
Aviat farà un any de les eleccions municipals i del pacte
de CiU + UMdC + PP. Quin és el balanç? Què han fet?

L’únic que sabem de l’Ajuntament actual és que acusa
l’anterior ajuntament de no pagar factures i ERC de tots
els mals presents i futurs.

Com és que passat gairebé un any la policia està igual
o pitjor que quan era responsabilitat d’UMdC i segons deia
el Sr. Marin (a l’oposició) tot era culpa d’en Mas (l’alcalde
socialista de Canet...)? Segons el Sr. Romero, regidor de
governació del PP, ho solucionarien tot en 3 mesos...

Com és que passat gairebé un any la gran iniciativa
d’aquest ajuntament és la creació del Servei municipal
de psicologia i logopèdia, un servei que és competència
de la Generalitat a través dels equips d’atenció psicope-
dagògica del Departament d’Ensenyament? I en lloc de
demanar més servei al Departament ara resulta que els
canetencs haurem de pagar de la nostra butxaca aquest
nou servei que només costarà 18.000 € (import equiva-
lent al 42,5% del que dedicaran a l’Escola Bressol!!!).

Com és que les úniques decisions que prenen són per fer-
nos més pobres? Augment de més d’un 20% anual de mit-
jana de l’IBI, augment d’un 15% de la taxa de guarderia...

Com és que passat gairebé un any no hem començat a
treballar tots junts en el nou pla estratègic i el tan anun-
ciat pla general? Si no es fa amb consens no serveix de
res! Potser esperen treure-se’ls del barret tot dat i be-
neit? Aquests plans són una oportunitat de treballar tots
junts per al poble. Comencin, sisplau...

Relaxin-se i treballin per al bé del poble, no per al seu.
Tenen la majoria per aprovar el que vulguin imposar (ja
ho han fet amb l’IBI). Deixin d’acusar els altres i siguin
generosos i deixin-nos treballar, fent d’oposició i contro-
lant la seva gestió, però també col·laborant en els temes
de poble.

Han d’entendre que són vostès qui governen i nosal-
tres hem de controlar (malgrat els obstacles que ens
posen) la seva feina. Facin les coses ben fetes i deixin de
culpar els altres de les mesures que prenen vostès sense
buscar el consens. Ningú no té la veritat absoluta. Nos-
altres continuarem fent propostes per redreçar Canet i
les intentarem consensuar amb vostès, com s’ha de fer.
I també continuarem explicant què fan i per què i quina
és la nostra alternativa; d’això se’n diu: democràcia.

Blanca Arbell
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Deixin de culpar
i siguin responsables
de les seves decisions!
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Canet, Municipi per la IndependènciaCanet, Municipi per la Independència
Fa 6 mesos els grups municipals d’UMdC i ERC vam
proposar aprovar en el Ple municipal l’adhesió de
Canet de Mar a l’Associació de Municipis per la In-
dependència, però no es va obtenir prou suport. CiU
deia aleshores “que una altra associació propiciaria
encara més la divisió a l’hora de defensar els drets
del país i que aquest no és el camí”. En el darrer Ple
es va tornar a presentar la moció i aquest cop CiU,
juntament amb UMdC i ERC, va donar el seu suport
a l’adhesió de Canet a l’Associació de Municipis per
la Independència. 

Celebrem que part del govern municipal rectifi-
qui i que entre tots, societat civil, entitats i partits
polítics sumem esforços per treballar des del nos-
tre poble amb els pobles veïns per la independèn-
cia del nostre país, Catalunya. 

Ivan Aranda



Tenim la Comissaria tancadaTenim la Comissaria tancada
Els servis de la guàrdia urbana de Canet, últimament amb molta freqüència, estan compo-
sats només per 2 agents, per la qual cosa, si surt un servei fora de comissaria poden triar
entre dues opcions: o bé han de tancar i anar plegats, o bé ha de sortir un agent sol, amb el
risc que això comporta per a la seva integritat.

No només no s’ha solucionat el problema de desmotivació, existent ja en l’anterior go-
vern, sinó que aquest ha empitjorat mentre s’ignoren les demandes, moltes vegades per
escrit, referents a l’organització i les condicions de feina, que fan els agents a l’equip de
govern.

No pot ser seguir així, es inhumà envers uns treballadors i les seves condicions de tre-
ball i repercuteix directament en el servei que rep el ciutadà, en aquest cas en un tema
tant delicat com és la seva seguretat.

Necessitem que els politics marquin els objectius i els facin complir, pero per a això fa
falta saber quins són els problemes, les solucions, com aplicar-ho i valentia per portar-ho a terme. En aquests mo-
ments no crec que l’equip de govern tingui clar, per començar, quins són els problemes (no hi ha pitjor cec que el qui
no vol veure-hi), encara que se’ls hi digui a crits. Coia Tenas

Les famílies hauran de carregarLes famílies hauran de carregar
amb un increment que pot arribaramb un increment que pot arribar
al 30% mensualal 30% mensual

En el darrer Ple municipal del 29 de març es
va aprovar per part de l’equip de govern mu-
nicipal de CiU, UMC i PP un augment tarifari
de l’Escola Bressol que,en alguns casos, ar-
riba al 30% del cost mensual. 

Sota l’excusa que la Generalitat abaixava
la seva aportació (que segons dades de l’a-
juntament passarà de 295.200 € a 213.200
€), l’ajuntament fa una reducció del 80% del
seu ajut passant de 206.764 € a només
42.307 €, gairebé desapareixent com a con-
tribuïdor de l’escola amb una aportació de
poc més del 6% del total, quan sempre havia
contribuït en un 33% de l’aportació.

Aquesta mesura posa de manifest el de-
sinterès del govern en l’escola bressol mu-
nicipal carregant així en les famílies un so-
brecost excessiu en un moment de crisi.

Lluís Llovet
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L’ajuntament redueix un 80% la seva aportacióL’ajuntament redueix un 80% la seva aportació
a l’escola bressol municipal.a l’escola bressol municipal.

Quota mensual d’un alumne nou que ingressa a P2,
comptabilitzant la matrícula i el material-

Gràfic indicatiu de com l’ajuntament redueix un 80% la seva aportació
i obliga a una major aportació per part de les famílies.

Quota mensual
Aportacions per part de les famílies i les institucions

Què deia CiU quan era a l’oposició?Què deia CiU quan era a l’oposició?
Transcrivim l’acta del Ple del 29 de juliol de 2010 on es parla de l’increment d’un
4,1% de la quota de l’Escola Bressol:

Pren la paraula el senyor Laureà Gregori Fraxedas, regidor del grup municipal
de CiU, el qual explica que no creuen que en aquests moments que s’estan vivint de
crisi financera siguin els més adients per incrementar el preu d’un servei municipal
i menys encara en un 4,1% i sense cap mena de justificació. En diverses ocasions,
s’ha comentat que el preu de l’escola bressol municipal és elevat si es compara amb
altres escoles municipals, i amb poca diferència respecte de les privades.

I què va fer ERC quan va ser al govern de l’ajuntament?I què va fer ERC quan va ser al govern de l’ajuntament?
El 2001, ERC va entrar al govern de l’Ajuntament. Vam ser els responsables d’en-
senyament, cultura i joventut. La nostra prioritat, oferir un servei públic d’escola
bressol de qualitat a preus raonables. El 2003 entrava en funcionament El Palauet. 

L’ajuntament destina 230.000 € d’excedent de l’Escola Bressol
a partides que no tenen a veure amb l’educació

No només l’ajuntament va rebaixar la seva aportació a l’escola bressol El Palauet ar-
gumentant que no se’n podia fer càrrec. Sinó que en el mateix ple va destinar 230.000€
provinents d’un excedent d’aportació de l’ajuntament per a partides que res tenen a veure
amb l’educació, com despeses pel POUM, maquinària per a jardins, llums al carrer de la
Font o retribucions a personal eventual.

Aquesta és la manera com l’ajuntament i, en concret, el regidor d’educació, prioritza
l’educació infantil a Canet d e Mar. Aquest excedent podria haver-se fet servir per mantenir
les quotes de les famílies però s’ha preferit destinar-los a altres temes “prioritaris”.


