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1. INTRODUCCIÓ

El 2015 ens vam presentar a les eleccions municipals amb el lema DESPERTA

CANET. Vam guanyar obtenint 5 regidors d’un total de 17. Hem format un

govern de coalició amb d’altres forces del poble. 

 

Durant aquests 4 anys hem posat els fonaments i ara volem fer molt més. Per

això ens cal ampliar la majoria per avançar cap a un Canet republicà i

d’esquerra!

 

Aquests 4 anys hem posat els fonaments per poder fer molt més. Sense apujar

l’IBI, hem sanejat econòmicament l’Ajuntament i l’hem organitzat tècnicament

aconseguint més subvencions. Amb poc deute i més ingressos, dedicarem els

propers 4 anys a fer molt més.
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Les dades de totes dues gràfiques provenen de fonts oficials de l’Ajuntament

auditades. A vegades malintencionadament es difonen dades falses. Amb

Esquerra al capdavant de l’Ajuntament la pressió fiscal a baixat un 0’60% en

aquesta legislatura, quan va estar encapçalat per CiU va pujar un 34,6%.

Els serveis públics (neteja, enllumenat, mobilitat o seguretat) i a les persones

són la nostra raó de ser i ajuden a construir la república que volem.

Ara coneixem molt bé l’Ajuntament des de dins i podem concretar amb precisió

què podrem fer els propers 4 anys. Tot seguit us presentem una síntesi de les

propostes que volem dur a terme. 
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Al programa complet del 2019 trobareu què hem pogut acomplir del programa,

com volem continuar gestionant i millorant els assoliments i quines són les

noves propostes. A vegades, trobareu una mateixa proposta repetida en més

d’una apartat perquè afecta diverses àrees.

 

Ha estat molt laboriós poder construir unes bases però ja sabem que destruir

és molt més senzill. Per això ens cal més suport.

7



2. PRINCIPIS. UNA MANERA DE FER I TREBALLAR

La nostra manera de fer és construir sobre unes bases sòlides. La reducció del

deute i l’organització tècnica de l’Ajuntament són el fonaments sobre els quals els

propers quatre anys podrem fer realitat els projectes que hem començat aquesta

legislatura. La bona gestió econòmica i la implicació d'un equip tècnic municipal més

ben organitzat i motivat ens permetrà avançar a tota màquina.

 

Com es fan les coses explica molt bé com són les persones i les organitzacions que

les impulsen. Per això, tota actuació nostra es basa en el respecte mediambiental,

la transparència i la participació. I també hem incorporat en el disseny de les

nostres polítiques dos nous conceptes, el respecte a la igualtat i  el

republicanisme.
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TRANSPARÈNCIA

Els propers quatre anys consolidarem un Ajuntament que és exemple de

transparència i bones pràctiques:

 

1. Consolidarem el sistema de contractació d’obres i proveïdors que hem

implementat: informació, publicitat i recepció de les propostes amb sobres

tancats per garantir l’equitat i la igualtat. Amb Esquerra al govern no hi ha

favoritismes ni amiguisme.

 

2. Mantindrem la borsa de treball municipal que dona les mateixes oportunitats

de treballar a tothom. Aquesta legislatura hem vist com s’ha contractat persones

de la borsa de treball que s’han presentat a un procés selectiu net i

transparent. Fins i tot algun candidat a l’alcaldia que critica la nostra opacitat

ha pogut trobar feina temporal a l’Ajuntament gràcies a aquest sistema!

PARTICIPACIÓ

Sempre hem sentit a parlar de

participació. Però ha estat amb

Esquerra que s’ha impulsat la

participació a Canet. Els consell

municipals han funcionat quan Esquerra

ha dirigit la regidoria. La participació és

molt més.

 

Més de 700.000€ en pressupostos participatius!

 

9



L’àrea de festes i de joventut són un molt bon exemple de participació en la

gestió conjunta dels recursos públics per organitzar activitats i projectes. Per

això, la participació serà sempre present en la nostra manera de governar:

Reforçarem la participació doblant el pressupost de subvencions a

entitats.

Volem consolidar els pressupostos participatius i dedicar-hi més diners. 

Volem impulsar una comissió de voluntariat.
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AMBIENTALISME

Els programes electorals solen tenir un apartat de medi ambient. Per nosaltres

no només és un apartat, és una manera de pensar, de planificar, d’actuar.  Tota

actuació municipal està pensada des de l’ambientalisme amb la finalitat de

col·laborar i corresponsabilitzar-nos en el futur del planeta.

IGUALTAT

La nostra llista electoral és paritària. La nostra manera de fer és de respecte

absolut a la diversitat d’orígens, de models de família i de gènere. Per això, des

del disseny fins a l’execució de tots els projectes, l’atenció a la ciutadania i els

serveis estan pensats des de la igualtat d’oportunitats i el respecte a la

diferència.

 

Hem estat, som i serem un poble d’acollida. Volem assumir la nostra part de

responsabilitat en l’acolliment de persones que arriben al nostre país buscant

una oportunitat per construir un futur com van fer els nostres avantpassats.

REPUBLICANISME

Vam fer l’1 d’octubre i vam proclamar la República.  Malauradament la repressió

d’un Estat en fallida clarament hostil al republicanisme utilitza totes les armes i

les seves clavegueres per eliminar un projecte polític il·lusionant i de futur. Hem

de resistir i plantar cara i ocupar totes les instància de poder polític que ens

atorgui la ciutadania. La nostra força és la gent i el vot.
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Vam fer l’1 d’octubre i vam proclamar la República.  Malauradament la repressió

d’un Estat en fallida clarament hostil al republicanisme utilitza totes les armes i

les seves clavegueres per eliminar un projecte polític il·lusionant i de futur. Hem

de resistir i plantar cara i ocupar totes les instància de poder polític que ens

atorgui la ciutadania. La nostra força és la gent i el vot.

 

La independència per a Catalunya i la República és l’oportunitat per generar

noves polítiques socials a nivell nacional i local. Avui el govern de l’Espanya

condiciona el govern del país i de cada poble començant pel finançament i les

competències per poder fer efectives les polítiques socials, culturals i

econòmiques que ja hem intentat i el Constitucional ha bloquejat. El

republicanisme és transparència i acabar amb la corrupció d’un sistema polític

pensat per a mantenir unes elits.

Nosaltres fem política al servei de la gent, de la República que volem fer

efectiva. Per això, des d’Esquerra volem que el nostre poble, Canet de Mar,

sigui un municipi republicà preparat per empènyer i esdevenir protagonistes de

la revolució democràtica que estem vivint. Som en un moment de màxima

resistència contra la raó de la força; nosaltres tenim la força de la raó amb el

suport de la nostra gent. Estem sent protagonistes i testimonis directes d’un

període de la història que serà determinant per al nostre futur. Aquesta energia

del poble l’hem de posar al servei de Canet i del país. Recordem que van ser

les eleccions municipals del 1931 les que van portar a proclamar la república.

Volem que Catalunya es tenyeixi de groc amb municipis republicans!
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3. COMPROMISOS PER AL 2019 - 2023

La bona gestió econòmica del període 2015-2019 ha permès planificar la

resposta a les necessitats dels equipaments de Canet, un poble dinàmic en

cultura, esports i educació. També ens permetrà incrementar la dotació per a

determinats serveis públics o focalitzar la gestió en noves propostes.

 

Podeu trobar informació detallada de les propostes en els apartats següents.

1. Nou pavelló esportiu al costat de la piscina. 

(+ equipaments, + esport).

2. Regidoria de Platja per donar un impuls al litoral.

(+ serveis)
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5. Centre de noves oportunitats i edifici per al Sunsi Móra.

 (+ serveis, + educació, + feina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nou edifici per a l'INS Sunsi Mora.

 

3.Urbanització a un únic nivell de tot el centre del poble.  (+ accessibilitat)

4. Obres de l’Odeon – Centru i posada en funcionament amb un patronat.

(+ equipaments, + cultura)
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7. Municipalització de l’aparcament públic per garantir una bona gestió. 

(+ serveis + mobilitat)

 

 

8. Continuïtat de la promoció del polígon per a l’atracció de noves empreses.

(+ feina)

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Promoció d’energies netes 

(+ serveis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Programa social per garantir que la gent gran pugui triar on i com viure la

vellesa.

(+ serveis)
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4. MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS 2015 – 2019. 
I VOLEM FER MOLT MÉS 2020 - 2023

La nostra raó de ser és donar els millors serveis públics possibles gestionats

de la manera més transparent i favorable a tota la població.

 

El nostre compromís és continuar millorant els serveis públics. Les dades que

us oferim a continuació sintetitzen la nostra obra de govern.

 

Altres diran que ho faran (tot i que després de governar 30 anys no ho havien fet

mai). Nosaltres et diem que ho hem fet i que volem fer molt més. 

 

La planificació ja està feta i la manera de fer-ho possible és la sistematització

contínua d’elaboració de projectes, exposició pública, obtenció de finançament,

licitació de projecte i execució. Cada projecte que elaborem té un temps llarg fins

a la seva execució per garantir que es segueixen els procediments i la

transparència.

QUÈ HEM FET?
 
Transport públic: la línia de bus

 

Hem modificat la línia de Bus Canet – Hospital de Calella amb més parades i

amb horaris adequats per a les escoles i els instituts i amb connexió amb el tren

que facilita l’accés al polígon a les 8 del matí.
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Clavegueram

300.000 € d’inversió en renovació. Pas previ a l’arranjament de carrers: carrers

Nou, Sant Pere, Verge de Montserrat i Móra.

 

 

 

 

 

 

 

Modernització de la xarxa i creació de 41 punts de control pous de registre, que

permeten la detecció d’avaries sense haver d’esbudellar trams sencers de carrers.

 

 

Enllumenat

160.000 €  d’inversió en material nou i modern a 110 carrers.

 

Reducció de la contaminació lumínica i millora de l’eficiència amb un estalvi

anual de 42.500 € en la factura de la llum.
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Neteja i recollida de brossa:

 

Hem millorat el servei de neteja. No hem estalviat en neteja, al contrari hem

invertit en maquinària i personal i hem fet un nou contracte avantatjós per a Canet

que és revisable en tot moment. No hem fet, com se solia fer abans contractes a 20

anys que lligaven de mans i peus futurs governs.

 

Ara podem demanar i civisme a tothom i, fins i tot, sancionar conductes incíviques

i impròpies. 

 

- Adquisició de maquinària nova.

- Més personal netejant els carrers.

Canet, és exemple a seguir en recollida selectiva. 

 

Reciclem el 70% . La mitjana a Catalunya és inferior al 40% (el 99% ho fem bé l’1%

una minoria no pot minvar l’esforç de tot un poble). Hem de buscar maneres per

aconseguir reduir al màxim la minoria que no treu correctament la brossa. Per això,

un cop fetes les campanyes de sensibilització es sancionaran les infraccions.
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La Brigada, al servei de les entitats i del manteniment urbà.

 

La brigada d’obres i serveis fa actuacions puntuals de manteniment de la via

pública i reparacions.

 

Aquesta legislatura, amb en Quirze Planet al capdavant, també ha assumit

algunes obres de millora com per exemple la que es va fer a l’avinguda del

Maresme el 2017:

 

- Plaça d’accés a les platges.

- Eliminació dels contenidors que eren un niu de porqueria.
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Seguretat i policia

 

El govern espanyol ha impedit per llei l’ampliació de policia local. Això dificulta

la nostra idea d’incrementar el nombre de policies. Actualment tenim una plantilla de

25 policies. Representa 1 policia per cada 600 habitants. Per torn això vol dir que hi

ha entre 3 i 4 policies locals més els reforços de mossos.

 

Hem instal·lat càmeres de seguretat a diversos punts del poble com a element de

prevenció per a la detecció de vehicles sospitosos. Gràcies a això hem detectat i

resolt diferents actes de delinqüència.

 

 

Les dades oficials de seguretat indiquen que respecte al 2017 el 2018:

 

- Els furts han disminuït en un 38%,

- Els robatoris amb força un 40% 

- Els robatoris amb violència han baixat un 50%.
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El nostre programa de seguretat implica donar continuïtat a les tasques que

hem desenvolupat tot i les limitacions que ens imposen les cotilles del govern

espanyol. La propera legislatura treballarem per a:

 

- La consolidació d’un lideratge a la policia municipal i la formació policial

com un gran valor per a la millora dels serveis.

 

- El treball de policia de proximitat: vigilància pels carrers, prevenció de zones

amb problemàtiques, control d’espais públics i seguiment de les possibles

ocupacions d’habitatges.

 

- La coordinació de l’atenció preventiva amb els centres educatius de

secundària i altres col·lectius.

 

- L’increment de la vigilància policial amb noves incorporacions. Gràcies a

la nostra gestió hem creat una borsa de treball policial que ens permet substituir

les baixes de manera ràpida.

 

- L’Increment de la periodicitat de les Juntes de seguretat per garantir una

bona coordinació. Treball conjunt amb Mossos per a grans esdeveniments com

el Canet Rock, o per donar resposta a situacions puntuals d’ocupació o

d’accions de violència feixista.

 

- L’adequació de la plantilla de la policia amb un increment gradual del cos

tenint present les cotilles del govern centralista.
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5. UN POBLE PER VIURE

El Pla d’ordenació urbanística, l ' hem aconseguit aprovar pràcticament per

unanimitat i l'hem elaborat en una comissió de planejament amb la participació de

tots els partits. Hem aconseguit l’objectiu republicà que Canet mantingui la seva

estructura, la seva identitat i el seu encant tal i com dèiem al programa del 2015.

 

Hem dirigit l’àrea d’urbanisme i de via pública i hem aplicat una manera de

treballar participativa escoltant tothom. Hem promogut els pressupostos

participatius i hem instaurat la transparència en la contractació. A tots els

concursos els sobres amb les ofertes es lliuren tancats. Les mateixes

oportunitats per a tothom.

 

Des de Via Pública, en Quirze Planet ha donat resposta a tothom que s’hi ha

adreçat i hem començat la planificació de manteniment d’edificis municipals i hem

intensificat les tasques d’enllumenat i per fi s’ha començat a invertir en

clavegueram. 

 

La feina a fer és molt gran, però ara està planificada i cada any procedirem a la

renovació del clavegueram més obsolet fins a la renovació total.
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PROPOSTES D’URBANISME, HABITATGE I VIA PÚBLICA
PER AL 2019-2023

La feina iniciada aquests quatre anys tant amb el pla general, com amb

l’elaboració de plans de manteniment i de projectes ens permet fer propostes

concretes que sabem que podrem dur a terme.

 

Prioritzarem el concepte un poble per viure, que implica poder accedir a un

habitatge, que tothom pugui moure’s i gaudir d’espais públics i equipaments

dignes. Per això farem un seguiment exhaustiu de les obres dels equipaments

esportius (pavelló), culturals (Odèon- Centru), educatius (nou institut) i d’oci

(platja). 

 

La nostra actuació estarà regida per la millora de l’espai públic. El centre de

Canet ha de ser prioritàriament per als vianants. Poder passejar de manera

tranquil·la i còmode és tot un plaer que no podem ni volem deixar perdre. Per

això hem planificat la mobilitat viària del poble i hem actuat creant dues noves

zones d’aparcament cèntriques i hem recuperat per a la gestió pública

l’aparcament de la plaça universitat. 

 

Continuarem planificant la mobilitat i generant zones d’aparcament externes al

centre. I per millorar les opcions d’accedir a un habitatge digne volem recuperar

l’Oficina d’habitatge.

23



1. Oficina d’habitatge.

 

Recuperarem l’Oficina d’habitatge que ja vam crear el 2007 per fer polítiques

públiques d’habitatge a Canet. Volem ajudar la gent a trobar pis a preus

raonables. 

 

2. Nou pavelló d’esports.

 

Tramitarem amb tota urgència l’elaboració del projecte del nou pavelló d’esports i

agilitar tots els tràmits per a la licitació i execució d’obres.

Col·laborarem amb les agències del poble que vulguin participar en el

projecte.

Farem un seguiment dels habitatges buits per arribar a acords amb els

propietaris i oferir-los com a lloguer segur per als canetencs que busquin

pis. 

Estimularem la rehabilitació d’habitatges amb la mateixa finalitat.

Rellançarem nous pisos dotacionals pels  joves.

3. Regidoria de Platja.

 

Millora integral del litoral i passeig marítim amb la creació de la Regidoria de

Platja 

 

Incorporar una nova instal·lació esportiva, coneguda com cal·listènia o Street

workout en el passeig marítim on els joves del municipi puguin practicar aquesta

nova disciplina esportiva.
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4. Urbanització a un sol nivell dels carrers del centre.

 

Canet té uns carrers envellits que cal renovar. Per això hi estem donant

resposta. Continuarem el projecte de plataforma única per al centre urbà

amb prioritat per al vianant, elaborarem els projectes per carrer, buscarem

finançaments externs i planificarem la seva progressiva implantació. 

Caldrà adequar tot el casc antic a un sol nivell arranjant les clavegueres ,

les conduccions d’aigua i enllumenat. Seguint el model del carrer Nou.

 

Elaborar projectes per a la millora de carrers i serveis (clavegueram)

d’acord amb el pla integral de millora urbana.

 

En el marc d’aquest apartat, caldrà adequar el Torrent de Lledoners.

Hem d’elaborar un projecte que resolgui la problemàtica de la riera petita:

millorant calçada i vorera,  possibilitant el pas d’un costat a l’altre en

dies de pluja, estudiant el desviament de part del cabal i la construcció de

dipòsit per al reaprofitament de les aigües pluvials.

 

5. Seguiment de les obres dels projectes iniciats.

 

- L’Odèon - el Centru i del seu entorn.

 

- Carrer Sant Pere. Col·lector d’aigües, clavegueram i plataforma nivell

únic.

 

- Completar la remodelació i dignificació de la plaça Onze de setembre.

Iniciada parcialment, hem de completar l’actuació i tenir una plaça amb

voreres transitables, jardins cuidats i retornar a aquella plaça tan ben

cuidada per l’associació de veïns de fa uns anys.

 

- Execució de les obres de millora del carrer Clausell i adjacents.
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6. Implementació del POUM.

 

- Facilitar els tràmits urbanístics per al desenvolupament del POUM en

aquells aspectes estratègics del poble: equipaments, connexió viària i

accés passeig marítim.

Permetre el desenvolupament de les zones d’oci , establiments comercials i

de creixement econòmic.

 

- Accelerar els tràmits de cessió dels terrenys del segon institut. I fer el

seguiment del projecte.

 

7. Acomplir el pla de manteniment dels edificis municipals.

 
Ampliació dels espais de la brigada municipal. Tancament dels

terrenys municipals del polígon i cobriment per encabir diferents

dependències de la brigada i material.
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QUÈ S'HA FET?

El Pla d’Ordenació Urbana aprovat gairebé per unanimitat ha estat elaborat per

una comissió amb un representant i un assessor per cada partit polític. Totes les

decisions han estat preses de manera consensuada. Només l’absència a les

reunions del representant d’un partit polític explica la seva abstenció al Ple.

 

Quines idees hem aconseguit plasmar en aquest pla, gràcies al qual podrem

desenvolupar la nostra idea de poble?

Urbanisme i habitatge

Poble compacte amb un creixement intensiu sense créixer amb

terrenys externs als que ja hi ha.

Millorar els accessos viaris:

Segona entrada i sortida des de l’autopista  a la zona del camí

de Vistamar. Descongestionarà l’actual i ens comunicarà millor

amb Sant Cebrià.

Acabament de la ronda a la zona del Grau.

Consolidació de l’Anella Verda. Canet completarà l’anella verda que

es podrà circumval·lar a peu.

Millora dels accessos al passeig marítim per potenciar-lo:

Accés per vehicles d’emergència a la zona de la policia.

Àmplia avinguda entre la comissaria i la rotonda del final de

poble com a nou espai de lleure.

Impuls del passeig de mar.
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Nous equipaments i espais públics.

Terrenys per al 2n institut a la zona de la Misericòrdia i camí a

Vistamar.

Recepció de l’edifici catalogat de Can Jover, La Catedral, com

equipament públic.

Cessió de més de 4.000 m2 dels antics terrenys de la Pulligan

com a plaça pública entre la Riera Marià Serra i el Passeig de la

Misericòrdia.

Cessió de més de 4.000 m2 dels terrenys de Villa Soledad

(Comediants) com a plaça pública per a la població.

Reserva de terrenys per a un segon cementiri a sobre dels

terrenys del Club de Tennis.

Potenciar el comerç i el turisme

Adequació dels terrenys del solar entre la carretera i el Molí per

a la instal·lació d’un ESCLAT que oferirà comerç a la zona del

Grau i del Molí i crearà més de 50 llocs de treball. L’empresa

haurà de fer la urbanització que comptarà amb:

Nova rotonda davant la policia.

Nova plaça de 2.500 m2 davant de la Residència Guillem

Mas.

Millora del carrer El Molí amb nova urbanització i serveis.

Passeig de 15 metres d’amplada entre la comissaria i la

rotonda cap a Sant Pol.

Facilitar la instal·lació de petits hotels als solars de la carretera

entre Ronda Josep Anselm Clavé i el Càmping el Globo Rojo.
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QUÈ S'HA FET?

Inversió a les places públiques: millora d’equipaments, jardineria i neteja.

80.000€ en mobiliari infantil.

 

Remodelació i dignificació de la plaça Onze de setembre: Hem fet una primera

actuació i també millora de l’accessibilitat i recollida de les aigües pluvials.

 

Millora de l’entramat urbà amb diferents intervencions:

Via pública, obres i serveis

C/ Nou amb una inversió de 220.000 €

C/ Sant Pere i escales Mas Muní amb una inversió de 240.000 €

Papallona per al seu ús amb els infants

Millora de l’accessibilitat de la cruïlla dels quatre cantons, donant

prioritat al vianant amb sistemes de protecció i senyalització.

Arranjament del passeig marítim fins a Arenys amb millora de la il·luminació i

senyalització per a la seguretat.

Hem planificat la mobilitat viària pel poble i ampliació aparcaments:

Hem modificat la línia de Bus Canet – Hospital de Calella amb més

parades i amb horaris adequats per a les escoles i els instituts i amb

connexió amb el tren que facilita l’accés al polígon a les 8 del matí.

Hem recuperat l’aparcament privatitzat de la plaça universitat. Serà

un aparcament de gestió municipal i serà competitiu, obert més hores i

donarà servei a la població i als visitants. Els concessionaris van fer

deixadesa de les seves obligacions i van deixar de pagar seguretat

social, IRPF, crèdit i fer el manteniment. Vam denunciar els fets i per

sentència judicial hem recuperat un aparcament privatitzat.
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Hem habilitat noves zones d’aparcament: zona de davant del cinema i

la zona dels Vagons. Zona molt deteriorada amb una nau en runes on

el 2016 planifiquem l’enderroc de la nau i la projecció d’un aparcament.

A finals del 2016 ADIF, propietària del terreny, fa cessió dels terreny

per 20 anys a l’ajuntament. Com que la nau estava ocupada

il·legalment vam iniciar un procés judicial i a l’abril del 2017  surt la

sentència del jutjat i podem procedir a l’enderroc de la nau. El 2018

Foment de l’Estat aprova el projecte que hem elaborat i fem tot el

procediment per poder preparar una nova zona d’aparcament públic i

adjudiquem l’obra a finals de 2018 i iniciem les obres el 2019.

Provisionalment hem utilitzat el solar privat dels solar de la zona de El

Molí per a grans esdeveniments

QUÈ TENIM PENDENT?

Urbanisme i habitatge.

Nova ponència de l’IBI per al 2020

Cal una nova revisió cadastral que permeti actualitzar a la realitat actual i a les

diferents zones del poble els nous valors. Cal recuperar l'IBI com un impost just i

equilibrat.

Bonificació per a les rehabilitacions d’habitatges

No podem mantenir de cap manera la imatge d’habitatges  descuidats que

malmeten la imatge de Canet i el seu encant. Incentivarem la rehabilitació de les

vivendes amb una bonificació de taxes municipals i d’altres administracions per

millorar la imatge dels nostres carrers.

 

 Ara cal buscar nous ajuts per ampliar el parc de vivendes a posar a disposició

dels canetencs.
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Bonificació per a les rehabilitacions d’habitatges

La protecció del nostre patrimoni és essencial si volem vendre la imatge de Canet

Modernista.  ERC ha salvat la destrucció d’una nau de Puig i Cadafalch i del vapor

vell d’en Pere Domènech. Dues peces que , si no arriba a ser per la nostra

intervenció, ja haguessin estat “transformades” en futurs habitatges. Aquesta línia

és la que seguirem. Recuperar i donar valor al nostre patrimoni protegint els

espais que ens poden permetre créixer amb el turisme cultural.

 

L’ajuntament ja va posar en marxa el 2018 una subvenció per a vivendes BCIL i

BCIN quan fan obres.
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6. UN POBLE PER TREBALLAR

La proposta de la cultura, el paisatge i la indústria com a motors econòmics, i

la promoció del comerç i el turisme amb segell propi i ecològic continuaran sent

 les nostra prioritat els propers quatre anys.

 

El nostre OBJECTIU continua sent un poble on poder treballar. Per això

continuarem amb un visió global del poble promocionant la indústria, la formació,

el paisatge i la cultura per generar més progrés econòmic amb la creació directa

de llocs de treball qualificats i també el conseqüent impacte de les iniciatives amb

creació indirecta de nous llocs de treball de serveis. I ho volem fer amb una

mirada que aposti per l’economia circular i que potenciï els valors locals per

arribar lluny.

PROPOSTES NOVES DE PROMOCIÓ PER AL 2019-2023

1. Creació de la Regidoria de Platja

Serà la regidoria que coordinarà totes les tasques relacionades amb la neteja i el

control de bretolades, la seguretat, la sanitat i el servei de vigilància de platges a

l’estiu, la il·luminació, la vegetació, els espais de joc, la millora de l’espai públic,

l’accés de vehicles de serveis i d’emergències, la zona per als gossos... En

definitiva, que hi hagi un responsable polític amb capacitat de planificació i

recursos per dignificar el nostre litoral. Fem una aposta decidida pel paisatge

natural més potent que tenim, un litoral de més de 3 km de llarg que ha de ser un

espai principal per a l’oci, el bany, el descans, el lleure i l’esport de canetencs i

visitants. Volem impulsar una zona esportiva activa tot l’any arran de mar.
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2. Aposta per l’ecologisme com a motor econòmic

El 2015 vam fer propostes relacionades amb l’impuls de l’agricultura

ecològica, l’aprofitament dels nostres recursos per a la generació d’energies

netes, el foment de l’energia solar o l’agenda 21. No hem estat al capdavant

de l’àrea de medi ambient i ha quedat per fer. Li volem donar un impuls

vinculant les iniciatives a la promoció econòmica

3. Centre de Noves oportunitats. Formació a joves de 16 a 24 anys

Aprendre un ofici i recuperar les ganes d’aprendre dels joves que, per

motius diversos, no han trobat el seu lloc als instituts i que, per raó de la

seva edat, són invisibles per a les empreses. Joventut, educació i promoció

econòmica coordinaran la iniciativa.

4. Potenciació del turisme familiar amb l’obertura d’establiments

hotelers de petita i mitjana mida.

5. Laboratori d’assajos tèxtils acreditat de suport a la indústria

L’Escola de Teixits és avui el Centre de Recerca i Transferència de

Tecnologia Tèxtil i forma part d’EURECAT, el centre tecnològic de Catalunya

amb 600 treballadors i nou seus, una de les quals a Canet.

Gràcies al Pla d’ordenació urbana que hem dissenyat, disposarem d’un accés

digne per a persones i vehicles d’emergències al costat de la comissaria.

Gràcies a la gestió econòmica dels darrers quatre anys podrem invertir en la

dignificació del passeig
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Hem de potenciar el vincle i consolidar el centre. Per això, i a petició

d’empreses tèxtils de la comarca i del país, demanarem a la Diputació que faci

les passes legals per acreditar els laboratoris d’assajos del centre i així pugui

donar suport a la indústria tèxtil catalana que ha d’anar a Turquia a fer

aquests assajos i que fa molt de temps que demana aquesta acreditació.

 

També impulsarem que esdevingui centre de referència per a la indumentària

tècnica i laboral aprofitant l’experiència acumulada els darrers anys amb el

desenvolupament de treballs i assessoraments a diverses institucions

públiques i privades. Que continuï amb la tasca de recerca aplicada per a

empreses i de suport a la formació professional dual de moda, patronatge i

confecció.
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QUÈ VOLEM FER? 

L’entorn natural, l’entorn social, els substrat industrial i la iniciativa comercial i

turística són els eixos en què volem organitzar les polítiques públiques d’impuls

econòmic. En el programa del 2015 ja definíem els eixos d’actuació. Es tracta de

donar continuïtat a aquesta manera transversal d’actuar.

Eixos d'actuació

El paisatge com a motor econòmic: la novetat

Volem introduir el paisatge i l’entorn com una peça clau en la proposta econòmica

del programa. Fins ara la cultura, la indústria i el turisme amb segell propi eren els

protagonistes. Ara incorporem l’agricultura i les fonts naturals d’energia en aquest

àmbit per fer-les realitat.  Per això a les noves propostes ja heu pogut llegir que

volem apostar per l’ecologisme com a motor econòmic.

 

Al pla general d’ordenació hi hem inclòs una anella verda per tancar l’expansió

urbana i separar el patrimoni urbà del natural.

 

Algunes de les iniciatives que us presentem ja estan contemplades a l’Agenda 21 i

des de la consciència ecològica hem de construir un Canet més sostenible i

habitable on  tothom en sigui responsable i corresponsable de la millora de

l’entorn i amb valor econòmic i social.

35



L’agricultura com a DO i Km0. Volem donar suport a l’agricultura local sense

tractar i / o a l’ecològica. La pagesia és part de la nostra història i volem que

tingui futur. El creixement   agrícola té relació amb la comercialització directa o

amb els mínims intermediaris. Continuarem amb l’aposta de la venda de

productes de proximitat, de productes ecològics i de productes de denominació

d’origen i el mercat municipal n’ha de ser la referència. La pagesia ha de créixer

al voltant de la zona urbana creant un entramat que faci d’espai de connexió

amb els boscos. Canet és molt més que el poble de sota l’autopista. Hi ha tot un

Canet per descobrir i potenciar.

La biomassa com a possible font energètica lliure de les grans companyies

transnacionals. Estudiarem la viabilitat d’implantar una empresa local de

generació d’energia que creï llocs de treball i beneficiï la gent de Canet i que

pugui implementar-se als edificis públics i posteriorment als habitatges de qi

vulgui afegir-se.

Plans ocupacionals per neteja bosc i creació de biomassa. Contínuament hi

ha plans ocupacionals que hem d’aprofitar per als nostres joves i per millorar

els nostres boscos. Proposem fer plans ocupacionals de neteja del bosc i

creació de biomassa. Hem de potenciar empreses verdes que són un dels grans

motors del futur. El Centre de Noves oportunitats ens ofereix una porta d’accés

a aquest tipus de propostes.

Programa de creació d’energia solar als nous habitatges. Existeix una

normativa que ens permet posar plaques solars als habitatges nous. No n’hi ha

prou, volem incentivar els habitatges autosostenibles energèticament i fomentar

les energies alternatives. Necessitem un nou país més net i ecològic i lliure dels

peatges de les companyies multinacionals.
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Recull de mines i pous per potenciar la xarxa hidrològica local. La

xarxa hidrogràfica local es va deixar perdre amb la connexió a la Tordera.

Algun pobles del voltant encara estan utilitzant part de les aigües que

produeixen i que les barregen amb les del Tordera. A Canet també hem de

creure en potenciar les nostres mines i pous com a font de riquesa

ecològica local.

Promoció del GR5 i de circuits i activitats per la natura. El turisme de

natura també té sortida a Canet. Lligat amb tota l’oferta de càmpings de la

nostra població cal potenciar el GR5 com a gran camí. Cal que el donem a

conèixer i fem de Canet el punt de sortida de centenars d’excursionistes.

Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Caldrà iniciar un

procés cap a energies renovables pels vehicles. per a fer-ho des de

l’ajuntament cal incentivar-ho amb punts de recàrrega : a l’aparcament

municipal i a diferents zones del municipi.

Més aparcaments bicicletes: Cal dotar el municipi de diferents

aparcaments per les bicicletes: establirem vuit punts al passeig marítim i a

llocs estratègics de la vila per a poder desplaçar-se amb aquest mitjà.
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La cultura com a eix econòmic: per fi tenim els equipaments!

El projecte ODÈON ja és una realitat. 

El Canet Rock i la Fira Modernista estan consolidats i aporten marca i

gran repercussió econòmica a Canet.
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En Lluís Llovet davant la regidoria d’urbanisme ha liderat el projecte.  Ha

reactivat la comissió de seguiment, conjuntament amb el regidor de cultura,

que ha estat qui ha decidit col·legiadament el camí a seguir. L’Ajuntament ha

fet una gestió modèlica i ha obtingut recursos clau per fer realitat no només

la recuperació de l’emblemàtic Odèon, sinó també la inclusió i

municipalització del “Centru”. Sense aquesta tenacitat i sense la implicació a

fons de tota l’estructura, no hauríem obtingut els recursos que faran real

poder disposar d’un espai escènic al nivell de Canet, del Canet que torna a

fer el Canet Rock, del Canet que té Comediants, del Canet que és actiu i

amb un associacionisme inquiet i participatiu.

 

A més, entenem que el projecte serà un dels motors de la cultura i també de

l’economia de Canet. Reuneix les condicions adients perquè sigui un referent

comarcal i un motor econòmic local de gran potencial: la seva ubicació al

centre del poble, el suport social amb l’ACPO, el seu valor de marca.

 

UNIM ELS DOS PULMONS CULTURALS DE CANET EN UN MATEIX

PROJECTE: L’ODÈON –CENTRU, EL NOU COR CULTURAL! 

 

Hem aconseguit el finançament per fer realitat un projecte cultural que uneix

les dues ànimes de Canet. No només hem programat la inversió per fer

realitat el projecte Odèon, sinó que hi hem afegit l’adquisició de l’edifici del

Centru i hem unit en un sol projecte les dues entitats més dinàmiques en

programació d’arts escèniques a Canet. Ben aviat gaudirem de dues sales de

teatre amb capacitat per a 100 i per a més de 250 espectadors on podrem

gaudir de la programació habitual del Centru més la que aquests anys ha

programat en diversos espais públics l’ACPO. I, a més, hi afegirem tota la

programació de teatre escolar ... i més, molt més, perquè volem fer molt més

per Canet!.
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El comerç i el turisme com a eix econòmic basat en els recursos naturals

El paisatge, el clima, la platja, el modernisme i la varietat de l’oferta

gastronòmica de Canet són de per sí un pol d’atracció. Per això volem

donar continuïtat a la promoció dels productes de proximitat i ecològics, al

foment de l’entorn cultural i a formar part de les rutes de turisme de qualitat

que impulsen la Diputació de Barcelona o la Generalitat. Tenim vinculació

directa amb totes dues institucions, i amb l’elaboració de projectes tècnics

potents aconseguirem recursos econòmics per impulsar nous projectes. 

 

A més, crearem la Regidoria de Platja que coordinarà aquest recurs

natural tan magnífic que tenim i que cal dignificar i dotar de recursos i de

responsables.

 

La indústria com a eix econòmic: senyal d’identitat

Hem d’aprofitar tots els punt forts del nostre poble amb indústries singulars

consolidades i L’Escola de Teixits de la Diputació com a seu del centre

tecnològic EURECAT a la nostra població per continuar atraient projectes

d’innovació i diners per a la formació amb projectes com INSERTEX o el

PECT del Maresme.

 

El coneixement dels projectes amb recursos econòmics que aporten formació

per després facilitar la inserció serà una prioritat en la nostra actuació.

 

Som un dels pobles del Maresme on més ha baixat l’atur. Hem passat del

16,55 % el 2015 (989 aturats) al 11,1% el 2018 (711 aturats).
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QUÈ HEM FET 2015-2019

Ingressar l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) en

col·laboració amb la  Diputació de Barcelona. 

Polígon. Reducció de la mida de les naus del polígon per incrementar l’arribada

d’empreses. Hem incrementat amb un 21% el nombre d’empreses al polígon.

Zona Pulligan. El Pla General que hem fet permetrà que l’Ajuntament disposi

 d’equipaments per promoure l’arribada d’empreses d’alt valor afegit.

Assessorament per la creació de nous comerços. El 2017 es va fer 80

assessoraments.

Plaça Mercat. Promoció amb productes de proximitat i renovació de la teulada

de la Plaça Mercat (inversió de 235.000 € en execució).

Poble ECO. Facilitar l’explotació agrícola, ramadera i forestal. Treball amb

municipis de la Vallalta per creació marca pròpia de maduixa. Mercat de Pagès.

 Fira Maduixa.

Fomentar les rutes per l’entorn natural. Ens hem adherit a Natura Local, tenim

2 rutes de muntanya GEO localitzades i hem fet una guia turisme de natura. 

Arranjament passeig marítim (1a actuació amb els pressupostos participatius)

Promoció del Turisme cultural: formem part del Barcelona PASS, som

referents a campanya turisme cultural Diputació, hem posat en marxa l’APP Griu

i tenim una Guia turisme cultural.

Potenciar creació hotels (Turisme familiar). El Pla General contempla

facilitats.

Estructurar una xarxa de cases amb servei Bed & breakfast

Què vam proposar i hem fet:
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QUÈ HEM FET 2015-2019

Instal·lació fibra òptica al polígon. 

Integració a la xarxa de polígons del Maresme.

Què hem fet i no era al programa:

Ens hem integrat a Polígons d'Activitat Econòmica al Maresme -PAE

MARESME (Consell Comarcal + 17 municipis + FAGEM). La finalitat

és la gestió integral dels Polígons del Maresme mitjançant pla

d’actuacions conjunt i estratègic que permeti dinamitzar i millorar

competitivament el sól industrial.

Formem part del programa Reempresa (CECOT i la Diputació de Barcelona).

Un programa que ha creat un mercat entre persones cedents de petites i

mitjanes empreses viables i persones (re)emprenedores disposades a

donar-los continuïtat.

Atur/Ocupació: Som el poble del Maresme on més ha baixat l’atur en els dos

últims anys:

La Borsa de Treball ara és àgil i transparent.

El programa INSERTEXT, de promoció de l’ocupació en la Indústria

tèxtil al Maresme (Diputació) dirigit a treballadors/es del sector en

situació d’atur, empreses i entitats públiques i privades territorials i

sectorials.

Mantenim ISO per poder fer cursos ocupacionals del SOC

Oficina Municipal d’informació al Consumidor.

Acords amb altres zones turístiques per portar gent a Canet: creueristes i pack

Esplèndid (Canet– Berga)
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QUÈ HA QUEDAT PER FER?

Aconseguir unir tots els botiguers en una única associació.

Mercat municipal dels diumenges.

Reduir IBI i taxes als nous comerços, durant el primer any.

Atreure noves empeses i desenvolupar indústria basada en la innovació i la

sostenibilitat.
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7.UN AJUNTAMENT AL SERVEI DE LES PERSONES

Els Serveis a les persones tenen una relació directa amb la qualitat de vida.

L’accés al benestar personal i a la salut, a l’educació, a la cultura i a l’esport

i també la realització de polítiques transversals adreçades a col·lectius clau

com joventut o gent gran són ben presents en el nostre programa que

interrelaciona tots els elements.

 

Durant aquests quatre anys hem treballat per dotar de recursos

pressupostaris la inversió social i atorgar-li la importància que requereix per

la repercussió que té en la nostra població. Entenem que els diners

destinats a les persones són una inversió ja que tenen un retorn directe a

l’economia local. A més formen parts dels nostres drets socials, i en una

època en què es posen en qüestió els drets, la nostra aposta per consolidar-

los és encara més forta.

 

El nostre objectiu continua sent el foment i la millora de la qualitat de vida

de les canetenques i dels canetencs. Esquerra Republicana hi aposta de

manera ferma i decidida en el foment de les polítiques socials. Per això, a

nivell nacional Esquerra ha assumit la direcció política dels Departaments

d’Educació amb en Josep Bargalló, de Salut amb l’Alba Vergés i de Treball,

Afers Socials i Famílies amb en Chakir El Homrani Lesfar.
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La interrelació de l’educació, de la cultura i de l’esport en un programa conjunt

té una raó de ser,  afavorir la seva coordinació més que no pas ser

considerats com a competidors d’uns recursos escassos. Educació, cultura i

esports, i també gent gran, joventut i festes es desenvolupen a través de

l’associacionisme, i una visió de conjunt pot afavorir la promoció de Canet.

 

Canet, com tots els pobles, té la seva història. La nostra està marcada per la

cultura: tant la patrimonial com la cívica. El llegat del modernisme, però també

de la música lligada al s XX obre les portes a fer de la cultura un motor

econòmic molt potent. Hem aconseguit consolidar el nou Canet Rock i la Taula

Domènech porta més de tres anys treballant en el projecte de difusió de la

vida i l’obra de Lluís Domènech i Montaner amb l’horitzó del 2023. El projecte

Odèon – Centru ha unit les dues ànimes culturals del poble i quan entrin en

funcionament revolucionaran el centre no només a nivell cultural sinó també

urbanístic, econòmic i comercial.

 

L’esport és un motor de canvi individual, econòmic i social. Sovint és la clau

per a la integració i la cohesió social. El seu lligam amb la infància i la

joventut ens porten a la interrelació amb les polítiques educatives. El

manteniment, la millora i la construcció de noves instal·lacions esportives és

la millor inversió en salut, educació i esport. L’esport genera riquesa i

ocupació i crea teixit cívic i associatiu, fomenta la participació. Per això és

cabdal donar el suport que mereixen als clubs i a les entitats esportives i als

centres educatius.
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El camí iniciat en educació continuarà i s’intensificarà. No cal dir que

continuarem invertint en les instal·lacions per millorar-les i també farem

totes les gestions per tenir un segon institut com cal. Canet és un poble on

volem viure i créixer i poder formar-se amb una oferta potent i àmplia que va

des de l’Escola Bressol a la Universitat passant per una oferta d’estudis

postobligatoris amb vocació comarcal amb una formació professional dual i

batxillerats singulars, com el batxibac, el d’arts escèniques o l’stem. 

 

Continuarem impulsant la formació permanent per als docents i la formació

vinculada a la UNED i a la UOC, una oferta atractiva per als professionals de

l’educació,  gent gran i majors de 50 anys.

 

La vinculació entre educació i incorporació o reincorporació al treball és

també un àmbit de la nostra atenció. A Canet continuarem fent formació

vinculada al SOC (gràcies a la vinculació del CRTTT – Escola de Teixits amb

EURECAT i a la Diputació de Barcelona). És una oferta vinculada a aturats

de llarga durada i també a joves sense especialització. Per això proposem el

Centre de Noves Oportunitats.

 

Els joves de 12 a 29 anys representen el 16% de la població. Hi hem dedicat

i continuarem dedicant-hi molts esforços en tots els àmbits. A més hem fet i

continuarem fent propostes per promoure el diàleg i de decisió per promoure

la cogestió, l’autonomia i l’apoderament dels i les joves del municipi, i hem

de vetllar perquè  les seves necessitats estiguin reflectides en el pressupost

anual de l’àrea de joventut
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PROPOSTES 2019- 2023

ESPORTS. 

 

Poliesportiu al costat de la piscina

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem solucionat la manca d’un teatre a Canet. Ara hem de solucionar el dèficit

d’espais per a l’esport. La creació d’una zona esportiva , tal com marca el MIEM,

 la desenvoluparem amb un nou pavelló esportiu municipal al costat de la piscina i

una zona de pàdel. Aquest nou pavelló servirà per a les categories sèniors i

juniors, deixant més des congestionades els dos pavellons del poble per a la

cantera.

 

Incorporar una nova instal·lació esportiva, coneguda com cal·listènia o Street

workout en el passeig marítim on els joves del municipi puguin practicar aquesta

nova disciplina esportiva 

 

Promoció de les diverses rutes BTT i altres per complementar l'oferta de turisme

familiar de sol i platja amb el turisme de natura, rural i actiu.

 

Potenciar la passió per l’esport, tornar a recuperar la trobada dels tornejos

d’estiu amb l’objectiu de gaudir i sumar experiències a través de l’esport, donant-li

un caràcter participatiu i inclusiu dels diferents clubs i escoles del municipi

47



GENT GRAN. 

 

Programa social per garantir que puguem triar on i com viure la vellesa. 

 

Hem d’atendre la diversitat. Per això, proposem ampliar la manera d’atendre les

necessitats de la gent gran. Hem de garantir l’accés a les places públiques de la

Residència per a la gent gran i vetllar per la seva qualitat. També, però, hem de

procurar que la gent que vol viure a casa seva tingui el suport adient per poder

fer-ho tant de temps com sigui possible. Hem d’ajudar a buscar recursos, hem

d’oferir recursos. 

 

ACCIÓ SOCIAL. 

 

Creació d’una comissió del voluntariat

 

Aquesta comissió vehicularà les necessitats que té la vila per donar suport als més

necessitats i a activitats socials que creguin prioritàries: mentoria,

acompanyament a gent gran, suport a campanyes de recollida d’aliments ,

campanyes de donació de sang,... Aquesta comissió haurà d’anar lligada a la

comissió del servei comunitari que es fa amb els instituts de la vila.

CULTURA. 

 

Creació del Patronat d’equipaments culturals.

 

El projecte d’equipaments d’arts escèniques Odèon – El Centru ha centrat

la nostra atenció aquesta legislatura. Un cop licitades les obres, caldrà fer-

ne el seguiment acurat, però ja cal treballar perquè en els propers anys

tinguem un espai cultural escènic molt potent al casc antic amb aquest dos

equipaments rehabilitats. 
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COMUNICACIÓ. 

 

L’Ajuntament és el principal servidor públic dels ciutadans i ciutadanes de

Canet de Mar i, com a tal, la seva activitat és constant ja sigui prestant

serveis públics, com liderant obra pública, manteniment i inversió al conjunt

del municipi.

 

Però el govern municipal no només ha de definir el full de ruta pels pròxims

quatre anys i executar-lo, sinó que ha de fer-ho saber a la ciutadania. Per

aquest motiu, en el nou mandat es replantejarà la política de comunicació

del consistori amb l’objectiu de ser molt més propers als veïns i veïnes de

Canet i potenciar els diferents canals de comunicació municipals amb

propostes com:

 

EDUCACIÓ. 

 

Nou institut, creació del Centre de Noves Oportunitats i del Centre de

Formació de l’Alt Maresme.

 

L’estructura educativa del poble ha millorat molt i n’hem d’estar orgullosos.

Però cal seguir treballant en dues línies: un espai d’escola taller-noves

oportunitats i l’ampliació dels cicles formatius a Canet. L’espai de la

Diputació a l’Escola de Teixits ha de ser aquest motor educatiu i formatiu.

 

Amb l’aprovació definitiva del POUM podrem cedir els terrenys a la

Generalitat i demanar una ràpida execució de les obres per poder tenir dos

instituts amb instal·lacions adequades que donin respostes a projectes

educatius ambiciosos.

 

49



Major presència a les xarxes socials. Som conscients que la comunicació

passa per les TIC i que les xarxes socials han esdevingut el canal més

ràpid per arribar de manera massiva a la ciutadania. Potenciarem els

perfils de Facebook, Twitter i Isntagram de l’Ajuntament i aconseguirem

que sigui una via informativa dinàmica i funcional.

Actualitzarem la vertebració de la pàgina web perquè l’usuari trobi amb

facilitat tota informació que pugui cercar, a més de donar compliment a la

Llei de Transparència i Bon Govern.

Portarem a terme les accions necessàries per aconseguir el segell del

Mapa Infoparticipa, que reconeix aquells ajuntaments amb les pàgines

web més transparents.

Implantarem un servei de col·laboració ciutadana amb la qual els veïns

puguin informar de manera àgil i immediata aquelles incidències que

detectin a la via pública, i podran fer un seguiment de la seva reparació.

Reconeixerem com es mereix els i les professionals de Ràdio Canet, i la

seva tasca al capdavant d’una de les emissores locals amb més història

de Catalunya.

Treballarem per implantar el sistema de la videoacta als Plens municipals
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JOVENTUT.

 

Consolidarem la Masoveria com a punt de trobada dels joves i espai per al

disseny participatiu de les polítiques de joventut. Les polítiques d’educació,

esports, participació i promoció econòmica estan dissenyades per als infants i

joves de la població.

 

 

ENTITATS. 

 

Hotel d’entitats. 

 

Volem que els espais i equipaments municipals esdevinguin hotels d’entitats per

potenciar el teixit associatiu. Caldrà adequar l’antiga casa de la riera cedida a

l’ajuntament de la Riera Gavarra.

 

PARTICIPACIÓ. 

 

Reforçarem la participació doblant el pressupost de subvencions a entitats.

 

Exigim a les entitats un compromís social i cívic que han demostrat sobradament.

L’esforç de les persones que dediquen un munt d’hores al seu funcionament

mereixen que des de l’Ajuntament facilitem tant com puguem aquesta feina. Un

cop ens hem adaptat a la nova normativa i que ha generat retards, si obtenim la

majoria suficient, doblarem el pressupost de subvencions destinat a les entitats.

 

LAÏCITAT. 

 

Disposarem de sales municipals al centre del poble cosa que ens permetrà, també

poder oferir la possibilitat de fer-les servir per als comiats civils als nostres

difunts.
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FESTES. 

 

Donarem continuïtat a la manera com s’ha gestionat l’àrea de festes, molt

vinculada amb el voluntariat, la participació i les entitats dotant-la de pressupost

suficient per continuar generant un calendari festiu i de cohesió social tot l’any.
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IGUALTAT

 

Des d’Esquerra Republicana sempre hem treballat, des de tots els àmbits

institucionals, per fer avançar els drets de les persones LGTBI. Un d’aquests

espais ha estat el món local, que tradicionalment ha estat capdavanter en l’impuls

de polítiques a favor de la diversitat sexual i de gènere.

 

Per tot això, Proposem crear polítiques locals lgtbi conjunt de polítiques públiques

locals per promoure i garantir que les persones lesbianes, gais,

transsexuals/transgènere, bisexuals i intersexuals disposin i gaudeixin dels

mateixos drets i oportunitats que el conjunt de tota la ciutadania, així com a viure

emparades pels principis d'igualtat i no discriminació.

 

 Garantir que la política comunicativa que es dugui a terme des

dels ajuntaments, així com des de les televisions i ràdios locals

sigui inclusiva amb la diversitat sexual i la identitat de gènere.

Treballar amb la comunitat educativa per prevenir el bullying

LGTBIfòbic als centre educatius.

Fer polítiques orientades a combatre la discriminació per

orientació sexual o identitat de gènere en l’àmbit laboral.

Fer accions orientades a prevenir la LGTBIfòbia en l’àmbit de

l’esport.

Emprendre accions orientades a prevenir la homofòbia en l’àmbit

de les persones grans, especialment pel que fa a les residències i

els casals de gent gran.



QUÈ HEM FET?

Des d’alcaldia hem assumit i impulsat diverses iniciatives del nostre programa que

depenen de la voluntat política.

Acció social

Hem instaurat un protocol clar per rebre ajuts i subvencions.

Cap habitatge sense llum, aigua i gas.

Hem establert criteris i protocols clars per a l’accés a les places de la

residència Guillem Mas.

Obertura de la 6a planta de la Residència Guillem Mas.

Hem resolt dos temes que  tenallaven l’ajuntament  fruit d’una mala gestió de

govern anteriors amb Garrofers i d’una relació entre l’ajuntament i la residència

Guillem Mas que calia aclarir.

 

Garrofers.

 

El 2005 Llum el projecte dels Garrofers va obtenir llum verda. El 2008 vam

posar la primera pedra. El 2010 ERC deixa el govern per desacords amb el

procediment de  l’adjudicació de l’obra i de la construcció. 2011 Garrofers inicia

l’activitat. A partir del 2012-2015 es detecten problemes de filtracions i

d’esquerdes. Curiosament, no es reclama responsabilitats ni a arquitecte ni

constructor.

 

53



Educació

Residència Guillem Mas

 

La Residència Guillem Mas té unes vinculacions molt estretes amb l’Ajuntament.

Gràcies a la col·laboració desinteressada  de persones que han format part del

Patronat, hem aconseguit canviar els estatuts i convertir-la en una Fundació

Privada, cosa que facilita la gestió i no posa en perill la seva funció de servei

públic i social per a canetenques i canetencs.

 

 

L’impuls que hem donat a educació aquests quatre anys ha estat

importantíssim. Canet és educació. Som l’únic poble del Maresme on es poden

estudiar totes les modalitats de batxillerat i també es pot cursar FP Dual. Però

volem més. La Generalitat construirà l’edifici del Sunsi Móra, i nosaltres volem

ampliar l’oferta de formació professional i ja hem dissenyat el Centre de Noves

Oportunitats, un espai d’escola-taller per a joves de 16 a 24 anys. Però que

hem fet aquests quatre anys?
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Hem aconseguit el  Batxibac a l’Institut Lluís Domènech i Montaner.

Per primer cop Canet té un Cicle Formatiu de Grau Superior Dual:

 Patronatge i Moda que depèn de l’Institut Domènech i es fa a les

instal·lacions de l’Escola de Teixits.

Hem aprovat el nom de Sunsi Mora per al segon institut.

Hem aconseguit que el Sunsi Móra estreni el batxillerat STEM, un dels

projectes pilot de Catalunya.

Hem ampliat les subvencions a entitats educatives, 20% més.

Inversions i manteniment històric  en les escoles públiques:  411.000 €

en quatre anys.

Increment matrícula UNED SÈNIOR de 98 curs 2014-15 a 213 curs

2018-19

Sala d’estudi de la biblioteca, ampliació horari setmanes verdes i

selectivitat
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El funcionament dels equipaments culturals amb normalitat com l’arxiu, la

biblioteca i la casa museu Domènech i Montaner han donat estabilitat a

l’àrea. 

Hem participat activament a la consolidació de la Taula Domènech i

Montaner on hi ha els ajuntaments de Barcelona, Reus i Canet de Mar. Es

va constituir gràcies a l’impuls del Centre d’Estudis Lluís Domènech i

Montaner (CEDIM) que és l’ànima i el motor d’aquest grup de treball que ha

incorporat també la Fundació Lluís Domènech i Montaner.

Ha estat gràcies a l’esforç del CEDIM que Canet ha organitzat i acollit els II

simposi Domènech i Montaner. 

El projecte ODÈON ja és una realitat. 

El Canet Rock i la Fira Modernista estan consolidats i aporten marca i gran

repercussió econòmica a Canet.

Cultura
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El funcionament dels equipaments esportius amb la seva dotació de

manteniment i personal ha possibilitat que tots els clubs esportius puguin

desenvolupar la seva gran tasca de promoció de l’esport de base. Els clubs

d’atletisme, de bàsquet, de futbol, futbol sala, de patinatge artístic o de vòlei

fan una feina extraordinària any rere any. El pavelló és insuficient per donar

resposta a la intensa activitat d’aquests clubs.

Esports

Hem millorat les instal·lacions del pavelló i ja té finançament el tancament

de la pista exterior, una millora llargament demanada i que hem pogut fer

realitat.

Hem donat suport a totes les iniciatives de les entitats per tal que Canet

organitzi esdeveniments esportius.
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Dinamització Masoveria/ Espai Jove

 

El 2015 l’horari de la Masoveria es limitava als dimarts i dimecres com a aula

d’estudi. Hem ampliat l’horari a partir del 2018 de dimarts a dissabte de 16.30

a 19.30: dimarts i dimecres: aula d’estudi suport als alumnes que necessiten

acompanyament per fer deures i treballs. Dijous, aula d’estudi i jocs. Divendres

i dissabtes, punt de trobada i activitats proposades i organitzades  per  els

dinamitzadors o a demanda del jovent.

Joventut

Pressupost jove. 

 

Iniciat al 2016 (1a edició) amb un pressupost anual de 6.000€  La primera

temporada es van executar sis de les set propostes presentades, el 17-18 7 de

les 8 propostes i la temporada 18-19 s’han presentat 21 propostes de les quals

se n’han triat 4 que estan en procés d’execució.
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PIDCES (Punt d’informació Descentralitzat als Centres de Secundària)

 

Des de febrer del 2018 l’equip de dinamitzadors va quinzenalment a les hores

del pati als Centres de Secundària Lluís Domènech i Sunsi Mora per informar

al jovent de les activitats que es realitzen al municipi adreçades als i les joves i

altres temes de cultura o campanyes que els puguin interessar.

 

Un cop al mes aquests punts d’interès es centren en una temàtica concreta

coincidint amb dates assenyalades com ara el Dia de la Dona, Sant Jordi,

Violència de gènere,...

Barraques

Sensibilització sobre efectes i riscos associats a consum d’alcohol i de

drogues..

Condicionament progressiu de l’entorn per avançar en seguretat i sanitat.

Al 2018 formació, informació i protocol intern sobre com actuar en

agressions sexistes.

Barraques més saludables: temes de gènere i salut.

Barraques sostenibles: Reduir residus i gots retornables.

Barraques més segures: Doblar el nombre de controladors i agents de

seguretat i ampliar  l’horari.
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Festes

 

Al nostre municipi hi ha un important i nombrós teixit associatiu que participa i

organitza molts dels actes festius de la població. El nostre treball ha garantit

unes festes per a tothom: adults, nens, joves i grans.  Hem fomentat i potenciat

la participació i la col·laboració activa de les entitats en l’elaboració i la

realització  dels diferents actes que s’organitzen a Canet i hem donat suport,

des de l’Ajuntament, facilitant material i cercant  recursos  a noves iniciatives

d’aquests col·lectius. Les Festes i els actes festius, tant importants en el

nostre poble, que serveixen , entre altres coses, per enfortir els lligams entre la

gent del poble i crear-ne de nous, han estat participatius i oberts a incorporar

noves propostes i a recuperar tradicions populars així com a consolidar, si

s’escau, les ja existents.

Hem creat  un grup de voluntariat.

Hem consolidat la comissió de festes i les subcomissions dotant-les

de capacitat i marge per decidir.

Hem actualitzat i enumerat els espais municipals disponibles i hem

implementat el calendari d’ocupació d’espais municipals juntament

amb Participació Ciutadana.

S’ha inventariat reposició i manteniment del material necessari per a

realitzar les activitats .

Hem elaborat normatives i ordenances d’ús per a la Masoveria,

l’Envelat i el material comú.

Mantenim contacte periòdic amb les entitats col·laboradores i altres i

hem fomentat i donat suport, amb la col·laboració dels grups i entitats

locals la creació de nous esdeveniments de caràcter festiu i popular.

Hem potenciat la importància de la Festa Major Petita.
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