
 

COMUNICAT DE LA CEAC DAVANT LES MANIFESTACIONS DE L’EQUIP DE GOVERN DE 

L’AJUNTAMENT DE CANET RESPECTE LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE L’INSTITUT SUNSI 

MORA 

              

Davant les publicacions en xarxes socials i declaracions als mitjans de comunicació de diferents membres 

de l’equip de govern de l’Ajuntament de Canet en relació al debat obert sobre la ubicació del nou edifici 

de l’Institut Sunsi Mora, la Coordinadora per l’Emergència Ambiental de Canet (CEAC) -que acull a diverses 

entitats socials i culturals i persones de Canet- volem fer els següents aclariments: 

• En una reunió del 11 de gener, l’equip de govern es va comprometre amb la CEAC a organitzar, tant 

aviat com fos possible, un grup de treball obert a la participació de la comunitat educativa de Canet, 

el Departament d’Educació, l’Ajuntament i entitats ambientalistes, per valorar diferents ubicacions 

alternatives al Ametllers de Can Grau de Muntanya pel nou edifici de l’institut.  

En aquest grup de treball l’Ajuntament va comprometre’s a aportar un primer informe de les 

implicacions econòmiques i de temps que podria comportar les diferents alternatives. La CEAC va 

enviar a l’ajuntament una proposta amb 8 ubicacions alternatives perquè formessin part de la 

valoració. En aquesta mateixa reunió, l’alcaldessa es va comprometre personalment a valorar la 

opció de l’aparcament de la Carbonella com a possible ubicació alternativa i aportar tota la 

informació.  

• En aquella mateixa reunió vam traslladar a l’equip de govern una llista de preguntes concretes sobre 

el procés de cessió de terrenys i sobre la valoració d’alternatives que vam entrar posteriorment pel 

registre de l’Ajuntament. 

 

• Fins al moment l’Ajuntament no ha respost a cap de les preguntes ni ha donat cap data ni cap indici 

d’estar organitzant el grup de treball al que es va comprometre. Ans al contrari, hem vist amb 

perplexitat, que durant aquests darrers dies en diferents publicacions en xarxes socials i declaracions 

en mitjans de comunicació contradiuen el que es va acordar a la reunió, donant per feta la cessió de 

terrenys dels Ametllers i rebutjant qualsevol ubicació alternativa, ni cap debat per cercar consensos. 

 

• No entenem el canvi de discurs ni la resistència de l’equip de govern a constituir aquest grup de 

treball que no compromet a res més que a un exercici de transparència i consens.  

 

• Malgrat tot, seguim esperant i reivindicant la convocatòria imminent del grup de treball amb 

representació de totes les parts implicades i amb tota la informació sobre la taula, que ajudi al diàleg 

i a trobar la millor solució per un problema que necessita una resposta immediata i de consens.  

 

 



Així mateix aprofitem per fer algunes consideracions en relació al contingut i el to de les publicacions 

en xarxes socials i declaracions als mitjans de comunicació: 

• Considerem paradoxal que l’actual equip de govern, al càrrec durant bona part dels 7 anys que el 

Sunsi Mora porta ubicat en barracons, vulgui imputar el retard de la construcció de l’Institut a la 

nostra demanda de reubicació. Volem recordar que aquesta demanda no és nova i que, com a mínim 

des del 2015, hi ha constància de que diverses entitats i persones del poble han manifestat a través 

de diversos mitjans la necessitat de trobar un altre emplaçament per l’institut.  

 

• Des de la CEAC compartim la necessitat urgent de la construcció de l’institut. Per això sempre hem 

demanat a l’Ajuntament la màxima celeritat i ens hem posat a disposició per facilitar i agilitar 

processos. Hem de denunciar que la respostes de l’Ajuntament no han estat sempre ràpides ni han 

contribuït a aclarir la situació o la viabilitat d’algunes alternatives proposades.  

 

• Algunes de les declaracions d’aquestes setmanes semblen voler confrontar la legitimitat del procés 

del POUM amb la nostra demanda. Com hem fet en altres ocasions, volem tornar a insistir que des 

de la CEAC no estem qüestionant la totalitat del POUM. Creiem que cal modificar-ne una actuació 

concreta com és l’emplaçament de l’institut. Aquest tipus de canvis estan previstos per la normativa 

i són molt habituals.  

 

• Cal desmentir les declaracions que afirmen que la proposta de l’Ajuntament permet crear l’anella 

verda com a “corredor mediambiental”. L’anella verda es va definir al 2004 i ha estat reconeguda al 

POUM i al Pla Territorial Metropolita de Barcelona (PTMB) que delimita una Zona no Urbanitzable de 

protecció d’Especial Interès Natural i Ambiental que inclou la parcel·la on es vol edificar l’institut.  La 

destrucció dels terrenys dels Ametllers significaria una agressió a aquesta Anella verda. Aquesta 

agressió d’un ecosistema ric i consolidat no es pot compensar amb la naturalització d’un espai 

diferent (la deixalleria i l’espai de servies de recollida i neteja) tal i com s’està plantejant.  

 

• L’equip de govern i l’alcaldessa en particular han demostrat una actitud inadequada respecte la CEAC 

qualificant-la de “grupet” o qüestionant-ne la seva legitimitat en relació a altres associacions. La CEAC 

és una coordinadora creada fa pocs mesos que agrupa entitats amb centenars de socis i amb una 

llarga tradició de compromís amb el poble. Però més enllà d’això, aquesta falta de consideració amb 

qualsevol de les entitats del poble no convida a confiar en el model de governança democràtica de 

l’Ajuntament i és impròpia d’un govern sensible al teixit associatiu del poble. 

La CEAC s’ha creat per la voluntat d’entitats i persones del poble de promoure la consciència ambiental i 

el respecte cap al medi natural en un context de emergència climàtica i de pèrdua accelerada de 

biodiversitat. La nostra voluntat ha estat, és i serà cooperar amb l’Ajuntament i amb altres institucions i 

organitzacions amb aquest objectiu. Creiem que aquesta és la manera d’avançar. De forma constructiva. 

Per això insistim amb la nostra voluntat de col·laboració per trobar una solució per a l’institut que 

asseguri la seva construcció urgent en una ubicació que no signifiqui una nova agressió a un espai 

natural. Creiem que la millor manera de fer-ho és a través del grup de treball amb tots els agents 

implicats que valori amb transparència les diferents alternatives i les seves implicacions. Emplacem a 

l’Ajuntament a que faci efectiu el seu compromís de convocar immediatament aquest grup de treball. 

 

SALVEM ELS AMETLLERS! L’INSTITUT JA TOCA! ELS AMETLLERS NO ES TOQUEN! 

Per a més informació, podeu consultar el nostre argumentari a 

http://odeoncanet.org/docs/InstitAmetll.pdf  / @SalvemAmetllers / ceacanet@gmail.com 

 

Canet de mar, 5 de febrer de 2021 
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