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PERSONES AL SERVEI DEL POBLE  

 
Volem un nou Canet, un Canet de futur des de la diversitat dels nostres 
orígens. Som canetencs i independentistes perquè no veiem un altre futur 
possible. 
 
La nostra preocupació, sobretot, són les persones. Tenim dues prioritats, crear 
ocupació i millorar la qualitat de vida. 
 
Garantim que posarem el bé comú per sobre dels interessos particulars, que la 
gestió serà transparent, que hi haurà una capacitat real de control i que 
estretarem els vincles amb les entitats cooperant en tot el necessari amb elles. 
 
Cal un lideratge col·laboratiu fort, per caminar junts en una mateixa direcció i 
implicar-hi el teixit econòmic, social i polític. 
 
Volem liderar el canvi a Canet, fer que les coses passin, tenir tota la força 
possible per poder portar-ho endavant, com més força tinguem més fàcil serà i 
ens posarem d’acord amb tots aquells que vulguin sumar-se a aquest canvi.  
 
A les municipals la gent vota confiança, però també vota equip i projecte. 
Apel·lem tota la gent que vulgui fer possible el canvi al nostre poble. 
 
Us fem a mans el nostre programa, el vostre, ja que sou molts els que hi heu 
col·laborat. I recordeu que no està tancat perquè la tasca de governar ha de ser 
contínua i compartida, us continuarem demanant l’opinió durant els quatre 
anys, perquè confiem en vosaltres i esperem que vosaltres confieu en 
nosaltres! 
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UN POBLE PER TREBALLAR 
 
La crisi econòmica iniciada a finals de l’any 2008 ha posat al descobert 
problemes de fons de l’actual sistema capitalista i, en especial, de les 
economies occidentals, on les institucions financeres han trontollat. Un 
exemple, al nostre país, ha estat la desaparició de les caixes d’estalvi. A part, 
cal fer palès que el principal problema que estem patint en aquest cicle 
econòmic és l’alt nivell d’atur dels darrers anys, que en el cas de Canet està 
situat al voltant del 20%. 
 
La política municipal té molt a dir i no pot quedar-se amb els braços creuats 
mentre veu com els canetencs perden feines i benestar. No podem conformar-
nos a ser un poble dormitori, cal ser un poble capdavanter en economia 
productiva i emprenedoria.  
 
Per això afirmem que la indústria  és un motor econòmic i també ho són la 
cultura, la formació i el paisatge. S’ha de veure com un tot, i no des de 
compartiments estancs. 
 
El nostre OBJECTIU: un poble on poder treballar. Per això proposem una visió 
global del poble que a través de la indústria, la formació, el paisatge i la cultura 
generi progrés econòmic amb la creació directa de llocs de treball qualificats. I 
també cal calcular l’impacte a tot el poble de les iniciatives amb creació 
indirecta de nous llocs de treball de serveis. 
 
COM? Aprofitant el que tenim i buscant nous nínxols  d’ocupació.  
 
1) Aprofitant el que ja tenim: 
 

• Ajudar les empreses de Canet a consolidar-se i créixer i que ens ajudin a 
atreure d’altres empreses. 

• Aprofitar tots els contactes d’empreses de l’Escola de Teixits com a 
centre de recerca aplicada per atraure noves empreses i desenvolupar 
una indústria basada en la innovació i la sostenibilita t. 

o Assessorar i allotjar empreses de nova creació. 

o Ampliar l’oferta de cursos a empreses que actualment ja es fan a 
empreses estrangeres. 

• Aprofitar que la Diputació és propietària de l’Escola de Teixits i ajuda els 
pobles en temes d’ensenyament, de formació professional i de 
desenvolupament econòmic per ampliar l’oferta formativa al mateix aulari 
del centre: 

o ampliar el conveni formatiu amb la Generalitat de Catalunya per 
oferir un CFGS de disseny de teixits intel·ligents. 

o ampliar l’oferta d’estudis universitaris a través de la UNED Sénior 
i la UOC. Promoure una Universitat d’Estiu. 
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o Ordenar tota l’oferta ocupacional de l’Ajuntament i Cetemmsa 

o Estudis d’idiomes com a extensió (centre adscrit) de l’EOI del 
Maresme. 

o Organitzar congressos i jornades sobre Modernisme, Domènech i 
Montaner, el teatre de carrer o els tèxtils tècnics... 

• L’esport i la platja també són motors econòmics amb la promoció de 
circuits de natura, d’esports, d’esdeveniments esportius de muntanya i 
de mar que creïn llocs de treball i noves empreses. 

• Explotar el bosc. Generar ocupació amb la conservació del bosc, la 
generació d’energia i l’impuls de l’agricultura i el turisme de Km. zero.  

• Promocionar l’Slow Food amb restaurants especialitzats. 
Primer amb ajuts públics i després amb creació d’empreses privades. 

• Protegir el patrimoni cultural i convertir-lo en atractiu turístic. 
• Convertir el projecte Comediants en un pol de creació a través del 

Batxillerat d’Arts Escèniques i un nou CFGS de vestuari teatral. 
 
2) Treballant en nous nínxols d’ocupació i generaci ó de riquesa i 
ocupació a través de la cultura, la indústria, el c omerç i el paisatge 
 

LA CULTURA COM A MOTOR ECONÒMIC 
 
Canet, com tots els pobles, té la seva història. La nostra està marcada per la 
cultura: Canet Rock, les Sis Hores, la Trinca, Comediants, Lluís Domènech i 
Montaner... tot aquest potencial ens ha fet ser capdavanters d’exportació de 
cultura. A Canet, tenim prou recursos per creure que Canet és Cultura. 
Tenim molta gent del món cultural disposats a dinamitzar el poble, ens calen 
els mitjans que hi donin suport i un ajuntament que hi cregui. 
 
L’Odèon ha de ser un d’aquests motors . Reuneix les condicions adients 
perquè sigui un referent comarcal i un motor econòmic local de gran potencial: 

• És a la part històrica del poble i s’ha de rehabilitar tota la zona. Un teatre 
ha d’atraure comerços al seu voltant i revitalitzar el centre històric. 

• És una entitat que mou centenars de socis que, amb la seva empenta, 
faran de l’Odèon un èxit cultural. 

• És una marca que atrau gent de l’entorn i que mourà al voltant de Canet 
part de la cultura popular. 

• S’haurà de construir per fases per poder iniciar al més aviat possible les 
activitats. 

 
Canet ha de lluitar per ser capital catalana de la cultura , nosaltres 
llançarem la candidatura de Canet. 
 
S’ha de desenvolupar el projecte de Casa Comediants  amb la unió de les 
diferents apostes de tallers de cultura de carrer, batxillerat d’arts escèniques, 
cicle de confecció i moda, grups musicals,... A més de l’escenografia i vestuari 
de Comediants que ens podrien donar sortida com a centre de creació 
artística, en una aposta de disseny i innovació amb l’Escola de Teixits. 
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La Fira Modernista , creada per la Unió de Botiguers, ha de tenir la seva 
continuïtat però no pot dependre indefinidament de la subvenció municipal. Cal 
diversificar les activitats  per anar més enllà d’una fira de carrer com tantes 
altres: proposem un  Congrés Domènech i Montaner (CEDIM)  amb gent de 
reconegut prestigi que es faci a l’Escola de Teixits i una trobada d’orfeons de 
Catalunya , com a exemple de cultura modernista. Aquestes noves activitats 
donaran a la Fira el nivell cultural que es mereix, lluny del mercantilisme que 
ha predominat els darrers anys. 
 

LA INDÚSTRIA COM A EIX ECONÒMIC 
 
Segons els darrers estudis i dades econòmiques, la indústria tèxtil està en un 
procés de recuperació. Han augmentat les indústries al Maresme durant el 
2014 i el nombre de gent ocupada. El mateix passa a tot Catalunya, han 
crescut les exportacions tèxtils catalanes. I nosaltres què podem fer per 
apuntar-nos a la recuperació? 
 
Crear un consell de poble que, a més de tancar un pla estratègic real, ajudi a 
gestionar la recuperació econòmica del municipi. S’ hauran d’avaluar els 
potencials i proposar la solució d’ineficiències. D esprés caldrà crear el 
pla de gestió i seguiment d’aquest pla estratègic. 
 
―Ingressar a l’ACTE  (Associació de Ciutats Tèxtils Europees) com a trampolí 
per rebre ajuts per a l’empresa local i noves empreses. A l’ACTE hi ha les 
principals ciutats catalanes del tèxtil: Mataró, Igualada, Terrassa, Sabadell... 
 
―Potenciar la reducció de la mida de les naus del po lígon per 
incrementar l’arribada d’empreses. 
 
―Crear un viver d’empreses lligat al centre tecnològ ic de l’Escola de 
Teixits. 
 
―Apostar per la creació d’una indústria audiovisual i de l’espectacle , que 
vagi lligada als grups canetencs que tenim, als actors que viuen en el poble, 
als grans grups mediàtics que tenen relació amb Canet i a empreses del 
sector. 
 
―Concurs per potenciar nous emprenedors . L’Ajuntament potenciarà un 
concurs per promocionar el millor projecte anual d’emprenedoria que rebrà un 
suport tècnic, la reducció de taxes municipals i incentius per tirar-lo endavant. 
 
―Reomplir la zona Pulligan amb empreses d’alt valor tecnològic i crear 
un ateneu de fabricació on s’allotgin noves emprese s. 
 
―Potenciar la creació de cooperatives per desenvolupar noves 
empreses a Canet. 
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UN COMERÇ EN CREIXEMENT 
 
―Potenciar la Unió de Botiguers com l’eix associatiu  del nostre comerç.  
Canet es mereix poder comptar amb una entitat que aglutini tots els comerços 
de la vila. S’ha de treballar per anar tots a una, des de l’Ajuntament es farà una 
rebaixa de la taxa del primer any si, a canvi, els nous comerços s’apunten a la 
Unió de Botiguers i es treballarà per solucionar l’endeutament de l’entitat. 
 
―Iniciar els tràmits per la creació d’un mercat municipal de diumenge, com 
a pol d'atracció econòmic i motor del comerç local . Treballarem colze a 
colze amb tots els comerços, la restauració i les entitats que es vulguin sumar a 
la idea amb la intenció que Canet esdevingui un poble comercialment potent. 
 
―Potenciar diferents fires i esdeveniments puntuals per dinamitzar el poble: 
fira d’entitats, fira modernista, mercat de la terr a,  Canet Rock, fira de la 
maduixa, fira del tomàquet, fires d’antiquaris, fir a del cargol... Canet ha de 
ser un poble amb fires repartides tot l’any que per metin una vida 
comercial estable. 
 
―Assessorar per a la creació de nous comerços: hi haurà un 
assessorament lligat a les necessitats reals de la vila, perquè volem comerços 
que es mantinguin en el temps i tinguin llarga vida. 
 
―Reduir l’IBI i les taxes als nous comerços, durant el primer any per 
incentivar una política comercial positiva i gestionar amb la UBC un sistema de 
tiquets aparcament-comerç. 
 
―Plaça mercat amb productes de proximitat. La plaça de mercat és mereix 
una estabilitat i solucionar la precarietat en què ha viscut els darrers anys. 
Potenciarem els productes de km. 0 i de denominació d’origen. Es farà una 
promoció real, horaris adequats als criteris de compra actuals, adequació 
d’accessos, recerca de nous aparcaments i incentivació d’activitats puntuals de 
degustacions i tapes als vespres i els caps de setmana. 
 
―La zona Pulligan ha de recuperar els espais per a u na indústria tova que 
es pugui enllaçar amb el traçat residencial. Potenciarem la creació d’espais 
de coworking i vivers d’empreses. 
 
―Promoure la creació d’una empresa de gestió municipal per a la venda 
on-line  de tots els productes dels comerços del poble.  
 
 
UN TURISME FAMILIAR. EL PAISATGE COM A MOTOR ECONÒM IC 
 
Si Canet es dóna a conèixer, però no promociona la creació d’un turisme 
familiar i rural més potent, no aconseguirem que la gent es quedi al poble. 
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Cal:  
_ Potenciar la creació de petits hotels familiars  al front marítim 

costat Sant Pol. 
_ Permetre la creació de turisme rural  a diferents indrets del poble. 
_ Lligar la possibilitat de congressos, cursos setmanals, 

universitat d’estiu  a l’Escola de Teixits amb aquests locals de 
pernoctació. 

_ Estructurar una xarxa de vivendes amb servei Bed & Breakfast . 
Des de l’Ajuntament s’ha de gestionar i organitzar: recull de pisos 
que s’apuntin a la promoció, gestió de la fiscalitat i normativa que 
en permeti la legalitat i recerca de mitjans informàtics de promoció 
dels bed and breakfast. 

_ La Casa museu, eix del patrimoni turísticocultural  de Canet de 
Mar: amb la creació d’una programació d’activitats estable, amb 
l’ampliació de la col·laboració amb tour operadors que treballen en 
el territori, amb l’inici de tallers pels centres escolars, la millora i 
l’ampliació de les rutes modernistes i, sobretot, amb la creació del 
centre de documentació Lluís Domènech i Montaner en el mateix 
Museu, marcant l’espai com a nucli d’informació modernista.  
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UN POBLE PER VIURE 
 
Canet és un poble per viure i així ens ho diu la gent que ve a visitar-nos o els 
que han vingut a viure al nostre poble. I ERC no vol que ho deixi de ser. Per 
això és molt important que Canet mantingui la seva estructura, la seva identitat, 
el seu encant.  
 
La defensa del medi ambient és un dels nostres valors i volem que quedi 
reflectit en el Canet on volem viure, no només amb promeses, sinó amb 
projectes ambiciosos que es puguin dur a terme. 
 
Per això ens proposem continuar treballant per aquest Canet que volem. 
 
Proposem: 
 
 URBANISME I HABITATGE 
 
― Un poble amb creixement limitat. 
Des que es van iniciar els tràmits del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal) un dels principals objectius dels representants d’Esquerra era que el 
poble no creixés desmesuradament. Volem un poble mediterrani compactat, 
amb uns eixos comercials clars i una part històrica rehabilitada i amb zones de 
vianants àmplies. Que passejar pel poble sigui un plaer. 
Volem una autopista gratuïta, ja n’hi ha prou d’especulació i peatges, perquè 
volem pacificar la NII i que sigui una via de comunicació afable.  
 
― Nova ponència de l’IBI pel 2016.  
L'any 2011 es va aprovar una ponència de l'IBI que no va ser rectificada pel 
govern municipal i que incloïa enormes diferències de càlcul impositiu. A més, 
es basava amb uns paràmetres de preus lligats amb el període de la bombolla 
immobiliària que actualment estan completament desfasats. 
És per això que cal una nova revisió cadastral que s'inici el 2016 i que permeti 
actualitzar a la realitat actual i a les diferents zones del poble els nous valors. 
L'Ajuntament actual ha permès que les arques municipals s'omplissin a base 
d'aquest impost pagat pels ciutadans en moments de crisi. Cal recuperar l'IBI 
com un impost just i equilibrat. 
Fins al moment de tenir la nova ponència, ens comprometem a reduir el 
coeficient de l’IBI cada any per equilibrar els pressupostos i bonificar les taxes a 
la majoria de les famílies nombroses. 
 
― 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 dels 
habitatges amb una bonificació de taxes municipals i d’altres administracions 
per millorar la imatge dels nostres carrers. 
 
― Seguiment dels habitatges buits: control del risc d e ruïna i oferiment de 
lloguer d’aquests habitatges.  
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Canet té uns 800 habitatges buits. Part d’aquests habitatges, els podem 
recuperar perquè es posin de lloguer i permetin donar més vida als carrers. No 
podem conformar-nos amb pisos buits i deixats. 
 
― Protecció dels elements patrimonials que donaran va lor al municipi.  
La protecció del nostre patrimoni és essencial si volem vendre la imatge de 
Canet Modernista. ERC ha salvat de la destrucció la fàbrica Carbonell de Josep  
Puig i Cadafalch i del vapor de la fàbrica Jover, projectat per Lluís Domènech i 
Montaner i 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 continuarem. Recuperar i donar valor al nostre patrimoni amb 
la protecció dels espais que ens poden permetre cré ixer amb el turisme 
cultural. 
 
― L’edifici de la Catedral (Can Jover) com a seu d’eq uipaments 
municipals. 
 
AGRICULTURA I MEDI AMBIENT 
 
― L’agricultura com a DO i Km. 0. Donem un impuls a l ’agricultura 
ecològica. 
El nostre patrimoni no acaba amb els edificis i les pedres. També la pagesia és 
part de la nostra història passada i volem que ho sigui també de la futura. 
Tenim possibilitats de créixer agrícolament amb la potenciació de la venda de 
productes de proximitat, de productes ecològics i de productes de denominació 
d’origen local (autòctons com la patata, la carxofa, el tomàquet i la coliflor). La 
possible creació d’una zona vinícola a Canet pot ser una nova sortida de 
qualitat a una agricultura amb valor afegit. 
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. 
 
― Plans ocupacionals per neteja dels boscos 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. 
 
― Programa de creació d’energia solar als nous habita tges. 
HI ha una normativa que ens permet posar plaques solars als habitatges nous. 
No n’hi ha prou, volem incentivar els habitatges autosostenibles energèticament 
i obligar el canvi de la normativa estatal que penalitza les energies alternatives. 
Necessitem un nou país més net i ecològic. 
 
― Recull de mines i pous per potenciar la xarxa hidro lògica 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 de la Tordera. A Canet també hem de 
creure a potenciar les nostres mines i pous com a font de riquesa ecològica 
local. 
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― Compliment de l’agenda 21. 
Molts d’aquests projectes estan recollits a l’agenda 21. És des d’aquesta visió 
ecològica des d’on hem de construir un Canet més sostenible i habitable. On 
tothom en sigui responsable i corresponsable de la millora de l’entorn. 
 
―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. 
 
 
OBRES  I SERVEIS 
 
― Millora del servei de neteja: cal prioritzar la bon a imatge del poble si 
volem que la gent hi vingui. 
Estalviar en neteja no és estalviar, és deixar que el poble es vegi brut i que la 
imatge turística de Canet es malmeti de manera important. Cal demanar 
civisme a tothom, però també cal que l’Ajuntament acompanyi amb un poble 
més net i polit on faci goig caminar per voreres netes. 
 
― Inversió a les places públiques: millora d’equipame nts, jardineria i 
neteja. 
Les places públiques són l’exponent principal del servei als ciutadans i en 
concret, als nostres infants que les utilitzen continuadament. Cal una inversió i 
un manteniment que últimament no han tingut. 
 
― Remodelació i dignificació de la plaça Onze de sete mbre. 
És un projecte històric que no s’ha resolt per la mala praxi municipal. Quantes 
vegades em sentit parlar de la remodelació de la plaça? Volem una plaça amb 
voreres transitables, jardins cuidats i retornar a aquella plaça tan ben cuidada 
per l’associació de veïns de fa uns anys. 
 
― Millora de l’entramat urbà amb diferents intervenci ons. 
C/ Sant Pere i escales Mas Muní: cal arranjar el problema de les aigües amb la 
pluja i fer connexions directes de desaigües amb la riera Buscarons. 
Tancament d’un espai a la 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. 
 
― Rehabilitació de la part antiga:  
Creació d’un PERI (Pla Especial de Reforma Interior) de la part històrica, 
eliminant les voreres i establint els carrers com a zona de prioritat de circulació 
de vianants. Aquest pla s’executarà conjuntament amb la rehabilitació de 
l’Odèon. 
 
― Rellançar el passeig marítim fins a Arenys i dinami tzar la platja com a 
zona d’oci, lleure i esport. 
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Solucionem el problema del passeig marítim i unim Canet i Arenys amb una 
zona digna per l’oci i l’esport. Arrangem el passeig, millorem la il·luminació, 
permetem nous punts de bars a la platja i dignifiquem les construccions per 
jugar al passeig. Crearem una zona esportiva on jugar durant gran part de l’any 
en diferents sectors del passeig. 
 
― Planificació de la mobilitat viària pel poble i amp liació d’aparcaments. 
Canet ha de ser un poble pels vianants. Poder passejar de manera tranquil·la i 
còmoda pel poble és tot un plaer que no podem ni volem deixar perdre. Per 
això és tan necessari planificar la mobilitat viària del poble. Sabem que tenim  
una estructura de carrers complicada, però hem de mirar la manera d’aprovar 
un Pla de mobilitat que permeti la millor circulació. Juntament amb això haurem 
de pensar en zones de descongestió del trànsit amb àrees d’aparcament a la 
circumval·lació que permetin arribar a la part antiga caminant. 
 
― Recuperació de l’aparcament públic per al poble i l a gestió municipal. 
L’aparcament de la plaça Universitat ha de ser competitiu, estar obert un major 
nombre d’hores i donar un servei de qualitat a la població. Si la concessió 
actual no respon a aquestes demandes i continua sent una font de conflictes, 
haurem de retornar l’aparcament al poble i proposar una nova gestió des del 
municipi.  
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ELS SERVEIS A LES PERSONES 
 
 
El foment i la millora de la qualitat de vida dels canetencs és una aposta ferma i 
decidida de les polítiques d’Esquerra Republicana. El poble és l’espai bàsic des 
d’on cal impulsar actuacions destinades al foment de la universalització de 
l’accés als serveis socials. 
 
Treballarem perquè la inversió social no sigui un àmbit infradotat del pressupost 
municipal i se li ha d’atorgar la importància que requereix per la repercussió 
que té sobre la població. En aquests moments de dificultats econòmiques, la 
inversió social és més imprescindible que mai per fer front a les necessitats de 
les persones, així com considerar-la inversió a causa del retorn que suposa per 
a l’economia local. 

ACCIÓ SOCIAL 
 
L’eix de l’acció política dels ajuntaments d’Esquerra es basa en el benestar de 
la ciutadania i se sustenta sobre uns principis d’universalitat en el dret d’accés 
als serveis socials i de participació.  
 
Considerem els serveis socials com un dret d’atenció als ciutadans i no com a 
caritat: dignificació del servei de benestar social. 
 
Proposem: 
 

― La creació d'un protocol clar per rebre ajuts i subvencions.  

― Que cap habitatge  es quedi sense llum, aigua i gas.  

― Mancomunar tots els serveis amb les entitats per donar aliments a tothom. 

―  La creació d’un Servei d'assessorament a la gent gran i tutors per  
tramitar situacions de discapacitat, dependència i invalidesa. 

― La creació d’un servei de voluntariat per donar suport a les polítiques 
socials. 

― Establir criteris i protocols clars i objectius de l’accés a les places de la 
residència Guillem Mas. 

― Promocionar i donar suport al voluntariat i a l’acc ió voluntària en el 
marc de les entitats com a model de les persones compromeses en les 
necessitats socials. 
 

CULTURA 
 
La cultura ens dóna consciència de qui som i on volem arribar com a poble. 

Un poble culte és un poble més just i més lliure i, per tant, més ben preparat 
per fer front als moments difícils com els que ens toca viure. Invertir en 
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cultura , en polítiques culturals, és una inversió en la societat per se, que si bé 
no té un efecte retorn immediat, sí que té un resultat a mitjà i llarg termini de 
gran transcendència. 
 
Des d’ERC considerem, doncs, la cultura com a quarta pota de l’estat del 
benestar, en tant que element cohesionador per excel·lència: ens referma en la 
pertinença dins d’una col·lectivitat, però també ens dóna les eines per créixer, 
desenvolupar-nos com a país i ens obre les possibilitats d’arribar a totes les 
sensibilitats socials i culturals que s’estableixen arreu dels països catalans i 
integrar-les. 
 
Proposem: 
 
― Creació del Patronat de Cultura  com a espai portat per les entitats i 
coordinat per l'Ajuntament que atenguin les necessitats del dia a dia. El 
Patronat ha d’abordar la política cultural des d’una visió global i ha de coordinar 
els treballs de les quatre àrees principals d’activitat cultural: creació artística, 
cultura popular, patrimoni cultural i comissió de festes i esdeveniments. 
 
― L’Odèon  com a centre cívic i cultural. L’Odèon és molt més que un edifici, és 
l’esforç i la il·lusió de centenars de canetencs que lluiten des de fa molts anys 
per recuperar un emblema del poble. Un espai on poder fer cultura popular a 
l’abast de tothom, gestionada des de les bases i amb la participació de tota la 
societat civil. 
 
― Apostar per l’aplicació de la gestió cívica dels eq uipaments municipals 
i de la programació. La gestió cívica aporta als projectes un valor afegit que 
difícilment poden aportar altres fórmules d’externalització amb empreses 
privades. La gestió ciutadana, o cívica, és una fórmula de gestió específica d’un 
equipament de titularitat municipal o d’un projecte d’intervenció acordada entre 
l’Ajuntament i el teixit associatiu del territori objecte de la intervenció per la qual 
una entitat es fa càrrec de la gestió d’un equipament o projecte d’interès 
general. 
 
― Seguir amb la segona fase del projecte de museïtzació de la Casa 
museu.  
 
― Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i les entitats 
locals, a les manifestacions de la cultura popular i tradicional. 
 
― Projecte de creació de l’Arxiu Municipal  a la planta baixa de l’edifici del 
carrer de la Font amb activitats complementàries a la Casa museu. 

EDUCACIÓ 
 
L’educació constitueix per a Esquerra un dels principals eixos de l’acció 
política, amb un destacat valor estratègic dins del projecte global de construcció 
nacional. L’escola és un dels àmbits en el qual es reflecteixen de manera més 
evident les situacions de desigualtat. És per això que considerem que des dels 
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ajuntaments s’ha de contribuir a estructurar un sistema educatiu propi amb més 
capacitat de resposta als nous reptes educatius i socials des de la proximitat. 
A més, és un important element de creació de llocs de treball directes i 
indirectes. 
 
Proposem: 
 
Canet com a focus de formació integral, de l’escola bressol a l’ensenyament 
superior: 
 

_ Creació d’un nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Fabricació 
Tèxtil. 

_ Creació d’un Grau Superior de Disseny de Teixits 
Intel·ligents. 

_ Suport al Batxillerat Internacional  del nou institut. 

_ Suport a la doble titulació de Batxillerat – Baccalauréat  de 
l’Institut Lluís Domènech i Montaner 

_ Construcció del nou institut . 

_ Ubicar la segona biblioteca municipal  al nou institut. 

_ Establir diferents camins educatius per l’alumnat segons el seu 
grau d’estudis, potenciant noves sortides d’oficis, escoles tallers i 
plans d’ocupació per l’alumnat que no s’hagi graduat d’ESO. 

_ Potenciar a l’Escola d’adults  els diferents graus i nivells de 
català ( nivell B, C i D) 

_ Oferir estudis de la UNED Sènior , UOC, idiomes i adults a 
l’aulari de l’Escola de Teixits a les tardes en conveni amb 
Diputació de Barcelona. 

 

― Considerar les necessitats de les famílies i fer compatibles els requeriments 
laborals amb l’acollida dels infants als centres educatius.  

― Donar suports específics a les escoles de mares i p ares . És necessari 
atribuir a les famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu. Les 
AMPA no poden ser vistes des de les administracions com unes entitats que es 
limiten a gestionar uns recursos i a organitzar determinades activitats en els 
centres.  

― Les escoles de música i dansa , a més d’iniciar els infants en les seves 
primeres etapes de formació musical, també han de desenvolupar nombrosos 
projectes de cohesió social i difusió artística , estenent la pràctica musical 
en la societat des de la infància i també com a formació al llarg de la vida. 

― Planificació amb el CRP Pineda d’un projecte d’història i patrimoni local 
adreçat a tots els centres escolars del poble.  
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ESPORTS 
 
L’esport és un motor de canvi individual, ja que la seva incorporació a l’estil de 
vida de les persones els permet gaudir de més qualitat de vida. L’esport també 
és un motor de canvi social, perquè permet enfortir la cohesió social dels 
canetencs mitjançant la incorporació del projecte esportiu del municipi al 
projecte esportiu dels centres docents, amb la promoció de la salut per l’esport 
o amb la incorporació de les persones nouvingudes a la ciutadania plena, fent 
servir l’esport com a eina de socialització i d’arrelament al país. L’esport és 
motor de canvi econòmic, amb capacitat de generar ocupació i riquesa, que 
articula un complex sector productiu i de serveis. L’esport és un motor del teixit 
cívic i associatiu del nostre poble. Per això és cabdal donar el suport que 
mereixen als clubs i a les entitats esportives. 
 
Proposem: 
 
― Crear el Patronat d’Esports  com a espai portat per les entitats i coordinat 
per l'Ajuntament que atenguin les necessitats del dia a dia. El Patronat ha 
d’abordar la política esportiva des d’una visió global i assumir aspectes comuns 
de totes les entitats esportives: fer compres col·lectives, buscar patrocinadors, 
subvencions, assessorament de gestió esportiva i administrativa... és a dir, 
mancomunar la part administrativa dels clubs, una part que no aporta cap valor 
al club però que és imprescindible. 
 
― Donar suport al teixit esportiu, de base, formatiu. Potenciarem els clubs i 
les entitats esportives de base com a element vertebrador de l’estructura 
esportiva del poble. 
 
― Donar difusió i rellevància institucional  a la participació dels clubs  i els 
esportistes  del poble en esdeveniments esportius internacionals. 
 
― L’esport com a motor econòmic:  desenvolupament del Mapa 
d’Instal·lacions Esportives amb un nou pavelló municipal tipus P2-P3 
 
― Potenciar l’esport educatiu, inclusiu, de salut i ciutadà. Hem de promoure 
l’extensió del pla d’esport escolar a tots els centres educatius, creant 
associacions esportives escolars als centres i promovent l’activitat física i 
esportiva no competitiva entre els nois i les noies. 
 
― Desenvolupar el circuit de Cross  del Mapa d’Instal·lacions Esportives. 
 
― Promocionar el GR5 i els circuits de natura. 
 
― Coresponsabilitat de les entitats  que reben subvencions amb apostes 
socials pel poble: fer una olimpíada esportiva per promoure i mostrar als més 
joves els diferents esports que hi ha actualment a Canet al mateix temps que 
els nens i les nenes podran escollir quin esport els atrau més, beques per a 
alumnes  amb necessitats per fer esport, entre altres. 
 



 17

― Suport a les activitats  ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport, 
com ara caminades o bicicletades populars.  
 
― La platja com a centre esportiu. 
 
― Obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva 
de les entitats i de la ciutadania.  
 
― Donar suport a les dones que practiquen esports de competició  i a 
l’esport femení en general. 
 
― Establir un calendari d’activitats anual,  de manera que, en primer lloc, es 
distribueixin uniformement en el temps, no es trepitgin entre si i es pugui 
visualitzar i donar conèixer clarament les que s’organitzen i s’acullen al municipi 
amb caràcter anual i regular. 
 

JOVENTUT 
 
Les necessitats i les inquietuds dels joves trobaran ressò i proximitat en la 
nostra candidatura i acompanyament en les dificultats que experimenten en el 
seu entorn: estudis, oci, emancipació, treball, esport, accés a la cultura i a 
l'habitatge. 
 
Proposem: 
 
― Potenciar la col·laboració de les associacions juve nils de l’educació en 
el lleure , tot abordant les tres potes necessàries perquè puguin funcionar 
correctament: reconeixement, finançament i espais. 
 
― Fomentar i potenciar les programacions i la difusió d'artistes i creadors 
locals. 
 
― Facilitar la creació de espais pel jovent on puguin desenvolupar les seves 
activitats d'oci relacionades amb la cultura i l'associacionisme, com ara els bucs 
d'assaig (promoció de grups musicals locals o sales de concerts), que permetin 
potenciar i relacionar els diferents grups i artistes del poble. 
 
― Crear una zona d'oci nocturn al polígon. Promourem aquelles empreses 
privades d'oci que vulguin instal·lar-se a Canet per oferir sales de ball i música. 
 
― Apropar la vida política del poble als joves, afavorint la creació del Consell 
Municipal de Joves com a punt de trobada, de col·laboració, de propostes i  de 
debat, tant a títol individual com col·lectiu, per poder decidir, opinar o intervenir 
tant en les polítiques que els afectin com en el pressupost adjudicat a l'Àrea de 
Joventut. 
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― Tenir en compte el jovent a l'hora de planificar i dur a terme les activitats 
programades. 
 
― Ajudar i fomentar la mútua coneixença i col·laboració entre les entitats 
juvenils compartint espais, esdeveniments i recursos del municipi. 
 
― Donar suport a les activitats organitzades per entitats formades 
majoritàriament per jovent. 
 
― Acompanyar al jovent en la cerca de feina, oficines joves, punts d'informació 
juvenil i plans locals d'ocupació. 
 
― Oferta de formació contínua per adaptar els coneixements i les 
competències del jovent als requisits del teixit productiu del territori. 
 
― Crear borses de treball municipal per joves. 
 
― Potenciar projectes d'inserció social real per a joves amb risc d'exclusió 
social.  
 
― Crear i afavorir espais de coworking jove. 
 
― Pla local d'habitatge com a dret fonamental per l’emancipació dels joves.  
 
― Assessorament i informació d'ajuts i subvencions. Facilitar el lloguer 
d'habitatges desocupats i fer tasques de diàleg, mediació i sensibilització, si cal, 
davant dels propietaris. 
 

GENT GRAN 
 
En els darrers anys, els canvis demogràfics i l’evolució social han generat un 
important augment de l’esperança de vida a casa nostra, la qual cosa ha 
provocat un increment, que anirà en augment, del pes social de la gent gran. 
Les administracions tenen, com un dels principals objectius, promoure la 
qualitat de vida i el benestar a tots els nivells en aquest procés d’envelliment. 
Des dels ajuntaments, doncs, cal promocionar un conjunt d’accions que han de 
portar a visibilitzar la gent gran, a fer-la partícip per exercir els seus drets i 
deures, sense oblidar de promoure la interrelació entre persones de diferents 
generacions. 
 
Proposem: 
 
― Crear el Consell Municipal de la Gent Gran. 
 
― Afavorir el voluntariat actiu en casals, centres cívics i associacions. 
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LAÏCITAT 
 
― Creació d’un espai de cerimònies laiques, on tothom pugui ser acomiadat en 
intimitat i potenciar espais municipals per a les festes civils de naixements. 
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UNA ADMINISTRACIÓ MÉS ÀGIL, FÀCIL I OBERTA 
 
 
La democràcia oberta ja esdevé connatural amb nosaltres, perquè la gent 
d’Esquerra Republicana no som altra cosa que activistes que aspirem a 
representar el màxim de ciutadans del municipi. Les nostres llistes són una 
plataforma múltiple de líders veïnals, associatius, culturals, esportius, 
empresarials, educatius, etc. cadascun amb els seus ascendents i lideratges, 
que o bé tenen vincles amb la societat civil o bé directament en provenen o en 
formen part. I és així com la coconstrucció de polítiques públiques es converteix 
en pràctica inherent als republicans d’esquerres, perquè entenem que la 
veritable democràcia representativa es fusiona amb la democràcia oberta i 
participativa. 
 
A diferència d’altres partits, considerem l’apoderament ciutadà i la participació 
efectiva com a eines cabdals per assolir l’objectiu polític més preuat dels 
republicans: “repartir el poder entre el màxim nombre de ciutadans possible”. 
Obrint la democràcia a tothom, repartim el poder, el prenem de les mans dels 
que l’usen per als fins particulars i el tornem on correspon, al servei de la 
llibertat i la igualtat de tots. 
 
El repte de viure en una democràcia oberta passa, doncs, per potenciar el 
control ciutadà als ajuntaments. Els pilars per edificar un govern obert són la 
transparència, el retiment de comptes, la participació i la cooperació. 
 
Incidirem en el model d’ajuntament i la seva relació amb la ciutadania. A partir 
d’un concepte de participació realista, possible, democràtic i efectiu, cal 
preveure el contacte i la interrelació amb la ciutadania i la societat civil per 
alimentar-se del seu coneixement, de la seva tasca, i adequar les polítiques a 
la realitat social i a les necessitats del poble i la seva gent. Per aquest motiu, 
esdevé de gran importància la creació dels consells municipals o fer audiències 
públiques com a òrgans de participació, factors de convivència, elements 
d’adequació de polítiques i generadors de proximitat a la ciutadania, en què 
participin les administracions, les entitats, els ciutadans, les organitzacions 
empresarials, etc. 
 

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Consolidar i simplificar les eines de consulta directa, la concertació de debats, 
la iniciativa ciutadana per determinar l’agenda i els programes de govern.  
Promoure processos participatius per elaborar pressupostos compartits o 
adoptar projectes estratègics. L’objectiu és construir les polítiques i el model de 
poble o ciutat amb els ciutadans. 
 
Proposem: 
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Crear el  Consell de Poble.  La llunyania amb què els ciutadans veuen la 
política ens ha de fer reflexionar. Podem viure separats polítics i societat civil? 
De cap manera. És per això que proposem la creació d'un Consell del Poble 
amb gent de diferents tendències polítiques i interessos que ajudi a aterrar a la 
realitat la classe política. 
 
Recuperar la Mostra d’Entitats i potenciar les seve s funcions.  Un clar 
exemple del treball que va fer ERC quan estava al govern va ser la creació de 
la Mostra d'Entitats com a eina per donar a conèixer a tota la població les 
entitats que hi ha al poble. Durant aquests quatre anys no s'ha fet res per 
seguir amb la proposta, més ben dit, s'ha suprimit aquesta iniciativa que 
acostava les entitats i els ciutadans.  
S'ha de recuperar una mostra que aportava una qualitat de vida al poble, que 
permetia un diàleg entre ciutadania i entitats, que ens donava a conèixer a la 
comarca i era un referent d'altres pobles. Cal potenciar la participació com a 
motor de creixement. 
 
Assessorar i donar suport a les entitats del poble.  Davant de les noves 
agressions que s’estan produint per part del govern central a les entitats i les 
demandes de control fiscal, l’Ajuntament col·laborarà en la gestió i la 
regularització fiscal de les entitats de Canet perquè puguin seguir sent l’eix de 
la vida social del poble. Tot el nostre suport al teixit associatiu! 
 
Els consells municipals tornaran a ser lloc de deba t amb els canetencs i 
tindran una periodicitat trimestral.  Els consells municipals són els grups de 
treball que permeten al govern municipal administrar i rebre informació de les 
diferents entitats del poble, de les seves problemàtiques i de les propostes. 
Podem prescindir d'ells com s'ha fet els darrers quatre anys? Nosaltres creiem 
que no i basem la nostra afirmació amb la feina que vam fer des del govern 
quan funcionaven aquests consells. Tornarem a creure amb les entitats i els 
canetencs actius que volen participar en la vida municipal! 
 
Farem un pressupost participatiu amb inversions vot ades pels 
canetencs.  Qui ha de decidir les inversions que fem al poble? És suficient 
votar una vegada cada quatre anys i que mai més se'ns consulti? De cap 
manera. Si som govern cada any proposarem un llistat d'inversions perquè es 
votin per part de la ciutadania. Una aposta de participació necessària i coherent 
amb la nostra manera d'entendre la política! 
 
Crear la figura de l’alcalde jove.  La desmotivació de part del jovent per la 
política no se soluciona amb paraules, sinó amb fets. Crearem la figura de 
l'alcalde jove que serà escollit entre els canetencs de 16 a 25 anys perquè els 
representi i traslladi les seves inquietuds al govern municipal. Fem que els 
joves siguin el motor del nou Canet. 
 
― Potenciarem mecanismes perquè des de les xarxes socials es pugui 
preguntar i fer enquestes als canetencs i comptar amb la seva opinió. 
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TRANSPARÈNCIA 
 
Obrir les dades públiques, obrir els plens, accés a la informació, elaboració 
d’informes, infografies i informar dels processos de presa de decisions. 
L’objectiu és proporcionar eines perquè la gent  pugui exercir el control i el 
seguiment de les polítiques públiques. La transparència és el valor del bon 
govern i s’ha de garantir mitjançant compromisos vinculants i acompanyar-la de 
la mirada crítica de la ciutadania. 
 
Fer l’Ajuntament proper: tots els regidors de gover n tindran un horari 
setmanal d’atenció al ciutadà. Els regidors som els representants dels 
canetencs. És suficient votar-los un cop cada quatre anys? Podem ignorar-los 
fins a les eleccions següents? De cap manera! Nosaltres ens comprometem a 
marcar un horari fix setmanal de cada regidor per atenció als canetencs. 
Tothom serà escoltat! 
 
Reducció d’un 10% de la despesa en càrrecs polítics  respecte la darrera 
legislatura.  Si volem un govern eficient cal remunerar els polítics que treballen 
pel poble i, alhora, se'ls ha de demanar eficiència i dedicació. Tanmateix, de la 
mateixa manera que molts ciutadans han perdut part dels seus ingressos, els 
regidors també han de fer el seu esforç.  Nosaltres rebaixarem en un 10% la 
despesa «real» dels càrrecs polítics respecte a la darrera legislatura. Serem 
transparents i cada any publicarem les despeses reals! 
 
Transparència: L’Ajuntament tindrà una web amb tota  la informació 
municipal i on es penjaran els vídeos dels plens.  Si els plens municipals són 
públics, quin sentit té amagar-los a la població. Per què l'actual govern s'ha 
negat sistemàticament a penjar els plens? Si volem transparència què més 
senzill que penjar al web municipal totes les dades que permeti la normativa 
vigent. Nosaltres serem transparents! 
 

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
 
Un Ajuntament de tots, amb l'objectiu d'oferir un s ervei proper i a 
l'abast de tothom.  L'Ajuntament és casa nostra, el paguem entre tots. Tots en 
som part i per això ens ha de ser proper. Quants canetencs mai han anat a 
l'Ajuntament? Per què el ciutadà creu que l'Administració li és allunyada? Ens 
acostarem als canetencs i obrirem l'Ajuntament a tothom fent un servei proper i 
personalitzat. Contestarem totes les instàncies que se’ns facin arribar dins dels 
tres mesos que marca la llei. 
 
Un Ajuntament amb quatre àrees amb regidors de diferen ts partits que 
comparteixen les tasques.  L'Ajuntament no pot ser un conjunt de regidories 
inconnexes que no es parlen ni acorden res en comú. L'Ajuntament ha de ser 
molt més eficient i aquesta eficiència obliga a treballar en equip amb quatre 
grans àrees i regidories, amb representants dels diferents partits del govern, 
tots treballant de comú acord per aconseguir el millor pel poble. 
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Creiem que l'Ajuntament ha d'estar portat pels mill ors, per què no 
confiar una regidoria a un regidor d'un partit de l 'oposició que vulgui 
participar de la millora del poble?  No parlem tots de llistes obertes? Doncs 
fem-ho, i donem l'opció que regidors de l'oposició entrin a govern per 
col·laborar amb nosaltres. No volem els millors a govern? 
 
Solucionar definitivament l’estructura de Ràdio Can et. Com a 
Ajuntament, tenim l’obligació que els treballadors que pertanyen a un ens 
autònom municipal rebin les seves compensacions econòmiques a partir d’una 
legalitat transparent. Haurem de dignificar la feina de Ràdio Canet i complir 
amb les obligacions municipals dels pagaments als treballadors. 
 
Oficina virtual eficient amb nombrosos serveis.  Les noves tecnologies 
estan entrant amb força a les administracions locals. Té sentit anar a fer una 
instància presencialment? Ens podem estalviar temps i feina? Fem-ho! L'oficina 
al ciutadà ha de ser presencial i telemàtica. Avançarem en aquesta línia, ens 
aportarà eficiència i estalvi de despeses. 
 
Revisar el Reglament d’organització municipal (ROM) , amb vista a 
adaptar-lo a les noves necessitats i donar la flexibilitat suficient per incorporar 
elements de democràcia deliberativa i directa i més implicació de la societat 
civil organitzada i la ciutadania en general a la política municipal. 
 
 Elaborar una  Carta de Serveis. Un document que reculli informació de les 
prestacions que ofereix l’Ajuntament als ciutadans i les ciutadanes. Ha de ser 
l’instrument, perquè la ciutadania conegui els serveis que ha de rebre i pugui 
participar en la seva millora. 
 

SEGURETAT CIUTADANA  

 
La policia municipal és la nostra garantia de seguretat. Els darrers anys, tot el 
cos s'ha vist afectat per diferents processos judicials que han enterbolit la seva 
tasca i ha dificultat una cohesió del cos del tot necessària. Caldrà buscar 
mecanismes de mediació per solucionar els conflictes i resoldre, definitivament, 
una problemàtica que taca la imatge del cos.  
 
Invertir en seguretat és creure realment en aquesta  estructura municipal , 
la qual té una importància cabdal per garantir el bon funcionament de la resta 
d'actors que intervenen en la vida quotidiana. Dotar-la i reforçar-la amb les 
millors eines serà un dels nostres principals objectius. 
 
Proposem: 
 
— La nostra proposta representa un punt de trobada e ntre la ciutadania i 
la Policia Local  de Canet de Mar i esdevé una eina bàsica per garantir uns 
serveis de qualitat en l’activitat diària que presta la Policia Local. La vocació 
de servei i la professionalitat han de ser les constants d’aquest cos policial. 
Amb aquesta iniciativa, el nostre objectiu se centrarà a millorar de manera 
contínua la qualitat del servei. Tothom haurà de participar activament en 



 24

aquest procés. Establirem un servei on line  de suggeriments, agraïments i 
queixes , que serà una de les eines de qualitat més potents per a la millora dels 
serveis policials, on es podrà interactuar de manera directa amb les demandes i 
els suggeriments de les persones receptores dels serveis i junt amb la 
participació dels ciutadans / usuaris, contribuïrà al perfeccionament i millora 
amb un objectiu clar d'obtenir una policia moderna, compromesa amb 
l'excel.lència, la proximitat i la professionalitat. 
 
—Les principals línies de treball de la Policia Local seran: la proactivitat per 
actuar sobre l’origen mateix dels problemes,  és a dir, avançar-s’hi; la 
prevenció  per intentar evitar aquelles situacions i problemes que pertorbin la 
vida de la ciutadania, i la resolució de problemes,  quan cal actuar directament 
en situacions de conflicte en defensa dels drets de la ciutadania i la convivència 
cívica. 
 
— Necessitem una bona atenció i efectivitat en la gestió de les trucades, 
rapidesa en llurs respostes i un seguiment acurat dels incidents i les actuacions 
efectuades pels diferents serveis. 
 
— Treballarem intensament per aconseguir una policia integrada en el municipi 
que sigui propera i coneixedora de les diferents problemàtiqu es que 
afectin a qualsevol àmbit de la població i amb una forta presència en tota 
la població. 
 
— Aconseguirem que el nombre d’agents policials i interins estigui en 
concordança amb el nombre d’habitants. Potenciarem la formació realment útil 
per a tota la plantilla (Institut Seguretat Pública de Catalunya, cursos de 
formació, simulacres, plans d'emergències...). Farem que es compleixi el 
sistema organitzatiu ja existent, que com ja hem demostrat, cobreix tots els 
torns i no comporta despeses addicionals pel municipi. 
 
— Fer front als delictes greus contra el patrimoni i les persones, tals com els 
robatoris interiors a domicilis, robatoris amb violència i intimidació, ocupacions, 
punts de venda de drogues, etc., amb la  implementació d’un patrullatge 
intensiu com a prevenció a les zones més susceptibl es de patir aquests 
fets delictius.  
 
— Potenciarem l'Oficina d'Atenció al Ciutadà  (OAC) perquè s'agafin totes les 
denúncies, segons conveni signat amb el Cos de Mossos d'Esquadra, a 
qualsevol hora del dia i els 365 dies de l'any  i, així, evitarem desplaçaments 
innecessaris de les víctimes i/o els perjudicats. 
 
— Incentivarem les reunions i les meses de coordinaci ó amb els diferents 
serveis públics, municipals i supramunicipals  (Policia Local, CME, 
Protecció Civil, Agents Cívics, Serveis Sanitaris, Bombers, Agents Rurals, 
Serveis Socials, etc.,) perquè siguin una eina de treball i de perfeccionament en 
la gestió, la coordinació i la tramesa d'informació de manera transversal entre 
els diferents serveis i organismes implicats en qualsevol fet rellevant. 
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— Establirem nous canals de comunicació  amb la policia --whatsapp, 
facebook, correu-e, etc.-- per tal d’agilitzar la comunicació policia-ciutadà i 
ciutadà-policia , per estar al corrent de qualsevol informació, incidències, 
disfuncions, que afectin la ciutadania per poder donar-li una resposta amb més 
celeritat. 
 
— Fomentarem i desenvoluparem diverses campanyes de prevenció i 
d'informació en matèria de seguretat pública i en concret, el pla local de 
seguretat viària  amb el suport del Servei Català del Trànsit, prenent com a 
mesures d'actuació les campanyes de prevenció, educació i formació viària 
adreçades a diversos col·lectius i accions d'inform ació i control a peu de 
carrer . Els plans locals de seguretat viària, són una bona eina de treball per 
avançar en la millora de la seguretat viària en l’àmbit urbà mitjançant la 
col·laboració dels ciutadans, el govern local i la policia local, per tal de contribuir 
a una reducció de la sinistralitat i de les infraccions de trànsit. 
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UN POBLE REPUBLICÀ PER A UN NOU PAÍS 
 
En les properes eleccions municipals, tots som cridats a decidir com volem que 
sigui el nostre municipi, en l’inici del procés constituent del nou país, de la 
República catalana.  
 
La independència és l’oportunitat per generar nous motlles per a la política 
municipal. Tenim l’oportunitat de superar totes les barreres que avui 
condicionen els governs del nostre poble, començant pel finançament, les 
competències per dur a terme noves polítiques socials, culturals i econòmiques, 
per apoderar els ciutadans, propiciar la participació política, la transparència, la 
lluita contra la corrupció, etc; en definitiva, per posar la política al servei de la 
gent.  
 
Així mateix, des d’Esquerra Republicana volem que el nostre poble, Canet de 
Mar, empenyi el procés cap a la independència i siguem protagonistes de la 
imparable revolució democràtica que vivim. Tots som testimonis i protagonistes 
directes de la il·lusió compartida que vivim en el nostre poble. Es tracta d’una 
energia civil que també hem de posar al servei del municipi. 
 
Els regidors electes d’Esquerra Republicana es comp rometen a dur a 
terme les accions següents: 

• Participació proactiva dels municipis i els seus representants en l’Associació 
de Municipis per la Independència (AMI). 

• Impulsar mocions de suport al dret a decidir, suport a la sobirania individual i 
col·lectiva dels ciutadans de Catalunya i de suport al procés cap a la 
independència. 

• Exercir i fomentar la unitat d’acció amb totes les forces polítiques i 
representants electes compromeses amb el procés i amb el dret a decidir. 

• Facilitar l’acció i cooperar amb les organitzacions de la societat civil 
sobiranista: AMI, ANC, Òmnium Cultural, Sobirania i Justícia, Catalunya Diu 
Prou, etc. 

• Exercir la sobirania fiscal des dels ajuntaments en coordinació amb la 
Generalitat i la societat civil sobiranista. 

• Donar suport a l’acció i posar-se a disposició de les principals institucions del 
país (Presidència del Govern i Parlament) durant tot el procés constituent, des 
de la declaració fins a la proclamació de la independència. 

• Cooperar amb el Govern de la Generalitat en la creaació de les estructures 
d’estat i la internacionalització del procés constituent. 

• Fomentar el posicionament de les organitzacions municipalistes (AMC i FMC) 
a donar suport al procés. 

• Participar proactivament en la constitució d’una «Assemblea de càrrecs 
electes» com a eina d’expressió de la voluntat democràtica i representativa. 
 


