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La forma de vida i les expressions d'una societat determinen la seva 
cultura.  

La cultura que sorgeix dels nostres costums, codis, normes, tradicions i 
les diferents expressions artístiques, representa un fet vital. 

 

 

Com bé sabeu, actualment els equipaments municipals del Teatre Odèon i del 
Centru Parroquial, tiren endavant. 

Han estat molts anys d’aturada d’un projecte cultural necessari per a la 
població de Canet de Mar. Un projecte que d’entrada va mobilitzar un ampli 
col·lectiu que es va constituir com a Plataforma, però que ha arribat a ser un 
projecte comú i generalitzat on hi entra gran part de la població canetenca. 

Des de una diversa mostra d’associacions canetenques, aquesta vegada no us 
demanarem als partits polítics que solament defenseu els espais culturals de 
l’Odèon i del Centru per a que en gaudim: els de dretes i els d’esquerres, els 
joves els infants i els adults, les dones i els homes, les que cantem i els que 
cuinem, els canetencs i els nouvinguts..., sinó que aquesta vegada us 
demanem que defenseu la cultura en general com a espai de formació, de 
crítica i de relació. 

La cultura ens fa coneixedors d’altres realitats, ens forma d’una manera crítica i 
constructiva, ens ofereix eines de coneixement i de debat i ens pot allunyar de 
pràctiques poc saludables com a membres d’una comunitat. 

Solament us volem recordar que la contribució de la cultura al 
desenvolupament humà es va configurant a partir de nous enfocaments que es 
concreten en la incorporació de funcions especifiques: 

- La cultura contribueix a l'acumulació de coneixement i enteniment 
capaços d'aportar concepcions del món variades i el manteniment d'un 
equilibri entre recursos humanistes, tecnològics, patrimonials i opcions 
culturals per a les properes generacions. 



- La cultura permet aprofundir en els drets fonamentals a partir de la 
participació en la vida cultural i la defensa dels drets culturals individuals 
i col·lectius. 

- La cultura té impactes directes al desenvolupament socioeconòmic i la 
creació de renda disponible i benestar. 

- La pràctica cultural i l'accés als seus beneficis permet crear un clima 
basat en la confiança mútua, la llibertat cultural i les relacions de 
respecte a la diversitat expressiva. 

- Les activitats culturals influeixen en la capacitat de la gent per a 
afrontar els reptes de la vida quotidiana i per a reaccionar davant els 
canvis sobtats en el seu ambient físic i social. 

- La cultura incideix en l'augment de les oportunitats socials de les 
persones, influeix en l'educació, en l'ocupació i en l'ús del temps lliure. 

- La cultura és imprescindible per a una perspectiva integral del 
desenvolupament sostenible. 

Com a membres de partits polítics que sou -i que dieu que us preocupa el futur, 
el desenvolupament, la seguretat, el patrimoni, el treball, la gent i l’evolució de 
la nostra població-, les associacions, escoles i col·lectius sota signants 
demanem que valoreu el concepte “cultura” com un element bàsic, formatiu i 
integrador en el vostre programa electoral.  

Per fer de la cultura un puntal bàsic, necessitem espais de qualitat, cèntrics i 
ben equipats on poder: presentar llibres amb bones condicions acústiques, fer 
titelles pels infants en un espai adequat, oferir concerts de final de curs amb 
comoditat pels familiars, realitzar les obres escolars de teatre amb mitjans 
tècnics, tenir una sala on veure cinema a les fosques, organitzar un concurs de 
literatura sense passar fred... Espais que tothom en gaudirà, els vostres 
familiars, amics, coneguts i votants... també! 

La cultura, com hem especificat detalladament més amunt, ens formarà com a 
persones, ens cohesionarà com a població i el manteniment, ampliació i millora 
dels equipaments ja existents com la biblioteca, l’escola de música, la casa 
Museu, la sala d’exposicions, el Teatre Odèon i el Centru ens hi ajudaran. 

 

 

 

 



Voleu una població amb cultura? Les entitats sota signants..., SI! 

Per aquest motiu, tenint en compte que la cultura ens forma, ens cohesiona, 
ens distreu, ens educa..., sol·licitem la necessària i imprescindible 
presència del Teatre Odèon i el Centru com a espais culturals polivalents 
públics a Canet de Mar. 

 

Per a que així consti ho signem a Canet de Mar el mes de maig de 2019 
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