INFORME DE LA SESSIÓ DE PARTICIPACIÓ PALS I DE L’AGENDA 21 DE
CANET DE MAR
LLOC:
DATA:
HORA:

La Masoveria (Vil·laflrora) Canet de Mar
11/11/2009
19:30-21:30

ASSISTENTS
Van assistir a la sessió 15 persones, pertanyents a diferents entitats, associacions ciutadanes, partits polítics
de Canet de Mar (Ràdio Canet, Fot-li castanya!, Entesa per Canet, PP) així com ciutadans particulars.

PRINCIPALS APORTACIONS I CONCLUSIONS
Es comenten i proposen aspectes específics relacionats amb algunes accions concretes:
- Acció 1.3.4: L’oficina d’atenció al ciutadà ja està en funcionament, i es comenta vetllar per l’eficàcia
d’un servei de mediació per solucionar els conflictes dins l’àmbit privat, i no judicial.
- Acció 4.1.2: Ampliar l’espai urbà per als vianants i pacificar el centre implantant plataforma única als
carrers.
- Acció 4.2.2: Millorar l’horari del l’autobús (actualment hi ha buits corresponents a les hores de mig
matí i migdia).
- Acció 4.2.4: contemplar una zona verda o zona blava tova per canetecs.
- Acció 5.2.3: Eliminació d’aigües estancades.
- Acció 5.3.2: Aprofitar més l’aigua fluvial, sobretot per al reg dels espais públics i altres usos urbans.
- Acció 5.3.3: Fomentar la xerojardineria. Es planteja la possibilitat de replantejar els espais que
actualment tenen gespa per possibilitar la seva eliminació. Prioritzar espècies autòctones i amb
menys requeriments hídrics.
- Acció 6.2.1:
o Vetllar perquè el canvi en el calendari de les recollides (que començarà el proper 1 de
desembre) solucioni el problema del rebuig dels dissabtes.
o Seguir treballant en les àrees d’emergència on, a vegades, s’acumulen els residus i no es
dipositen en els corresponents contenidors.
o Seguir treballant en els punts negres detectats: per exemple el punt negre del carrer
Comediants, que sovint està ple de bosses de rebuig i d’excrements de gossos.
- Acció 8.1.3: també tenir en compte problemes de soroll per veïnatge (animals, soroll de festes, ràdios,
etc.).
Algunes de les aportacions o comentaris són més generals i s’apunten algunes reflexions:
- Es troba a faltar alguna línia/programa o acció per fomentar el turisme sostenible. Aprofitar el Castell
de Santa Florentina com un reclam turístic (potenciar el castell), també el modernisme, barri de
pescadors i el medi natural, com els rials. Permetre espais d’oci i restauració en el polígon industrial.
- Alguna acció per al manteniment dels espais agrícoles. Es comenta la possibilitat de fer una borsa de
terres de conreu on l’Ajuntament fes d’intermediari entre els propietaris de les terres i persones
interessades en mantenir l’activitat.
- Aconseguir el màxim consens ciutadà en les accions per tal que el PALS estigui per sobre dels
possibles futurs canvis en el govern municipal.
- L’Ajuntament vetllarà per fer arribar la proposta de PALS a tots els grups polítics, tot cercant el màxim
de consens.
- Establir el concepte de “millora contínua” dit en el Punt 6.2.3 a altres accions on es parla en termes
més ambigus (i,a simple vista, de menys compromís) com “fomentar”, etc.
Hi ha alguns temes que es comenten i s’apunten, que quedarien emmarcats en altres projectes no
pròpiament en l’Agenda 21. Per exemple alguns temes propis de la futura ordenança de civisme. En
relació amb aquest punt es comenta que en altres municipis existeix el telèfon del civisme on els
ciutadans truquen per avisar d’incidències.

