
Propostes
de l’ACPO
per participar 
al Teatre
Municipal
de Canet 
(TMC)

Ja ens trobem molt a prop de la inaugura-
ció l’any 2021 de l’Odèon, que formarà part 
del que serà el Teatre Municipal de Canet. I 
no amaguem que per la nostra associació, 
l’ACPO, el gran objectiu sempre ha estat la 
recuperació de l’edifici del Teatre Odèon, una 
fita que ara estem a punt d’assolir.

Durant vint anys, també hem aportat el nos-
tre granet de sorra en la revifalla i el mante-
niment de la flama cultural del nostre poble, 
que al llarg del temps s’havia anat apagant. 
Per això, a partir d’ara ens agradaria conti-
nuar com a Associació Cultural Odèon, de ma-
nera que si als socis els sembla bé, seguirem 
organitzant i programant activitats artísti-
ques i culturals, amb el gran avantatge de que 
podrem disposar dels dos nous espais cultu-
rals del Centru i de l’Odèon.

Per aquest motiu i amb la intenció de poder 
formar part de l’estructura del nou espai tea-
tral municipal, les diferents comissions de 
l’ACPO han el.laborat les seves propostes per 
incloure en la programació del nou Teatre  
Municipal de Canet (TMC).
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Propostes per participar al Teatre Municipal de Canet

l’Odèon és a tocar!

          Aparador d’Espectacles

L’Aparador d’espectacles és una de les voca-
lies que van néixer als inicis de l’Associació 
i que ha treballat ininterrompudament fins 
avui.

El propòsit de l’Aparador ha estat sempre 
apropar la cultura de qualitat a la mainada 
per fomentar el seu interès cap als bons es-
pectacles creats per a ells i així formar un 
esperit crític davant les propostes culturals. 
Creiem que els infants acostumats a gaudir 
de la cultura, es convertiran en adults amb 
sensibilitat i criteri.

Durant 20 anys hem portat a Canet compan-
yies de titelles, de circ, pallassos, cercaviles, 
màgia o espectacles musicals provinents de 
tota Catalunya, però fomentant els que esta-
ven més a prop del nostre poble.

Des de fa anys, els espectacles es programen 
els mesos d’estiu, a causa de la falta d’un 
espai adequat per fer-los durant els mesos 
d’hivern, quan la meteorologia no és propícia 
per fer activitats a l’aire lliure.

A partir d’ara, amb el teatre municipal, serà 
possible ampliar aquesta programació du-
rant tot l’any.

Per començar, estaria bé poder fer un es-
pectacle com a mínim una vegada cada dos 
mesos, més o menys, i en el cas que es veiés 
que interessa, fer-ne un cada mes. Potser el 
mes d’agost podria quedar sense programa-
ció, ja que és un mes on es fan vacances i les 
famílies no estan tan interessades.

Gener i desembre també són mesos amb mol-
tes activitats programades per als infants i 
potser tampoc seria un bon moment per pro-
posar espectacles.

• Pensem que una primera graella de calen-
dari podria ser:

Febrer, abril, maig, juliol, setembre i novem-
bre.
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• Les activitats seguirien la mateixa línia 
que hem portat fins ara:
 • Titelles
 • Teatre d’actors
 • Dansa
 • Màgia
 • Pallassos
 • Cançons/concerts
 • I qualsevol proposta cultural que 
s’adeqüi a l’espai del teatre. Com hi ha dife-
rents opcions a l’hora de col·locar cadires i es-
cenari, serà possible que espectacles de circ 
de petit formar puguin actuar a la sala.

• Com a nova proposta d’activitat familiar, 
es podrien programar matinals de cinema 
per provar també aquesta alternativa cul-
tural.

 Fot-li Castanya!

La vocalia “Fot-li Castanya!” la formem mem-
bres de la Plataforma amb inquietuds medi 
ambientals, i amb ganes d’incidir perquè el 
creixement del nostre entorn immediat sigui 
més sostenible. Els nostres objectius es cen-
tren en aspectes reivindicatius, divulgatius i 
associatius.

Pel que fa als aspectes reivindicatius, ens pro-
posem vetllar perquè la sustenibilitat sigui cri-
teri principal en les actuacions al poble, així 
com denunciar qualsevol agressió cap al medi 
ambient que s’hi produeixi. Volem que s’escolti 
la nostra veu en els temes medi ambientals 
que ens afecten, i oferim la nostra col·laboració 
per a intentar trobar solucions. Però alhora, 
exigim que les administracions facin les seves 
funcions amb diligència i eficàcia.

En la vessant divulgativa, fem activitats 
obertes a tothom per donar a conèixer els va-
lors medi ambientals del nostre entorn més 
immediat.

Recentment hem redactat el Decàleg a Canet 
davant la crisi ambiental i climàtica on des-
glossem propostes en 10 àmbits per mitigar 
la crisi climàtica a Canet. 

3

Propostes per participar al Teatre Municipal de Canet



Propostes per participar al Teatre Municipal de Canet

l’Odèon és a tocar! 4

També hem impulsat la Coordinadora Emer-
gència Ambiental de Canet (CEAC) que la for-
men 10 entitats de Canet i nombroses perso-
nes a nivell individual.

Creiem que, amb el coneixement d’aquest va-
lors, contribuïm a crear consciència ecològica.

Propostes de Fot-li Castanya pel nou Teatre 
Municipal de Canet (Odèon per nosaltres)

1. Disposar d’espai regular per fer reunions 
de FC i de la CEAC.

2. Disposar d’espai per trobades de grups de 
treball, sopars-tertúlies, presentacions de les 
sortides/caminades, de llibres, d’informes 
ambientals,  exposicions,...

3. Organitzar cicles; d’actes, tertúlies, con-
ferències, passis de pel·lícules, tallers,....

4. Que el TM faci difusió dels actes i activitats 
que fem FC i la CEAC. 

5. Col·laboració, seguiment i suport a la coo-
perativa o entitat que gestioni el bar: en el 
proveïment de productes de proximitat i eco-
lògics prioritàriament, de productes de nete-
ja lliure de tòxics,....De begudes amb envasos 
reutilitzables (llet, cerveses, aigua,...), o a 
l’engròs de tiro (cervesa, begudes carbona-
des,..) evitant els envasos d’un sol ús insoste-
nibles com el plàstic i les llaunes. 

 Música i Concerts

1. Projecte Vermutsicals

a. Antecedents: Des de l’ACPO s’han fet 4 
edicions dels Vermutsicals a l’aire lliure (3 
a la Plaça 1 d’Octubre + 1 al Pati de l’Escola 
de Teixits de Punt), amb un total de 16 con-
certs tocant diferents gèneres musicals i una 
afluència de 250-300 persones per concert. 
En tots els concerts s’ha ofert servei de bar. 
El nombre de voluntaris/es de l’ACPO ha estat 
de 20 persones per concert.



b. Proposem: Seguir amb més edicions del 
Vermutsicals, amb les següents caracterís-
ques:
• Concerts en diumenge a l’hora del vermut 
(de 12:30 a 14h).
• Durant la Primavera.
• A l’aire lliure (Plaça 1 d’Octubre).
• Tocant diferents gèneres musicals.
• Promocionant grups de Canet prioritària-
ment, músics emergents o que comencin a 
despuntar.
• Formacions de 2 a 5 membres màxim.
• Infraestructura necessària: equip de so, es-
cenari, taules i cadires.

c. Aportem:
• Propostes de grups musicals.
• Voluntaris/es de l’Associació.

2. Projecte MusicalsBars

a. Antecedents: La Primavera del 2014 
sorgeix el projecte MusicalsBars un cicle 
d’actuacions musicals amb l’objectiu de fer 
arribar la música durant la primavera als 
bars de Canet. Van ser 6 actuacions d’estils 
ben variats, en 6 espais diferents i en diu-
menge.

b. Proposem:
• Recuperar el projecte MusicalsBars i tras-
lladar-lo al bar del TMC (Espai Odèon).
• Concerts o Jam Sessions de petit format.
• Cada primer dijous de cada mes en horari 
de vespre/nit.
• Un total de 12 concerts.
• A l’espai del Cafè.

c. Aportem:
• Propostes de grups musicals.
• Voluntaris de l’Associació.

3. Projecte CultuCampus

Mitjançant un concurs bianual es vol pro-
moure el creixement de grups de nova crea-
ció esdevenint un referent a la comarca.
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4. Promoure les sinèrgies amb d’altres tea-
tres o espais musicals de Catalunya que dins 
de la seva programació amb músics nacionals 
i/o internacionals vulguin per compartir car-
tellera i amortitzar la inversió mitjançant un 
acord. L’objectiu seria aprofitar oportunitats 
properes al nostre entorn que d’altre forma 
potser no hi podríem optar i completar la pro-
gramació d’entre setmana del TMC.

Com a vocalia de Concerts veiem necessari 
arribar a un acord en relació a les despeses 
directes ocasionades per qualsevol de les pro-
postes (bar i terrassa) per poder com a Asso-
ciació seguir invertint en Cultura.

 Cinema Odèon

La comissió de Cinema va néixer davant el 
tancament de les sales de cinema tradicio-
nal als nostres pobles. Traslladant-se cap les 
multi-sales gestionades amb criteris exclusi-
vament econòmics, sense tenir en compte la 
qualitat dels films.

Les nostres intencions són:

• Programació estable de films d’un mínim de 
qualitat.
• Oferir durant l’estiu Cinema a la Fresca 
amb pel·lícules més comercials per a tothom, 
que permeten un marge econòmic per soste-
nir el Cinema Alternatiu, i a més obrir durant 
el període d’estiu una oferta més plural i he-
terogènia.
• Malgrat les limitacions de la sala i el cost de 
les pel·lícules, creiem -el nombre d’assistents 
així ho confirma- que s’ha aconseguit entre 
tots gaudir d’una programació prou engres-
cadora que motiva a continuar.
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1. Cicle de Cinema Alternatiu

Arribats els mesos de tardor i hivern, quan 
ve de gust anar a una sala de cinema, propo-
sem fer un cicle amb pel·lícules fora del cir-
cuit més comercial i d’una qualitat notable. 
En sessions mensuals.

2. Documental del Mes

Amb l’objectiu d’acostar el gènere documen-
tal al màxim nombre d’espectadors possible 
i incrementar la presència del documental a 
les pantalles cinematogràfiques, proposem 
presentar mensualment una pel·lícula inter-
nacional escollida pel comitè de selecció de 
Paral·lel 40.

Són documentals de qualitat, de temàtica i 
procedència diversa, que es projecten a més 
de 70 sales en versió original subtitulada en 
català a Catalunya, País Valencià i les Illes Ba-
lears i en versió original subtitulada en caste-
llà a la resta de l’Estat, Xile i Colòmbia.

3. Cicle Cinema a la Fresca

Els mesos de juliol i agost de 2001, l’ACPO va 
iniciar el Cicle de Cinema a la Fresca.

Al llarg dels anys, aquesta activitat s’ha anat 
consolidant dins de l’agenda d’estiu de la po-
blació. L’any 2015 i 2016 vam escollir el tema 
dels Premis Gaudí i els anys següents hem 
triat diferents temàtiques que caracteritzen 
les pel.lícules que es projecten, els divendres 
del mes d’agost, a una plaça del poble.

Per donar un nivell de qualitat i contingut, 
sempre que s’ha pogut, les pel.lícules han es-
tat presentades per alguna persona relacio-
nada amb elles: actors, crítics, productors... o 
experts coneixedors del tema.

No tenim clar si es podria fer aquest cicle a la 
Plaça 1 d’Octubre, degut a la proximitat del 
Teatre Odèon al costat en ple funcionament.
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Fòrum Odèon

Aquesta Comissió es va crear per estar al dia 
de l’actualitat social, econòmica, cultural, po-
lítica... i per aquest motiu periòdicament ha 
organitzat diferents activitats, com conferèn-
cies, presentacions i posterior debat, taules 
rodones, tertúlies...

Estariem oberts a programar activitats dins 
del Teatre Municipal de Canet sobre qualse-
vol tema, persona o entitat, que fós d’interès 
general i convidés a una certa reflexió indivi-
dual, tot donant la veu a certs organismes que 
estan a la recerca de llocs on poder fer difusió 
de les seves activitats i objectius.

També es podrien realitzar Cicles Monogrà-
fics, que acollíssin exposicions, concerts, 
obres de teatre i conferències com el Cicle que 
vam dedicar a l’aniversari de “les vacances” 
de l’Ovidi Montllor o el de la Montserrat Roig 
entre d’altres.

 Música Clàssica Odèon

Objectius de la secció clàssica de A.C. 
Odèon:

• Intentar trencar els clixés, de part de la 
població, cap el gènere  de la música clàssica, 
fent una labor pedagògica. Treballant perquè 
en la programació trobin l’estil que els mogui 
a entendre-la i tenir-hi  afició.

• Donar un espai als músics de clàssica 
amateurs i professionals, que els serveixi 
d’aparador, els ajudi econòmicament i me-
diàticament. Exercir la seva feina, a més de 
ser coneguts en aquest àmbit.

• Fer de Canet de Mar una referència de la 
música clàssica amateur i professional.

• Promoure la música clàssica, com a eina de 
canvi social per continuar formant en els va-
lors basats en la CULTURA.
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Punts a desenvolupar:

• Sortides musicals. Per determinar la sorti-
da en funció de la programació dels teatres i 
la resposta local a l’activitat proposada

• Escola de música. Relació de col·laboració 
màxima en totes les activitats que puguem 
encaixar.

Idees i per desenvolupar i treballar:
  
1. Petites formacions de projecció nacional o 
internacional.
2. (Possibles Sumer-camp, a l’estiu)
3. Orquestres amateurs consolidades.
4. Formacions professionals, de càmera.
5. Formacions amateurs de qualitat, de came-
ra.
6. Corals consolidades, acompanyades o no 
instrumentalment.
7.  Formacions de joves músics estudiants.
8. Concerts i espectacles didàctics adreçats a 
infants i/o adolescents o concerts i especta-
cles de caire familiar.
9. Xerrades sobre la música clàssica.
10. Creació d’un concurs anual de formacions 
clàssica no professional.
11. Continuació del Memorial Jaume Dotras  
12. Fer-nos presents a la Festa Major, la fes-
ta Petita, 8 de Setembre, intentar consolidar  
matinals festives.

NOTA IMPORTANT:

 Serà molt important disposar d’un piano per-
manent de propietat: a la sala gran, al local 
Centru, i al cafè-restaurant; vol dir tres pia-
nos.

(Tenim contactes que ens han ofert òptimes 
condicions per a la seva adquisició, quan sigui 
possible l’obertura. Parlarem amb la Junta de 
la nostra associació perquè en la mesura que 
es pugui, ajudi a que sigui una realitat).
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Festes Populars

La Festa de l’Odèon

El cap de setmana del 19 i 20 de maig de 
2001 es va fer per primera vegada una gran 
festa popular, amb tota mena d’artistes i ele-
ments, per a celebrar el primer aniversari 
de l’entitat, però al llarg dels anys la festa de 
l’associació s’ha consolidat i s’ha transformat 
en la Festa del Soci per acabar sent, en data 
d’avui, la Festa de l’Odèon.

Aquesta activitat està oberta a socis, sim-
patitzants i entitats de la població i des de 
l’any 2015 l’organitzem un diumenge del mes 
d’octubre amb cercaviles, exposicions, xerra-
des, actuacions infantils, balls i el dinar de 
germanor a la mateixa plaça Colomer, sota 
les voltes de l’Odèon.

La nostra proposta seria de seguir fent aques-
ta festa, però donant-li un altre aire ...

Ball de Gala, estem de celebració!

Per celebrar l’aniversari de la reobertura de 
l’Odèon, proposem fer anualment un ball de 
gala que inclouria sopar i música en directe. 
La data coincidiria amb el moment que es faci 
la inauguració. 

Volem recuperar el Ball Privat del dilluns 
de Carnaval 

A finals dels anys 70 aquesta festa va esdeve-
nir una tradició, on tothom hi era benvingut 
amb la condició d’anar ben disfressat i no ser 
reconegut. Inclouria un grup de música en di-
recte i servei de bar.
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