneix amb representants de Terra i Cel i la Fundació els Garrofers que
li expressen la seva preocupació per l’aturada del projecte. 

1. Visita el Departament d’Acció Social i Ciutadania
on comprova que la gestió feta per la regidora Cati
Forcano d’UMdC (Unió), havia estat errònia ja que
havien sobrevalorat els terrenys on s’ubica el Centre:
d’aquesta forma obligava a la Generalitat a fer una
aportació quatre vegades superior a la que havien
acordat. Clar i ras ens van dir que el valor econòmic
del terreny determinat pel seu polígon fiscal era
absolutament irrellevant per a la Generalitat.

2. Revisen el cost
del projecte i de
comú acord amb
la comissió
d’inversions
acorden una
aportació de la
Generalitat
d’1.800.000 €.

2006
L’Ajuntament modifica el projecte: valora el terreny que aporta en 4.176.000€;
aquesta decisió unilateral posa en perill la viabilitat del projecte.


