
En plena segona onada del Covid-19, 
amb tota mena de dificultats per po-
der garantir una seguretat que és es-
sencial en aquests moments i tot que 
no ha estat per manca de ganes, se-
guim sense programar cap activitat, 
esperant que al mes de gener puguem 
començar de nou amb el XVII Memo-
rial Jaume Dotras, que la comissió 
de Clàssica Odèon ja està preparant. 
Ens cal ser responsables i ho serem 
per davant de tot.

Hem anat rebent missatges d’alguns 
socis animant-nos a realitzar activitats 
tot i la pandèmia, de la mateixa mane-
ra que molts pobles i teatres han anat 
programant alguns dels seus especta-
cles. I molts cops ens hauria agradat fer 
com si no passés res i tornar a fer allò 
que tan bé ens surt a les comissions de 
l’ACPO: oferir cultura a la gent de Canet.

Abans però, hauríem de fer un curs 
per conèixer al detall la normativa ofi-
cial, que és d’obligat compliment, per 
poder garantir la màxima seguretat i 
per evitar qualsevol mena de sanció. 
No és que pensem que no hauríem es-
tat capaços de fer-ho, però s’ha de te-
nir en compte que si preparar una ac-
tivitat, representa mobilitzar uns 20 
voluntaris amb la feina que això repre-
senta, en les circumstàncies actuals, 
ja no només es tractaria de muntar un 
escenari i posar 300 cadires.

Ara es tractaria de conèixer totes 
les persones que vindran a veure 
l’actuació, anotar els seus noms i te-
lèfons, netejar i desinfectar amb tot 
detall cadascuna de les cadires, mar-
car el lloc exacte on s’haurà de situar 
cada espectador i demanar que no es 
moguin del lloc. I sobretot, per tal de 
mantenir les distàncies necessàries, 
hauríem de reduir l’aforament a més 
de la meitat del públic habitual.

Considerem que la feinada que això 
representa no ens compensa, tenint 
en compte que el retorn econòmic i 
personal és molt inferior a l’habitual 
i que moltes de les persones volun-
tàries o assistents a l’esdeveniment, 
per una qüestió d’edat estan en situa-
ció de risc. Tot i així, mirem endavant 
perquè encara queda molt camí per 
córrer, i això no només depèn de la 
Junta, sino de tots i de totes.

És cert que no hem pogut oferir la 
programació habitual als nostres so-
cis/es però també, valorant aquesta 
crisi sanitària i la complicada situa-
ció econòmica de moltes persones, 

aquest any la Junta ha considerat no 
fer efectius els rebuts per tal de co-
brar les quotes corresponents.
Però cada dimecres a les 20h tenim 
l’ACPOsta Cultural de Ràdio Canet, 
amb més de 60 programes, on parlem 
de llibres, de músiques del món, de mú-
sica clàssica, del medi ambient, de ci-
nema, de les associacions de Canet i de 
la cultura en totes les seves vessants.
El grup de Fot-li Castanya! ha anat 
fent reunions per avançar amb el 
“Decàleg a Canet davant la crisi am-
biental i climàtica”, on han desglos-
sat propostes en 10 àmbits per miti-
gar la crisi climàtica al nostre poble.
També han impulsat la Coordinado-
ra Emergència Ambiental de Canet 
(CEAC), formada per 10 entitats del 
poble i nombroses persones a nivell in-
dividual, amb qui han redactat la “De-
claració: Propostes de millora en la ges-
tió del litoral i de les platges de Canet”. 
Tot i no poder anunciar noves acti-
vitats tenim la web sempre actua-
litzada, seguim enviant butlletins 
informatius de l’ACPO i sobretot, man-
tenim una gran presència a les xar-
xes socials amb publicacions regu-
lars, gairebé cada dia de la setmana, 
sobretot al Facebook i a l’Instagram, 
amb un abast que pot arribar a unes 
2000 persones.
Pel que fa a les notícies sobre l’edifici 
de l’Odèon, fa una setmana va ha-
ver-hi la Comissió de seguiment de 
les obres i vam poder veure amb els 
nostres propis ulls com l’interior de 
l’edifici està agafant forma i ja s’està 
instal.lant la calefacció i l’aire condi-
cionat que permetràn tenir la millor 
climatització possible dins del teatre.
Des de la plaça 1 d’Octubre ja es pot 
veure perfectament com la façana de 
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l’Odèon s’està rebossant i es van ama-
gant mica en mica les totxanes de la 
paret. També s’està impermeabilit-
zant i aïllant la teulada amb les prime-
res teules, i cada cop és més evident 
que l’objectiu final de l’ACPO és a tocar. 
Els terminis es van complint malgrat 
l’aturada que ha estat forçada per 
la pandèmia i ja podem començar a 
parlar de dates d’acabament i inau-
guració de l’edifici. Això vol dir que el 
desembre de 2021 o com a molt el ge-
ner de 2022, el Teatre Municipal de 
Canet (TMC) ja disposarà de la Sala 
Odèon al 100% del seu funcionament.
En un principi es va dir que primer 
s’acabaria la planta baixa mentres 
que la de dalt restaria a l’espera de 
noves inversions, de la recerca de 
fons i del disseny de condicions que 
cobrissin tota l’estructura tècnica 
que li cal a un teatre com el nostre, 
per poder comprar tots els elements 
escenotècnics que fossin el més mo-
derns possibles.
Però gràcies a la bona gestió per part 
de l’Ajuntament de Canet i les ganes de 
poder obrir definitivament el teatre, 
les obres no s’aturaran fins que l’Odèon 
torni a ser una realitat. Des de l’ACPO 
vetllarem perquè en els pressupostos 
de l’any vinent, que ara es comencen a 
preparar, s’inclogui l’equipament inte-
rior, tècnic, del bar, etc.
Ja sabeu que també s’estan fent les 
obres d’adequació de El Centru, que 
ara s’engloba dins del projecte del 
Teatre Municipal de Canet i tenen 
una previsió d’acabament per a finals 
d’aquest any. O sigui, que aquest des-
embre ja podrem inaugurar la prime-
ra sala del TMC.
Per altra banda, en Jaume Bernadet, 
segueix fent una molt bona feina de-
finint les línies mestres del Teatre 
Municipal de Canet o TMC, que es-
tarà format per la Sala Odèon, que 
serà la sala gran, i per la Sala Centru, 
que serà la sala petita.
Per tot plegat proposa:
1. Una programació estable, tant pro-
fessional com amateur, de teatre, mú-
sica, dansa i cinema.
2. Fomentar la màxima participa-
ció implicant als socis i sòcies de 

l’ACPO i de El Centru, incorporant-hi 
l’Agrupament de Joves Canetenques.
3. Fer una campanya escolar de tea-
tre, música i dansa.
4. Crear una aula activa de formació 
dels alumnes del Batxillerat d’Arts 
Escèniques.
També està treballant aquestes al-
tres línes de programació:
• Continuar la Programació anual de 
Poesia i +, que ens vincula amb la Co-
marca.

• Una programació especial anual 
que involucri les escoles de teatre, 
dansa i música de Canet.
• Crear el cicle anual “Canet és Cul-
tura”. Dedicant cada any una sèrie 
d’actes entorn d’una persona destaca-
da de la cultura relacionada amb Canet.
En Jaumet ens ha explicat que està 
rebent a moltes entitats i persones 
de Canet i que també està en contacte 
amb associacions i teatres d’altres po-
bles, amb qui intercanvia tota mena 
d’opinions, per tal de buscar i trobar 
la millor manera d’encaixar totes les 
necessitats i propostes comentades, 
amb la futura oferta del TMC.
També ens ha explicat que de cara a 
la gestió del Cafè del Teatre, s’ha po-
sat en contacte amb una cooperativa 
formada per un grup de noies, que 
es podrien encarregar, no només del 
funcionament i manteniment del cafè 
com a tal, sino que també es dedica-
rien a programar actuacions i tota 
mena d’activitats, en l’espai escènic 
de la planta baixa, al voltant del cafè.
Des de la Junta, li hem fet arribar la 
Proposta de l’ACPO per a la gestió del 
Teatre Municipal de Canet (TMC), 
que ja pots trobar a www.odeoncanet.
org, on hem recollit per escrit les nos-
tres idees, perquè el nou equipament 
sigui un espai d’acollida d’iniciatives 
culturals i socials, i que torni a tenir la 
capacitat d’arrelar-se a la població i de 
projectar cap a l’exterior, una imatge 
innovadora i singular.
També hem elaborat les Propostes 
de l’ACPO per participar al Teatre 
Municipal de Canet (TMC), que ja 
pots trobar a www.odeoncanet.org, 
on amb la intenció de formar part de 
l’estructura del nou teatre municipal, 
cada comissió de l’ACPO ha plantejat 
quines activitats es podrien incloure 
en la programació del TMC.
Durant vint anys, des de l’ACPO hem 
anat aportant el nostre granet de so-
rra en la revifalla i el manteniment de 
la flama cultural del nostre poble, que 
al llarg del temps s’havia anat apagant.
Per això, a l’ACPO seguirem recolzant 
i treballant sempre per un espai cul-
tural obert, interdisciplinar, integra-
dor, sostenible, plural i participatiu.


