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El Pla d’usos, de gestió i de viabilitat econòmica del futur teatre municipal de Canet de Mar s’impulsa, inicialment, per la represa dels treballs de rehabilitació

de l’edifici de l’antic teatre Odèon de Canet de Mar i s’amplia amb la compra del Centre Parroquial (Centru) per part de l’Ajuntament.

Així, davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport del Centre d’Estudis i Recursos Culturals i l’Oficina de Difusió Artística de la

Diputació de Barcelona es planteja la necessitat d’elaborar una proposta que estableixi el marc de funcionament dels dos equipaments de manera

coordinada, amb el que es configuri el programa d’activitats del que es podria anomenar Teatre Municipal de Canet de Mar (TMC).

Per a formular aquesta proposta, el treball s’inicià amb la realització d’una anàlisi i diagnòstic estratègics, a partir dels que s’ha elaborat un pla d’activitats,

una proposta d’organització, un pla de recursos humans i un pressupost ordinari de funcionament anual del futur servei municipal per tal que, una vegada

finalitzin les obres, els espais disposin d’un marc econòmic i de gestió per al desenvolupament de les seves activitats.

Aquest document presenta els resultats del treball realitzat.

1.1. Presentació
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L’antic teatre Odèon estava situat a l’edifici emblemàtic construït per la cooperativa la Canetenca que més endavant va passar a ser La Unió. Amb el pas dels

anys s’hi van fer nombroses activitats socials, culturals i durant la dictadura, inclús religioses. Arribant al seu punt àlgid durant els anys 70 i 80 quan, amb Mauri

Graupera al capdavant, es va crear el grup de teatre independent El Canyer, qui va atraure nombroses companyies de teatre i música al municipi, convertint

Canet en un referent de les arts escèniques i sent el niu de companyies i moviments culturals com La Trinca o la companyia Els Comediants.

Al final dels anys 80 i durant la dècada dels 90, l’Odèon va entrar en un període de decadència, degut a la necessitat d’obres de millora. Finalment, el 2002

l’edifici va ser comprat per l’Ajuntament i el 2007 s’inicià una primera fase de les obres. Tanmateix, certs incidents han tingut les obres aturades fins el 2017.

L’estiu de 2018, l’Ajuntament de Canet de Mar donà la seva aprovació inicial del projecte de rehabilitació del teatre Odèon, elaborat a través del Servei de

Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

Mentre l'Ajuntament i la Diputació gestionaven el finançament del projecte l’estiu de 2018, el Bisbat de Girona, propietari de l'edifici del Centre Parroquial, va

manifestar la intenció de vendre aquest espai a l'Ajuntament. El Centre Parroquial, més conegut com a Centru, és un local de Canet que tot i ser propietat del

Bisbat de Girona, estava gestionat per una associació de canetencs aficionats al teatre. La seva activitat principal és la producció de teatre amateur. En aquest

sentit, cal remarcar que des de l’any 1974 es celebra el Concurs de Teatre Amateur, que l’any 2019 celebrà la seva 45ena edició i és un dels concursos de teatre

amateur més antics de Catalunya.

Així mateix, davant la manca d’espais culturals i escènics al municipi, el Centru ha acollit els darrers anys trobades, esdeveniments i actes diversos d’altres

associacions del municipi.

Així, la coincidència d’aquests dos fets en el temps ha plantejat la necessitat d’abordar els projectes de recuperació del teatre Odèon i del Centre Parroquial de

manera coordinada, i d’afrontar el repte de constituir el Teatre Municipal de Canet de Mar com a servei configurat pels dos espais a partir dels projectes

corresponents (veure a les pàgines següents).

1.2. Antecedents
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A. El projecte de reforma del Teatre Odèon

PLANTA BAIXA

Vestíbul i cafè-teatre de 325 m2

1r PIS

Sala principal de gairebé 320 m2

Escena de 90 m2

256 butaques

Equipament tècnic professional

Projecte de rehabilitació i ampliació de l’antic edifici Odèon, per a la construcció d’una sala polivalent per a les arts escèniques, música i altres activitats sòcio-culturals 

de Canet de Mar. L’edifici ha de servir per a la programació d’activitats culturals i associatives i inclou la sala principal i un bar entre d’altres dependències de diverses 

característiques.

El projecte arquitectònic el duen a terme l’estudi DFT Arquitectes. 

Imatge 2. Plànols del Teatre Odèon.
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B. El projecte de reforma del Centre Parroquial

Sala 

Sala principal de 120 m2

Escena de 57 m2

142 butaques

La reforma de l’edifici del Centre Parroquial és un projecte d’adequació de l’espai. Consisteix principalment en adequar l’espai a la normativa actual: accessibilitat,

seguretat, electricitat, aigua i serveis de la planta baixa.

El millora inclou una modificació de l’accés al recinte que en el nou projecte es farà a través del pati.

Aquesta reforma no contempla els espais de la planta superior, pel que de moment no seran utilitzables.

El projecte de reforma el duen a terme Francesc Xairó i Associats.

Especificacions tècniques 

Sala sense equipament

professional.

L’equipament de què disposa

és de l’Associació Centru.

Imatge 1. Plànols del Centre Parroquial.
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1.3. Objectiu

Dotar a l’Ajuntament de Canet de Mar d’una proposta que estableixi 

el marc de funcionament dels nous espais escènics i polivalents 

del Centru i Odèon davant la seva propera reobertura. 

Aquesta proposta es fa sobre la base d’un diagnòstic estratègic 

a partir de la qual s’establirà un pla de viabilitat, d’usos i activitats, 

una previsió de recursos humans, un model de gestió 

i un pressupost ordinari de funcionament anual del futur servei municipal. 

Aquest treball té com a objectiu la prestació d’un servei d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport del Centre d’Estudis i Recursos 

Culturals i l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona, per tal d’aconseguir: 

La realització del treball ha comptat amb la participació d’entitats culturals i cíviques del municipi, molt especialment les vinculades de manera directa amb 

els espais escènics objecte del projecte: l’Associació El Centru i l’Associació Cultural Plataforma Odèon (ACPO).
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1.4. Continguts

Aquest document presenta els resultats del treball d’elaboració del Pla d’usos, de gestió i de viabilitat econòmica dels equipaments culturals Teatre Odèon i

Centru de Canet de Mar, que s’estructura en els dos blocs següents:

- Diagnòstic estratègic: Entorn de Canet de Mar, Entorn sectorial de la cultura i les arts escèniques i musicals de Canet de Mar, Altres referències clau

de l’entorn sectorial a la província de Barcelona, Anàlisi DAFO (identificació de les principals oportunitats/fortaleses, amenaces/febleses) i Conclusions

del diagnòstic (resum de l’anàlisi realitzada i proposta inicial dels eixos estratègics clau d’intervenció).

- Pla d’usos, gestió i de viabilitat econòmica: Pla d’activitats, Pla de recursos humans i mode de gestió i Pressupost ordinari de funcionament anual.

El document es completa amb els tres annexos següents:

1. Entrevistes i sessions de treball realitzades (participants i resum).

2. Projecte Espai Cultural Jove Teatre (contribució feta per agrupament cultural de joves canentenques a partir de la sessió de treball realitzada). 

3. Inventari de material Associació El Centru.
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La informació necessària per a la realització d’aquest treball s’ha obtingut de les fonts següents:

1. Realització d’entrevistes i sessions de treball amb informadors qualificats (veure Annex 1).

• Entrevistes individualitzades en profunditat amb responsables de l’ajuntament, la Diputació de Barcelona i persones involucrades en

l’activitat cultural municipal.

• Sessió de treball amb una representació d’entitats canetenques vinculades amb l’activitat cultural i social de Canet de Mar.

• Sessió de treball amb agents culturals i persones de referència en l’àmbit de les arts escèniques al municipi de Canet de Mar.

• Sessió de treball amb personal tècnic de l’Ajuntament de Canet de Mar.

• Sessió de treball amb representants de l’ACPO (Associació Cultural Plataforma Odèon)

• Sessió de treball amb representants del Centru (Centre Parroquial).

• Sessió de treball amb joves interessats o practicants d’arts escèniques del municipi.

• Sessió de treball sobre escenaris de futur amb representants de l’Ajuntament, de les entitats ACPO i Centru, i del col·lectiu de joves).

2. Informació bibliogràfica i documental, que es referencia al llarg del treball, especialment l’aportada pel propi Ajuntament de Canet de

Mar.

Aquesta tasca ha comptat amb el suport del CERC – Centre d’Estudis i Recursos Culturals i de l’ODA – Oficina de Difusió Artística de la

Diputació de Barcelona.

1.5. Metodologia 
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2.1. Introducció

Aquest apartat conté el diagnòstic estratègic realitzat, la presentació del qual s’ha estructurat en els blocs següents:

- Entorn de Canet de Mar: informació bàsica per descriure les característiques bàsiques del territori, la demografia i
l’economia del municipi.

- Entorn sectorial de la cultura i les arts escèniques i musicals de Canet de Mar: dades clau sobre les característiques i
activitat en el sector de la cultura i de les arts escèniques i musicals de Canet de Mar.

- Altres referències clau de l’entorn sectorial a la província de Barcelona.
- Anàlisi DAFO: identificació de les principals oportunitats/fortaleses, amenaces/febleses
- Conclusions del diagnòstic: resum de l’anàlisi realitzada i proposta inicial dels eixos estratègics clau d’intervenció.



13Pla d’usos, de gestió i viabilitat econòmica del futur Teatre Municipal de Canet de Mar

Font: Google Maps

A. El municipi de Canet de Mar en el marc de la comarca del Maresme

Amb 14.526 habitants l’any 2019, Canet de Mar és el desè municipi del Maresme en
nombre d’habitants. Limita al sud amb Arenys de Mar i Arenys de Munt, i al nord amb Sant
Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta (veure Quadre 1).

Canet de Mar es troba a 50 km al nord est de Barcelona, i a 60 km al sud de Girona, pel
que es troba sota l’àrea d’influència d’ambdues capitals.

Tot i estar molt a prop de municipis turístics com Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna i
Malgrat de Mar, Canet és un municipi amb una menor activitat turístico-hotelera. No
obstant, la seva població experimenta canvis en temporada turística alta per les
nombroses residències i pisos turístics existents.

2.2. Entorn: territori, demografia i economia
Quadre 1.
Municipis de la comarca del Maresme 
de més de 10.000 habitants (2019)

Municipi Habitants
% s/ població 

comarcal

Mataró 128.265 28,3%

Premià de Mar 28.119 6,2%

Pineda de Mar 27.272 6,0%

Masnou, el 23.515 5,2%

Vilassar de Mar 20.837 4,6%

Calella 19.069 4,2%

Malgrat de Mar 18.579 4,1%

Tordera 17.216 3,8%

Arenys de Mar 15.776 3,5%

Canet de Mar 14.526 3,2%

Argentona 12.452 2,8%

Montgat 12.041 2,7%

Sant Andreu de Llavaneres 10.968 2,4%

Premià de Dalt 10.448 2,3%

Municipis de menys de 
10,000 habitants

93.607 20,7%

TOTAL 452.690 100,0%

Font: Institut d'Estadística de Catalunya, Generalitat de
Catalunya (IDESCAT)

Imatges 1 i 2.
Localització del municipi de Canet de Mar a 
la comarca del Maresme
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Gràfic 1. 
Evolució del nombre d’habitants de Canet de Mar (1999-2019)

B. La població de Canet de Mar segueix en creixement, tot i que de manera menys intensa

Canet de Mar ha crescut en gairebé 5.000 habitants els darrers 20 anys, passant dels 9.852 habitants l’any 1999 a 14.526 l’any 2019 (veure
Gràfic 1).

Canet és un municipi de tradició agrícola en el que al llarg del segle XIX s’hi instal·là una gran industria tèxtil que va generar nombrosos llocs de
treball. Aquest fet que va impulsar un creixement considerable de la població, especialment durant els anys de la postguerra. Amb el declivi
posterior de la industria tèxtil, la població de Canet ha seguit en creixement, però més moderat, per la seva proximitat de Barcelona i Mataró i les
possibilitats d’habitatge que ofereix.

Del 1999 al 2004, la població de Canet de Mar va créixer més del 20%, una proporció força superior a la de la resta de la comarca i de Catalunya.
Del 2004 al 2009, el creixement ha estat proper al 15%, apropant-se cada vegada més als creixements relatius de la resta del Maresme. A partir
de l’any 2008, l’evolució del creixement de població ja és menys intensa i molt similar a la que hi ha a la resta de la comarca i del país (veure
Gràfic 2).

Gràfic 2.
Evolució de la població de Canet i comparació amb el Maresme, 
la província de Barcelona i Catalunya (1999-2019)
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Font: Institut d'Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya (IDESCAT)



15Pla d’usos, de gestió i viabilitat econòmica del futur Teatre Municipal de Canet de Mar

Gràfic 3. 
Distribució per grups d’edat de la població de Canet de Mar i comparació amb el Maresme, 
província de Barcelona i Catalunya (2019)

Font: Institut d'Estadística de Catalunya, Generalitat de
Catalunya (IDESCAT)

C. L’estructura de la població de Canet de Mar segons l’edat és molt similar a la del conjunt del Maresme, de
la província de Barcelona i de Catalunya

Canet de Mar té aproximadament un 50% de la seva població en el grup d’edat d’entre 30 i 64 anys, de la mateixa manera que s’observa al
conjunt del Maresme, de la província de Barcelona i de Catalunya (veure Gràfic 3).

Respecte la resta de grups d’edat, tan sols remarcar que a Canet de Mar hi ha un 13,6% de persones de 15 a 29 anys, una proporció
lleugerament inferior a la de la resta de la comarca (14,9%), de la província i de Catalunya (15,6% en ambdós casos). Per contra, la
proporció de majors de 65 anys a Canet de Mar (21,0%) és lleugerament superior a la dels altres àmbits territorials de referència.

15,0% 15,8% 15,1% 15,3%

13,6% 14,9% 15,6% 15,6%

50,3%
50,8% 50,4% 50,3%

21,0% 18,4% 18,9% 18,8%

C A N E T  
D E  M A R

M A R E S M E P R O V Í N C I A  B A R C E L O N A C A T A L U N Y A

Menors de 15 anys De 15 a 29 anys De 30 a 64 anys Majors de 65 anys
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Font: Institut d'Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya (IDESCAT)

Quadre 2.
Distribució per grups d’edat de la població de Canet de Mar, Maresme, província de Barcelona i Catalunya (2019)

Més detalladament, la distribució de Canet de Mar per grups d’edat és molt similar a la del conjunt del Maresme, de la província de Barcelona
i de Catalunya (veure Quadre 2).

Població (en habitants) Població (en %)

Canet 
de Mar

Maresme
Província de 
Barcelona

Catalunya
Canet 
de Mar

Maresme
Província de 
Barcelona

Catalunya

Menys de 5 anys 576 20,473 254,807 348,928 4.0% 4.5% 4.5% 4.5%

De 5 a 9 anys 778 24,716 292,379 402,179 5.4% 5.5% 5.2% 5.2%

De 10 a 14 anys 832 26,546 307,653 421,009 5.7% 5.9% 5.4% 5.5%

De 15 a 19 anys 739 23,996 283,881 386,720 5.1% 5.3% 5.0% 5.0%

De 20 a 24 anys 616 21,655 280,545 381,311 4.2% 4.8% 5.0% 5.0%

De 25 a 29 anys 620 21,986 321,664 428,683 4.3% 4.9% 5.7% 5.6%

De 30 a 34 anys 720 25,408 356,037 476,232 5.0% 5.6% 6.3% 6.2%

De 35 a 39 anys 936 32,789 428,903 579,460 6.4% 7.2% 7.6% 7.5%

De 40 a 44 anys 1,349 40,544 501,250 676,092 9.3% 9.0% 8.8% 8.8%

De 45 a 49 anys 1,291 38,510 463,163 623,971 8.9% 8.5% 8.2% 8.1%

De 50 a 54 anys 1,183 35,295 419,708 569,743 8.1% 7.8% 7.4% 7.4%

De 55 a 59 anys 965 30,410 364,231 499,587 6.6% 6.7% 6.4% 6.5%

De 60 a 64 anys 869 27,136 321,114 438,548 6.0% 6.0% 5.7% 5.7%

De 65 a 69 anys 799 23,507 281,609 383,008 5.5% 5.2% 5.0% 5.0%

De 70 a 74 anys 740 20,895 261,145 350,754 5.1% 4.6% 4.6% 4.6%

De 75 a 79 anys 517 14,303 189,022 252,705 3.6% 3.2% 3.3% 3.3%

De 80 a 84 anys 462 11,332 159,117 213,520 3.2% 2.5% 2.8% 2.8%

De 85 a 89 anys 317 8,289 114,191 155,130 2.2% 1.8% 2.0% 2.0%

De 90 a 94 anys 161 3,813 49,940 68,218 1.1% 0.8% 0.9% 0.9%

De 95 o més anys 56 1,087 14,220 19,419 0.4% 0.2% 0.3% 0.3%

Total 14,526 452,690 5,664,579 7,675,217 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



17Pla d’usos, de gestió i viabilitat econòmica del futur Teatre Municipal de Canet de Mar

Quadre 3.
Característiques de la població estrangera resident a 
Canet de Mar (2019)

Font: Programa HERMES - Sistema d'Informació Socioeconòmica
Local, l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació
de Barcelona, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i
Ocupació de la Diputació de Barcelona
https://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_1.asp

D. A Canet de Mar hi ha una taxa de població nascuda a l’estranger i a la resta d’Espanya relativament
reduïda, en comparació a la del conjunt del Maresme i de Catalunya

El 12,4% de la població resident a Canet de Mar és nascuda a l’estranger i el
14,7% a la resta d’Espanya, percentatges que són inferiors als de la comarca
del Maresme (14,9% i 16,1%), de la província de Barcelona (18,8% i 17,6%) i
de Catalunya (19,1% i 16,6%) (veure Gràfic 4).

La major part de la població de nacionalitat estrangera de Canet de Mar és del
Marroc (veure Quadre 3).

Gràfic 4.
% de població de Canet de Mar segons lloc de naixement i comparació amb Maresme, 
província de Barcelona i Catalunya (2019)

Font: Institut d'Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya (IDESCAT)

42,8% 38,4% 44,9% 45,1%

30,0%
30,7% 18,7% 19,2%

14,7% 16,1%
17,6% 16,6%

12,4% 14,9% 18,8% 19,1%

C A N E T  
D E  M A R

M A R E S M E P R O V Í N C I A  B A R C E L O N A C A T A L U N Y A

Mateixa comarca Altra comarca Resta d'Espanya Estranger

Habitants
% s/ 

població 
estrangera

% s/ 
població 

total

Marroc 300 26,3% 2,1%

Itàlia 87 7,6% 0,6%

Colòmbia 50 4,4% 0,3%

Romania 49 4,3% 0,3%

Xina 47 4,1% 0,3%

Les 5 nacionalitats amb 
més població 

533 46,7% 3,7%

Resta de nacionalitats 608 53,3% 4,2%

Total població 
estrangera

1.141 100,0% 7,9%

Total població espanyola 13.385 92,1%

Total població 14.526 100,0%

https://www.diba.cat/hg2/informes/sintesi_municipal_1.asp
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E. La taxa d’atur de Canet de Mar ha decrescut del 2010 al 2020, similar a la del conjunt de la comarca del
Maresme però lleugerament superior a la del conjunt de la província de Barcelona

La taxa d’atur de Canet de Mar ha passat del 20,95% el 2010, al 19,34% el 2015 i al 12,04% el 2020. Així, la taxa d’atur del
municipi s’ha mantingut en unes proporcions molt similars a les del conjunt del Maresme, i una mica per sobre a les del conjunt de
la província (veure Quadre 4).

Font: Programa HERMES - Sistema d'Informació Socioeconòmica Local, l'Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, la Gerència de 
Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona

Quadre 4.
Evolució de la taxa d’atur de Canet de Mar, del Maresme i de la 
província de Barcelona (2010, 2015 i 2020)

2010 2015 2020

Canet de Mar 20,95% 19,34% 12,04%

Maresme 18,86% 18,88% 12,01%

Província de Barcelona 16,31% 16,64% 10,41%



19Pla d’usos, de gestió i viabilitat econòmica del futur Teatre Municipal de Canet de Mar

Font: Programa HERMES - Sistema d'Informació Socioeconòmica Local, l'Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
de la Diputació de Barcelona

Gràfic 5.
% de població nombre d’assalariats de Canet de Mar per sectors d’activitat econòmica i 
comparació amb Maresme i província de Barcelona (4T - 2019)

F. L’activitat econòmica de Canet de Mar ha evolucionat vers un enfortiment dels serveis que concentren
prop del 75% del valor afegit brut generat al municipi i dels seus treballadors assalariats

Les activitats industrials de Canet de Mar tan sols representen un 15,5% del valor afegit brut generat al municipi, però aquestes encara
concentren un 20,8% dels treballadors assalariats del municipi. Com a la resta del Maresme i de Catalunya, el sector dels serveis té un fort pes
en la seva economia, i es planteja el repte de desenvolupar activitats de més valor afegit en aquest sector (veure Quadre 5 i Gràfic 5).

D’entre les activitat econòmiques de la comarca, “n'hi ha cinc que es troben en dinàmiques de creixement: Informació i comunicacions, Educació, 
Aigua, Sanejament i gestió de residus, Activitats sanitàries i serveis socials i Activitats artístiques i d'entreteniment” (1).

Font: Institut d'Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya (IDESCAT)

Quadre 5.
Valor afegit brut (base 2010) a Canet de Mar, Maresme i 
Catalunya. Per sectors (2017)

Canet de 
Mar

Maresme Catalunya

Imports en M€

Agricultura 1,7 115,8 2.318,7

Indústria 29,9 1.364,5 45.202,1

Construcció 18,7 561,6 11.162,9

Serveis 143,0 6.506,6 156.544,8

Total 193,3 8.548,5 215.228,5

%

Agricultura 0,9% 1,4% 1,1%

Indústria 15,5% 16,0% 21,0%

Construcció 9,7% 6,6% 5,2%

Serveis 74,0% 76,1% 72,7%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

0,1%

15,1%

4,3%

80,5%

0,2%

15,6%

5,7%

78,5%

0,0%

20,8%

6,6%

72,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 Agricultura

 Indústria

 Construcció

 Serveis

Canet de Mar Maresme Província de Barcelona

Nota: (1) Vegeu Consell Comarcal del Maresme (2014) Pla Estratègic de desenvolupament econòmic de la
Comarca del Maresme
http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2015/PROMOECO/PLAESTRATEGIC/1__PEMaresme.pdf

http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2015/PROMOECO/PLAESTRATEGIC/1__PEMaresme.pdf
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RFDB 
(en milers €)

RFDB per habitant

(en milers €)
Índex 

(Catalunya=100)
Alella 225.583 23,7 139,9
Tiana 197.455 23,3 137,1
Cabrils 166.100 23,1 136,0
Teià 142.843 23,0 135,5
Sant Vicenç de Montalt 136.189 22,2 130,6
Premià de Dalt 204.936 20,0 117,7
Vilassar de Dalt 175.912 19,9 117,3
Vilassar de Mar 399.781 19,6 115,5
Sant Andreu de Llavaneres 206.585 19,5 115,2
Masnou, el 437.851 19,1 112,7
Montgat 214.058 18,6 109,4
Sant Pol de Mar 90.436 18,3 107,8
Argentona 205.448 17,2 101,4
Premià de Mar 475.338 17,2 101,5
Dosrius 85.862 16,8 99,0
Arenys de Munt 141.468 16,5 97,3
Arenys de Mar 245.148 16,2 95,6
Canet de Mar 222.303 15,7 92,5
Mataró 1.835.378 14,8 87,1
Palafolls 131.646 14,6 85,9
Malgrat de Mar 255.879 14,2 83,4
Calella 251.858 13,9 81,7
Pineda de Mar 349.465 13,5 79,3
Tordera 212.476 13,0 76,7
Maresme 7.297.392 16,7 98,4
Font: Institut d'Estadística de Catalunya, Generalitat de Catalunya (IDESCAT). Dades provisionals

G. Canet de Mar té una renda familiar disponible bruta per habitant inferior a la del conjunt de la comarca i
de Catalunya

Canet de Mar, com altres municipis del nord
de la comarca (Tordera, Pineda de Mar,
Calella, Malgrat de Mar o Palafolls) té una
renda familiar disponible bruta per habitant
inferior a la del conjunt de la comarca i de
Catalunya, i molt similar a la de la capital
Mataró (veure Quadre 6).

La situació del Maresme respecte la resta de
Catalunya posa de manifest que la crisi del
2008 ha incidit de manera accentuada en
aquesta comarca. “Això és degut a la
important presència del sector de la
construcció i del sector industrial en la
configuració de l’estructura econòmica de la
comarca” (1)

Quadre 6.
Renda familiar disponible bruta (RFDB) de la comarca del Maresme. Per municipis (2016). 
Base 2010.

Nota:
(1) Vegeu Consell Comarcal del Maresme (2014) Pla
Estratègic de desenvolupament econòmic de la
Comarca del Maresme
http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2015/PROMOE
CO/PLAESTRATEGIC/1__PEMaresme.pdf

http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2015/PROMOECO/PLAESTRATEGIC/1__PEMaresme.pdf
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Gràfic 6.
Pressupost total de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar (en milions d’Euros)
(2008-2018)

Font: elaboració del CERC a partir de les dades publicades pel Servei d'Informació Econòmica 
Municipal (SIEM), Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Direcció de Serveis de Planificació 
Econòmica de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. 

Nota: (*) Veure https://www.seu-e.cat/ca/web/canetdemar/govern-obert-i-transparencia/gestio-
economica/pressupost/compliment-dels-objectius-d-estabilitat-pressupostaria

Quadre 7.
Evolució del Pressupost total de despesa de 
l’Ajuntament de Canet de Mar (2013-2018)

H. El pressupost de despesa de l’Ajuntament de Canet de Mar s’ha mantingut estable els darrers anys en
xifres entre els 11,5 milions € i 13,0 milions € anuals.

Del 2012 al 2018, el pressupost anual de despesa total de l’Ajuntament de Canet de Mar s’ha mantingut en valors entre els 11,5 milions € i els
13,0 milions €. Tanmateix, en cap d’aquests anys s’han assolit els valors anteriors a la crisi de 2008 (veure Gràfic 6 i Quadre 7).

Segons la informació disponible, l’Ajuntament ha complet amb els objectius d'estabilitat pressupostària els anys 2016 i 2017 (*).
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2008-09 + 18,46%

2009-10 - 9,54%

2010-11 - 14,04%

2011-12 - 14,46%

2012-13 + 2,72%

2013-14 + 9,29%

2014-15 - 3,53%

2015-16 - 6,72%

2016-17 + 11,32%

2017-18 - 9,82%
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A. El municipi de Canet de Mar compta amb una estreta xarxa d’equipaments municipals que acullen activitats de 
caràcter lúdic i cultural. Amb la finalització dels teatres, millorarà favorablement l’oferta i es disposarà de dos 
nous espais municipals on realitzar l’activitat cívica i cultural.

2.3. Entorn sectorial de la cultura i les arts escèniques i musicals

Imatge 3. 
Plànol dels equipaments culturals 
de Canet de Mar

La major part dels equipaments
culturals de Canet es localitzen a la
zona del nucli històric del municipi,
on hi ha els dos espais escènics
L’Odèon i el Centru

Font: Kreanta (2010) Pla Local 
d’Equipaments Culturals de Canet 
de Mar, per encàrrec del 
Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya.
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’entitats publicades al web de 
l’Ajuntament de Canet de Mar. Actualització desembre 2019

https://canetdemar.cat/entitats

A Canet de Mar hi ha més d’un centenar d’entitats i associacions, de les que un 31% són de caràcter cultural (veure Gràfic 7).

En l’àmbit específic de les arts escèniques, destaquen l’Associació de Teatre del Centre Parroquial i l’Associació Cultural Plataforma

Odèon que juguen un paper molt important en la producció i programació d’espectacles al municipi, junt amb altres entitats que també tenen

un paper rellevant en l’activitat cultural i social. Algunes d’aquestes poden ser l’Orfeó, els grups de percussió, les escoles de dansa i de música,

entre d’altres.

Gràfic 7.
% d’entitats de Canet de Mar per tipologies (2019)

B. A Canet de Mar hi ha un dens teixit d’entitats, de les quals més d’una quarta són de caràcter cultural.

Àmbit cultural
31%

Àmbit educatiu
13%

Àmbit esportiu
16%

Àmbit juvenil
6%

Àmbit social
34%

https://canetdemar.cat/entitats
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Des del 1885, el Centre Parroquial ha dinamitzat una part important de l’activitat teatral de Canet de Mar. Des del seu origen, la seva

activitat més destacada ja era el teatre.

Anualment organitzen un seguit de representacions de producció pròpia de les quals destaquen els Pastorets. En paral·lel organitzen un

concurs de teatre amateur que acull companyies de diferents racons de Catalunya.

Aquestes activitats generen una programació constant al Centru al llarg de bona part de l’any.

Entre les activitats que es desenvolupen al Centru destaquen:

- Representacions de teatre de producció pròpia de l’associació Centru.

- Assajos dels grups de teatre vinculats al Centru.

- Concurs de teatre amateur.

- Assajos i representacions d’altres companyies de teatre.

- Cessions de l’espai a altres organitzacions de Canet de Mar per a

altres usos: activitats escolars, cinema, concerts, actes polítics,

espectacles, xerrades, etc.

C. El Centre Parroquial, més conegut com a CENTRU, és un referent i punt de trobada de l’activitat cultural i social 
de Canet de Mar. 

Imatge 4. Representants de l’Associació Centru

A l’Annex 3 es recull l’Inventari de material de Associació El Centru que l’entitat podria cedir

a l'Ajuntament per a ser utilitzat al futur teatre municipal de Canet de Mar o a altres espais,

així com altres actius propietat de la mateixa entitat que, prèvia petició, es podrien posar a

disposició de les entitats del poble que ho necessitessin (com ja han fet els darrers temps).



25Pla d’usos, de gestió i viabilitat econòmica del futur Teatre Municipal de Canet de Mar

L’any 2000 un grup de canetencs funden l’ACPO amb l’objectiu de recuperar el Teatre Odèon com a espai cultural del poble. A banda de la

recuperació del teatre Odèon, al llarg d’aquests anys s’han dedicat a impulsar i dinamitzar l’activitat artística i cultural de Canet, així com

participar en la vida cultural i social del municipi.

Al llarg dels seus 19 anys de vida l’ACPO ha organitzat al voltant d’un miler d’activitats culturals, amb una mitjana de 45 activitats per any,

adreçades als Canetencs de totes les edats i a la població de la resta de la comarca. Entre les activitats que s’organitzen figuren:

- Aparador d’espectacles: teatre familiar i de carrer

- Activitats relacionades amb l’educació ambiental i l’excursionisme

- Promoció de la multiculturalitat i la inclusió social

- Cicles de Cinema

- Concerts

- Carnestoltes

- Exposicions

- Festes i festivals

D. L’Associació Cultural Plataforma Odèon és un dels principals motors culturals de Canet.

Imatge 5. Representants de l’ACPO
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Des de l’any 2001, degut a la manca d’espais municipals per a les celebracions i actes socio-culturals, l’Ajuntament de Canet construí un

envelat per donar resposta a les necessitats del municipi.

Actualment L’envelat és l’espai social amb més capacitat de Canet i acull tot tipus d’activitats organitzades pel propi ajuntament i pel teixit

associatiu del municipi: festes i celebracions, ball, dinars i sopars populars, conferències, campionats, espectacles d’arts escèniques,

sardanes, i totes les activitats que fins fa poc es feien al Centre Parroquial que ha estat l’últim dels equipaments a tancar les portes.

L’envelat es troba dins del recinte de Vil·la Flora, a les afores del municipi. Per ser un equipament concebut per ser d’ús temporal i pel

nombre d’anys que fa que es va construir, les seves instal·lacions requereixen d’una modernització i adaptació a les normatives i necessitats

actuals.

Amb la finalització de les obres del centre cultural de Canet, algunes de les activitats que
en l’actualitat tenen lloc a L’envelat, podran tenir lloc en algun dels nous espais i oferint
més possibilitats a les associacions canetenques.

Tot i això, es preveu que L’envelat segueixi formant part dels equipaments municipals.

E. L’envelat és l’espai de trobada de les associacions per falta d’espais municipals adequats.

Imatge 6. Acte a L’envelat
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El 2014 es recuperà el festival Canet Rock al mateix emplaçament a l’aire lliure on aquest s’havia celebrat

als anys de la seva creació a la dècada dels setanta (Pla d'en Sala). Amb aquesta represa, el festival aplega

grups de música pop del moment, i assoleix un gran èxit de públic des de la primera reedició. Des

d’aleshores, se celebra anualment el primer cap de setmana del mes de juliol.

Com a antecedents, cal assenyalar que la primera edició del festival Canet Rock va ser el 1975 i que va ser

un desdoblament de les Sis Hores de Cançó, un festival de cançó catalana, que es celebrava a Canet des del

1971 impulsat per l’agrupament escolta i organitzat per La Trinca. Ambdós festivals van arribar a acollir més

de 60.00 persones i van ser lloc de reivindicacions de llibertat i catalanisme en la convulsa época de finals

del franquisme.

D’altra banda, en el marc dels actes de la Festa Major de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar, se celebra

la Nit Màgica, un esdeveniment festiu que ofereix una variada mostra de circ, màgia, foc, misteri,

esoterisme, erotisme, dansa i altres activitats.

Un tercer esdeveniment a remarcar és la Fira Modernista de Canet, que proporciona una experiència

turística i cultural orientada a reviure durant un cap de setmana la vida al municipi en l’època del

modernisme, a principis de segle XX. La Fira Modernista és una iniciativa promoguda per l'Ajuntament i

l’Associació de Botiguers i Comerciants de Canet, i compta amb la col·laboració d'entitats, associacions,

institucions, empreses i establiments del municipi.

A més, a Canet de Mar s’organitzen al llarg de tot l’any activitats culturals populars molt variades, incloent

les que formen part del calendari festiu general (com la Cavalcada de Reis, la Diada de Sant Jordi, la Festa

Major, etc.) i d’altres com Vine a fer l’Indi (Festa solidària per a la Fundació Vicenç Ferrer), l’Aplec de

Pedracestell, el Festival de percussió per l’Odèon, etc.

F. Actualment, hi ha tres activitats culturals de referència a Canet de Mar amb projecció i ressò més enllà del 
propi municipi: Canet Rock, Nit Màgica i Fira Modernista de Canet de Mar

Imatges 7. Esdeveniments 
culturals de referència del 
municipi
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El Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals és un programa que dóna suport a
la difusió del teatre, la música i la dansa professionals a l'àmbit local, i és gestionat
per l'Oficina de Difusió Artística (ODA). Amb ell es posen a l'abast dels municipis
adherits uns serveis destinats a millorar la gestió, la qualitat i els recursos dels
equipaments escènics locals.

Actualment, com es detalla més endavant, hi ha un acord de coordinació entre la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a gestionar conjuntament els
suports a les programacions professionals de difusió artística dels espais escènics
municipals.

Del 2013 al 2018, la xifra de municipis participants al “Circuit de la xarxa d’espais
escènics municipals” de la Diputació de Barcelona amb programació estable i
professional ha experimentat una clara evolució de creixement, assolint-se un total
de 96 ens locals adherits el darrer any (veure Gràfic 8).

Aquest fet mostra una tendència positiva respecte la quantitat de municipis que
incorporen a la seva cartera de serveis públics la programació d’activitats escèniques
i musicals a la província. Concretament, el 2018 s’incorporaren 9 municipis, tots ells
de població inferior als de 20.000 habitants.

Gràfic 8.
Nombre d’ens locals participants al “Circuit de la xarxa 
d’espais escènics municipals” de la Diputació de Barcelona 
(2010-2018)

Font: Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de 
Barcelona

G. El Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals dona suport als Ajuntaments per a la realització d’activitats 
d’arts escèniques i musicals 
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Font: Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona

Quadre 8.
Municipis participants, funcions i assistents del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics 
Municipals. Municipis de 5.001 a 20.000 habitants (2017-2018)

El 2018, el 31% de municipis entre 5.001 i 20.000
habitants de la província participaren en el Circuit
de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (Veure
Quadre 8).

Com s’observa, en aquest grup de municipis entre
5.001 i 20.000 habitants de la província es fan
entre 0,9 i 1,2 funcions / 1.000 habitants, assolint
entre 110 i 130 assistents per funció, i prop del
50% d’ocupació de l’aforament disponible.

Any 2017 Any 2018

De 5.001 a 
20.000 

hab
Total

De 5.001 a 
20.000 

hab
Total

Municipis participants 37 87 44 96

% sobre el total de la província 43,5% 28,1% 51,8% 31,0%

Funcions realitzades 492 1.951 468 1.916

Funcions realitzades / 1.000 habitants 1,2 0,7 0,9 0,6

Assistents 56.228 432.308 60.368 439.646

Assistents / 1.000 habitants 132 150 119 149

Assistents / funció 114 222 129 229

% d'ocupació 50,0% 62,8% 49,7% 63,3%

Municipis de la comarca del Maresme participants al Circuit

Any 2017: 
Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrils, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, El 
Masnou, Mataró, Pineda de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Santa Susanna, Teià, Tiana, 
Tordera, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar.

Any 2018: 
Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrils, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, El 
Masnou, Mataró, Òrrius, Premià de Mar, Premià de Dalt, Santa Susanna, Teià, Tiana, Tordera, 
Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar.
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Any 2017 Any 2018

De 5.001 a 
20.000 hab

Total
De 5.001 a 
20.000 hab

Total

Taquillatge

Ingressos per taquilla (en €) 477.283,24 5.599.698,08 448.761,43 5.372.776,36

Ingressos per taquilla (en €) / funció 970,09 2.870,17 958,89 2.804,16

Ingressos per taquilla (en €) / assistent * 8,49 12,95 7,43 12,22

Ingressos per taquilla (en €) / 1.000 habitants 1.122,89 1.948,43 883,89 2.725,90

Cost contractació grups / companyies

Cost contractació (en €) 1.337.838,83 8.689.809,43 1.383.971,77 9.086.653,27

Taxa de cobertura 35,7% 64,4% 32,4% 59,1%

Cost contractació (en €)/ 1.000 habitants ** 3.147,49 3.023,64 2.725,90 3.071,35

Suport Oficina de Difusió Artística

Funcions amb suport ODA 463 1.916 437 1.919

Suport ODA 261.522,00 963.487,00 250.680,00 979.438,00

Import suport ODA / 1.000 habitants 615,30 335,20 589,80 340,80

Import suport ODA / funció amb suport 564,84 502,86 573,64 510,39

* Indicador orientatiu del preu d’entrada (tot i que no tots els assistents paguen entrada)
** Taxa de cobertura és % ingressos per taquilla s/ cost contractació)

Quadre 9.
Taquillatge, cost de contractació i suport de l’ODA a les activitats del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals. 
Municipis de 5.001 a 20.000 habitants i Total de la província (2017-2018)

El Quadre 9 presenta les dades clau relatives al taquillatge, cost de contractació i suport de l’ODA a les activitats del Circuit de la Xarxa
d'Espais Escènics Municipals corresponents als municipis de 5.001 a 20.000 habitants i total de la província els anys 2017 i 2018.

Aquesta informació evidencia els efectes de la dimensió del municipi en la gestió de les activitats escèniques-musicals com s’observa, per
exemple, en el fet que la taxa de cobertura és inferior en els municipis de 5.001 a 20.000 habitants (entre el 30% i el 35%) en comparació al
total de la província (entre el 59% i el 65%).
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A. Dimensió encàrrec polític
Municipis de 

10.000 a 20.000 
habitants

Municipis de 
10.000 a 60.000 

habitants

Municipis de més 
de 60.000 
habitants

Total Municipis 
del Cercle

Oferta d'equipament

Nombre d’Espais Escènics per municipi 1,0 1,4 1,8 1,6

Nombre de sales d'Espais Escènics per municipi 1,3 1,6 2,4 2,0

Nombre de butaques per cada 1.000 habitants dels espais escènics 23,0 19,5 8,5 10,7

Quantitat de funcions realitzades

Funcions professionals d'iniciativa municipal a l'espai escènic per 
cada 10.000 habitants 32,4 20,0 9,7 11,8

Funcions professionals de programació general i familiar d'iniciativa 
municipal a l'Espai Escènic per 10.000 habitants 18,6 12,4 7,0 8,1

% de funcions anuals professionals i d'iniciativa municipal fetes en 
l'Espai Escènic s/ total funcions de l'Espai Escènic 57,5 54,5 60,1 58,0

% de funcions anuals no professionals i d'iniciativa municipal fetes 
en l'Espai Escènic s/ total funcions de l'Espai Escènic 11,8 11,1 9,4 10,1

% de funcions anuals iniciativa de tercers fetes en l'espai escènic s/ 
total funcions espai escènic 30,7 34,4 30,5 31,9

Quadre 10.
Dades clau del Cercle de Comparació Intermunicipal d’Espais Escènics. Per grups de municipis i total. Any 2018

El Quadre 10 recull certs indicadors clau del Cercle de Comparació Intermunicipal d’Espais Escènics, en el que participen una part dels municipis
que integren el Circuit. Aquestes dades proporcionen una referència bàsica de cara a definir i dimensionar les activitats del futur teatre de
Canet de Mar en les quatre dimensions considerades: encàrrec polític, usuari/client, organització i economia.

Font: Servei de Programació de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns i Oficina de Difusió Artística (ODA) de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona
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A. Dimensió encàrrec polític (continuació)
Municipis de 

10.000 a 20.000 
habitants

Municipis de 
10.000 a 60.000 

habitants

Municipis de 
més de 60.000 

habitants

Total Municipis 
del Cercle

% funcions per tipus d'espectacle

% funcions de teatre s/ total 50,5 49,4 47,6 48,2

% funcions de música s/ total 32,1 32,7 34,4 33,8

% funcions de dansa s/ total 6,6 7,7 9,8 9,1

% funcions d'altres gèneres s/ total 10,8 10,1 8,2 8,8

% funcions per tipus de públic

% funcions per al públic general s/ total 39,0 43,0 52,5 49,3

% funcions per al públic familiar s/ total 18,5 18,8 19,1 19,0

% funcions per al públic escolar s/ total 42,5 38,3 28,4 31,8

Altres actes

Nº d’Actes realitzats mitjançant lloguer de sala 28,3 17,9 31,1 25,7

Nº d’Actes realitzats mitjançant cessió gratuïta 66,0 35,7 16,8 24,6

Nº d’Actes d’iniciativa municipal 12,2 29,4 11,8 19,1

Font: Servei de Programació de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns i Oficina de Difusió Artística (ODA) de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona

Quadre 10 (continuació)
Dades clau del Cercle de Comparació Intermunicipal d’espais escènics. Per grups de municipis i total. Any 2018
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B. Dimensió usuari / client

Municipis de 
10.000 a 20.000 

habitants

Municipis de 
10.000 a 60.000 

habitants

Municipis de més 
de 60.000 
habitants

Total Municipis del 
Cercle

Assistents i entrades venudes

Assistents per cada 1.000 habitants 547,6 426,1 302,7 327,5

Assistents Programació General i Familiar per cada 1.000 habitants 303,1 267,5 227,6 235,6

% d'assistents sobre aforament 62,3 61,6 78,4 73,2

% entrades venudes sobre assistents (teatre general i familiar) 90,0 85,3 86,3 86,1

C. Dimensió valors organitzatius

Municipis de 10.000 
a 20.000 habitants

Municipis de 10.000 
a 60.000 habitants

Municipis de més de 
60.000 habitants

Total Municipis del 
Cercle

Mode de gestió (en % de despesa realitzada) *

Gestió directa (%) (Ajuntament, OOAA, Emp. municipal)(Espais Escènics) 84,5 66,4 100 91,8

Gestió directa per part de l'Ajuntament (%)(Espais Escènics) 57,7 56,4 35,8 40,8

Gestió directa per part d'OOAA i Emp. Municipal (%)(Espais Escènics) 26,8 10,0 64,2 51

Gestió indirecta (%) (concessió, altres...)(Espais Escènics) 15,5 33,6 0,0 8,2

Recursos humans

Mitjana d'hores de treball del personal estable dedicat a l'espai escènic 
per dia d'ús 11,9 22,2 32,3 28,4

Quadre 10 (continuació)
Dades clau del Cercle de Comparació Intermunicipal d’espais escènics. Per grups de municipis i total. Any 2018

Font: Servei de Programació de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns i Oficina de Difusió Artística (ODA) de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona
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D. Dimensió economia

Municipis de 
10.000 a 20.000 

habitants

Municipis de 
10.000 a 60.000 

habitants

Municipis de més 
de 60.000 
habitants

Total Municipis 
del Cercle

Recursos econòmics

Despesa corrent total per habitant 15,9 13,5 10,3 11

Despesa corrent municipal per habitant 14,1 12,3 9,6 10,2

% de la despesa corrent municipal sobre el pressupost corrent 
municipal 1,5 1,3 1,1 1,1

Distribució dels ingressos per conceptes

% d'autofinançament per taxes i preus públics s/ despesa corrent total 20,3 25,6 34,2 32,1

% d'autofinançament per aportacions d'altres institucions (Generalitat, 
etc.) s/ despesa corrent total 11,3 10,1 9,4 9,6

% d'autofinançament per patrocini s/ despesa corrent total 0,4 1,8 3 2,7

% d'autofinançament per part de l'ajuntament s/ despesa corrent total 65,1 62,4 53,4 55,7

Distribució de la despesa per conceptes

% de la despesa en personal estable s/ despesa corrent total 24,4 31,4 26,4 27,6

% de la despesa en total caixets s/ despesa corrent total (teatre 
general i familiar) 40,8 35,1 36,2 36

% despeses vinculades a la funció s/ despesa corrent total 7,4 7,8 8,5 8,3

% despeses en comunicació i publicitat s/ despesa corrent total 6,0 6,1 4,9 5,2

% d'altres despeses corrents (manteniment, neteja i consums) s/ 
despesa corrent total 20,7 18,3 22,6 21,5

% de transferències corrents s/ despesa corrent total 0,8 1,3 1,4 1,3

Quadre 10 (continuació)
Dades clau del Cercle de Comparació Intermunicipal d’espais escènics. Per grups de municipis i total. Any 2018

Font: Servei de Programació de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns i Oficina de Difusió Artística (ODA) de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona
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Funcions Assistents
Entrades 
venudes

Ingressos per 
taquilla (en €)

Cost contractació 
(en €)

Alella 10 2.042 1.169 12.427,00 41.079,50

Arenys de Mar 19 3.836 3.520 33.550,00 57.661,50

Arenys de Munt 7 573 544 2.498,00 14.851,75

Argentona 17 2.306 1.946 16.295,50 84.482,90

Cabrils 3 0 0 0,00 5.747,50

Caldes d'Estrac 3 340 340 1.770,00 6.048,79

Canet de Mar 3 600 0 0,00 3.775,20

Masnou 10 1.182 1.042 4.276,00 28.561,50

Mataró 77 25.919 15.524 198.394,95 322.511,09

Òrrius 2 98 98 222,00 3.327,50

Premià de Dalt 20 3.349 2.870 25.805,00 65.867,50

Premià de Mar 23 3.452 3.231 44.189,00 91.185,00

Santa Susanna 16 2.376 570 2.870,00 35.746,50

Teià 6 1.284 1.221 8.405,00 15.367,00

Tiana 7 464 404 2.020,00 11.917,29

Tordera 17 1.449 1.363 11.835,00 38.287,50

Vilassar de Dalt 12 3.589 3.589 21.474,00 101.207,50

Vilassar de Mar 11 1.128 1.102 7.341,00 19.543,50

Total Maresme 263 53.987 38.533 393.372,45 947.169,02

Quadre 11.
Municipis participants, funcions, assistents, entrades venudes, Ingressos per taquilla i cost de contractació dels municipis del Maresme que 
participen al Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals. Any 2018

Font: Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona

Del Quadre 11 al 14 es presenta el detall de les dades disponibles de Canet de Mar i de la resta de municipis de la comarca del Maresme
que participen al Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals (any 2018). Aquesta informació mostra la feble participació de Canet de
Mar en el circuit l’any objecte de les dades, així com dels efectes esmentats derivats de la grandària del municipi sobre l’activitat escènica i
musical que s’hi realitza. Les activitats esmentades, són principalment activitats d’arts de carrer pel fet de no disposar d’un equipament
escènic municipal, realitzades en la seva major part en el marc de la Fira Mercat Modernista.

H. Canet de Mar participa en les activitats del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per la seva 
realització d’activitats d’arts escèniques i musicals de carrer 
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Assistents per 
funció

% Entrades 
venudes / 
assistent

Ingressos per 
taquilla / 

entrada venuda

Taxa de 
cobertura

Alella 204 57,2% 10,63 30,3%

Arenys de Mar 202 91,8% 9,53 58,2%

Arenys de Munt 82 94,9% 4,59 16,8%

Argentona 136 84,4% 8,37 19,3%

Cabrils 0 : : 0,0%

Caldes d'Estrac 113 100,0% 5,21 29,3%

Canet de Mar 200 : : 0,0%

Masnou 118 88,2% 4,10 15,0%

Mataró 337 59,9% 12,78 61,5%

Òrrius 49 100,0% 2,27 6,7%

Premià de Dalt 167 85,7% 8,99 39,2%

Premià de Mar 150 93,6% 13,68 48,5%

Santa Susanna 149 24,0% 5,04 8,0%

Teià 214 95,1% 6,88 54,7%

Tiana 66 87,1% 5,00 17,0%

Tordera 85 94,1% 8,68 30,9%

Vilassar de Dalt 299 100,0% 5,98 21,2%

Vilassar de Mar 103 97,7% 6,66 37,6%

Total Maresme 205 71,4% 10,21 41,5%

Font: Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona

Quadre 12.
Assistents per funció, % d’entrades venudes / assistent, Ingressos per taquilla / entrada venuda i taxa de cobertura 
dels municipis del Maresme que participen al Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals. Any 2018
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Nombre de funcions

Teatre Música Dansa Circ Total

Alella 1 9 10

Arenys de Mar 10 8 1 19

Arenys de Munt 4 3 7

Argentona 9 4 1 3 17

Cabrils 1 2 3

Caldes d'Estrac 2 1 3

Canet de Mar 2 1 3

Masnou 6 3 1 10

Mataró 23 31 9 14 77

Òrrius 2 2

Premià de Dalt 6 12 2 20

Premià de Mar 14 8 1 23

Santa Susanna 4 6 6 16

Teià 2 4 6

Tiana 4 3 7

Tordera 14 1 1 1 17

Vilassar de Dalt 4 8 12

Vilassar de Mar 5 4 1 1 11

Total Maresme 110 105 13 35 263

Quadre 13.
Nombre de funcions per tipus d’espectacle dels municipis del Maresme participants al Circuit de la Xarxa d'Espais 
Escènics Municipals. Any 2018

Font: Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona
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Assistents

Teatre Música Dansa Circ Total

Alella 11 2.031 2.042

Arenys de Mar 1.791 1.948 97 3.836

Arenys de Munt 295 278 573

Argentona 1.293 586 220 207 2.306

Cabrils 0 0 0

Caldes d'Estrac 190 150 340

Canet de Mar 500 100 600

Masnou 552 448 182 1.182

Mataró 7.901 10.806 2.907 4.305 25.919

Òrrius 98 98

Premià de Dalt 637 2.600 112 3.349

Premià de Mar 2.470 982 0 3.452

Santa Susanna 675 634 1.067 2.376

Teià 80 1.204 1.284

Tiana 321 143 464

Tordera 1.176 143 42 88 1.449

Vilassar de Dalt 425 3.164 3.589

Vilassar de Mar 534 594 0 0 1.128

Total Maresme 18.449 26.068 3.351 6.119 53.987

Quadre 14.
Assistents per tipus d’espectacle dels municipis del Maresme participants al Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics 
Municipals. Any 2018

Font: Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona
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I. Programa.cat és el sistema d’ajuts mitjançant el qual el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i les diputacions catalanes donen suport a les programacions estables d’arts escèniques i música municipals 

Programa.cat és un sistema d’ajuts oferts pel Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya i les diputacions catalanes (la de
Barcelona en el cas de la seva demarcació) a través del qual es dona
suport a les programacions estables d’arts escèniques i música
municipals finançant una part de la contractació d’espectacles.

En concret, el Programa.cat s’adreça a:

- Municipis integrats o que hagin presentat la sol·licitud d’integració a
l’SPEEM com a equipaments escènics i musicals bàsics (E2) o com a
altres espais escènics i musicals (E1) del Sistema Públic
d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM) .

- Municipis de menys de 5.000 habitants que no disposen
d’equipaments escènics i musicals (no integrables a l’SPEEM).

- En el cas de la demarcació de Barcelona, municipis que estiguin
adherits al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals de la Diputació de Barcelona.

El gràfic 9 mostra el nombre de municipis participants en el programa
segons la seva grandària en població els anys 2014 i 2017, i el gràfic 10
l’evolució dels ajuts de Programa.cat a les programacions estables d’arts
escèniques i música municipals de Catalunya (2014 a 2017).

Gràfic 9.
Nombre de municipis de Catalunya participants al 
Programa.cat (2014 i 2017)

Font: Programa.cat
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/11-programacat/02-que-
es/Dades-Programacat_2014-2017.pdf

https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/11-programacat/02-que-es/Dades-Programacat_2014-2017.pdf
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Gràfic 10.
Evolució dels ajuts de Programa.cat a les programacions estables d’arts escèniques i música municipals de Catalunya (2014 a 2017)

Font: Programa.cat
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/11-programacat/02-que-es/Dades-Programacat_2014-2017.pdf

https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/11-programacat/02-que-es/Dades-Programacat_2014-2017.pdf


41Pla d’usos, de gestió i viabilitat econòmica del futur Teatre Municipal de Canet de Mar

El Quadre 15 mostra les dades relatives a les activitats d’arts escèniques i musicals de Canet de Mart que han obtingut suport del
Programa.cat els anys 2018 i 2019, tant del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya com de l’Oficina de Difusió Artística
de la Diputació de Barcelona. Cal indicar que totes aquestes funcions que han obtingut ajut s’han realitzat al carrer en el marc de la
Fira Mercat Modernista.

Import (en €) %

Any 2018 Any 2019 Any 2018 Any 2019

Despesa en caixets (IVA inclòs) 4.501,2 4.985,2 100,0% 100,0%

Suport Diputació de Barcelona 669,1 997,0 14,9% 20,0%

Suport Generalitat de Catalunya 1.168,7 1.460,6 26,0% 29,3%

Cost suportat per l'Ajuntament 2.663,4 2.527,6 59,2% 50,7%

Quadre 15.
Ajuts anual a programació estable de Programa.cat a l’Ajuntament de Canet de Mar atorgats per la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
Anys 2018 i 2019

Font: Programa.cat



42Pla d’usos, de gestió i viabilitat econòmica del futur Teatre Municipal de Canet de Mar

Imatge 8.
Municipis que han participat l’any 2018 al Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals de la comarca del Maresme  
principals equipaments escènics/musicals dels  municipis propers de Canet de Mar

Font: Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona

Teatre Clavé 

(Tordera)

Sala Mozart / Can Salom i Teatre 

Orfeó Calellenc (Calella)

Centre Cultural i Recreatiu 

i L’Auditori 

(Pineda de Mar)

Teatre Principal 

(Arenys de Mar)

Municipis que participen al Circuit de 

la Xarxa d'Espais Escènics Municipals

Teatre Monumental 

i Can Gassol (Mataró)
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J. El Programa Anem al Teatre que ofereix espectacles d'arts escèniques i musicals als alumnes d'educació 
infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

Quadre 16.
Participació de Canet de Mar a les activitats del programa Anem al Teatre fetes al Teatre Clavé de Tordera.
Cursos 2016-2017 a 2019-2020

El Quadre 16 recull les dades clau de participació de Canet de Mar al programa Anem al Teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona en

col·laboració amb els Ajuntaments, que es fa efectiva mitjançant la l’assistència dels alumnes dels centres del municipi a les activitats del

Teatre Clavé de Tordera segons un conveni específic a tal efecte.

Nombre 
d'alumnes

Nombre de 
Centres 
docents

Nombre 
d'espectacles

Curs 2016 - 17 1.025 3 6

Curs 2017 - 18 819 3 6

Curs 2018 - 19 842 3 6

Curs 2019 - 20 690 2 6

Font: elaboració pròpia amb dades de la Fundació Teatre Clavé
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Quadre 17.
Dades del programa Anem al Teatre. Maresme i Província de Barcelona. Cursos 2017-2018 i 2018-2019

1 El percentatge dels municipis participants està calculat en base als municipis adherits al programa sobre el total de municipis de la comarca que
tenen escola. No s’han contemplat els municipis de l’Alt Maresme nord.
2 Aquest indicador mostra la proporció d'alumnes participants sobre el total d'alumnes censats. El cens escolar es calcula en base als municipis
adherits de cada comarca.
Font: Informe anual “Anem al Teatre” dels cursos 2017-2018 i 2018-2019. Oficina de Difusió Artística, Diputació de Barcelona.

Àmbit Curs 2017-2018 Curs 2018-2019

territorial Nombre % Nombre %

Municipis que participen 
Maresme * 21 87,50% 21 87,50%

Prov. Barcelona 155 : 156 :

Centres docents 
Maresme 77 68,80% 84 75,70%

Prov. Barcelona 364 75,50% 361 74,10%

Funcions 
Maresme 149 : 166 :

Prov. Barcelona 462 : 460 :

Espectadors 
Maresme 29.186 : 31.943 :

Prov. Barcelona 90.737 : 91.997 :

Alumnes2
Maresme 18.794 37,50% 19.285 38,30%

Prov. Barcelona 64.914 41,00% 63.888 40,00%

Com a informació de context, el Quadre 17 recull les dades clau de participació de la comarca del Maresme al programa Anem al Teatre en

comparació a les del conjunt de la província de Barcelona.
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K. El Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat) estableix una referència sobre les característiques i 
dimensió que els correspon als Espais escènics-musicals segons la grandària dels municipis.

Segons el PECCat (2010-2020), el municipi Canet de Mar se situa a al límit entre les tipologies Espai bàsic escènico-musical (E1b)
corresponents als municipis d’entre 10.000 i 15.000 habitants, i Equipament escènico-musical bàsic local (E2a) previst per als municipis de
15.000 a 30.000 habitants.

Seguidament es presenten els estàndards establerts al PECCat per a aquestes tipologies d’equipament (veure Quadres 18 i 19 i Imatge 9).

Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya 
(2010): “Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya 2010-2020” 
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/08_Serveis/Publicacions/documents/arxiu/
pec_26_01_11.pdf

Quadre 18.
Estandards del PECCat per als equipaments escènicomusicals

Imatge 9.
Organització funcional general del PECCat de les tipologies E1 i E2a

https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/08_Serveis/Publicacions/documents/arxiu/pec_26_01_11.pdf
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Font:
Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya (2010): “Pla d'Equipaments 
Culturals de Catalunya 2010-2020” 
https://cultura.gencat.cat/web/.conte
nt/dgcc/08_Serveis/Publicacions/docu
ments/arxiu/pec_26_01_11.pdf

Quadre 19.
Detall dels  estandards del PECCat
per als equipaments 
escènicomusicals E1b i E2a

https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/08_Serveis/Publicacions/documents/arxiu/pec_26_01_11.pdf
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Font:
Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya (2010): “Pla d'Equipaments 
Culturals de Catalunya 2010-2020” 
https://cultura.gencat.cat/web/.conte
nt/dgcc/08_Serveis/Publicacions/docu
ments/arxiu/pec_26_01_11.pdf

Quadre 19.
Detall dels  estandards del PECCat
per als equipaments 
escènicomusicals E1b i E2a
(continuació)

https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/08_Serveis/Publicacions/documents/arxiu/pec_26_01_11.pdf
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L. El pressupost de despesa en cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar ha crescut del 2013 al 2018 de
manera irregular, fins arribar a representar 8,5% del pressupost municipal el darrer any.L

Segons les dades disponibles, s’observa un increment amb oscil·lacions del pressupost de cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar del 2013 amb
764.937 € al 2018 amb 1.000.308 € el 2018. Així, aquesta despesa ha passat de representar el 7,1% del total del pressupost municipal el 2013 al
8,5% el 2018 (veure Gràfic 11).

Gràfic 11.
Pressupost de despesa en cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar. Total despesa en cultura i % de la despesa en cultura s/ 
pressupost total (2013-2018)

Nota: Més endavant es diferencia la despesa en cultura segons si es tracta de despesa corrent o de 
capital.
Font: elaboració del CERC a partir de les dades publicades pel Servei d'Informació Econòmica Municipal 
(SIEM), Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de l’Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona. 
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Quadre 20.
Despesa per habitant en cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar 
(2013-2018)

La despesa en cultura per habitant realitzada ha crescut de 54,16€ per habitant del 2013 a 68,61€ per habitant el 2018, amb les oscil·lacions
interanuals que s’observen al Quadre 20.

Despesa en 
cultura (en €)

Població 
(habitants)

Despesa en cultura / 
habitant (en €/hab) 

2008 1.184.292 € 13.381 88,51

2009 1.059.628 € 13.548 78,21

2010 735.449 € 13.915 52,85

2011 957.798 € 14.072 68,06

2012 827.924 € 14.183 58,37

2013 764.937 € 14.124 54,16

2014 878.005 € 14.123 62,17

2015 871.349 € 14.177 61,46

2016 834.246 € 14.284 58,40

2017 803.315 € 14.423 55,70

2018 1.000.608 € 14.583 68,61

Nota: Més endavant es diferencia la despesa en cultura segons si es tracta de despesa corrent o de capital.
Font: Font: elaboració a partir de les dades publicades pel Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de l’Àrea de Presidència de la Diputació 
de Barcelona, i de l’estadística de població de Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).
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Font: elaboració del CERC a partir de les dades publicades pel Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, Direcció de Serveis de Planificació Econòmica de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona. 

Veure també Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona (2019) La despesa municipal en cultura. 
Despesa en cultura dels ajuntaments de la província de Barcelona 2014-2017. 
https://interaccio.diba.cat/sites/interaccio.diba.cat/files/userfiles/279/18_7010_34374_despesa_municipal_en_cultura_x_web.pdf 

Quadre 21.
Despesa municipal per habitant en cultura dels 
ajuntaments de la província de Barcelona (2017)

M. La intensitat de despesa en cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar els darrers anys se situa per sota
la que fan altres ajuntaments de la província de dimensió similar.

L’anàlisi de les dades sobre la despesa en cultura dels ajuntaments de la província de Barcelona 2015-2018 de dimensions similars a Canet de
Mar (és a dir, entre 10.000 i 20.000 habitants), elaborades pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals (CERC) de la Diputació de Barcelona
permet observar que (veure Quadre 21):

- Els darrers anys, la despesa en cultura per habitant ha crescut al conjunt dels municipis de la província en passar de 52,48 €/habitant el
2015 a 60,74 €/habitant el 2017.

- Als municipis d’entre 10.000 i 20.000 habitants, aquesta també ha evolucionat de manera positiva en passat de 63,1 €/habitant a 74,1
€/habitant respectivament (tot i que el 2018 es redueix a 72,2 €/habitant).

Aquestes dades mostren com la despesa en cultura realitzada per l’Ajuntament de Canet de Mar els mateixos anys ha estat inferior a les
mitjanes de referència disponibles per als municipis semblants en dimensió (entre 10.000 i 20.000 habitants).

Canet de 
Mar

Municipis entre 
10.000 i 20.000 

habitants 

Total 
municipis

2015 61,46 63,10 52,48

2016 58,40 66,40 57,33

2017 55,70 74,10 60,74

2018 68,61 72,20
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Gràfic 12.
Despesa municipal en cultura de Canet de Mar i dels ajuntaments de la província de 
Barcelona entre 10.000 i 20.000 habitants. Per tipus de despesa (2014-2018). 

Nota: La despesa corrent inclou els capítols I, II, IV del 
pressupost; la despesa de capital els capítols VI i VII.
No s'ha comptabilitzat despesa financera (capítols VIII i IX) en 
cultura aquets anys per aquests municipis.

Font: elaboració del CERC a partir de les dades publicades pel 
Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, Direcció de Serveis de 
Planificació Econòmica de l’Àrea de Presidència de la Diputació 
de Barcelona. 

D’altra banda, si es considera el tipus de despesa municipal realitzada segons si aquesta és de caràcter corrent o de capital es pot observar
com (veure Gràfic 12):

- La despesa corrent en cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar ha representat més del 90% del total d’aquesta despesa del 2015 al 2017,
mentre que aquesta proporció s’ha situat de mitjana entre el 83% i el 88% en els municipis d’entre 10.000 i 20.000 habitants.

Així, la despesa de capital ha representat menys del 10% del total durant els mateixos anys a Canet de Mar, essent d’entre el 12% i el 17%
en els municipis semblants.

- L’any 2018, la despesa de capital en cultura de l’Ajuntament de Canet de Mar ha passat a representar el 26% del total, fet que explica el
fort creixement d’aquesta experimentat respecte del 2017 (tal com s’ha evidenciat en el Quadre 19 anterior).
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N. A Canet de Mar s’ofereixen estudis de batxillerat d’arts escèniques a l’IES Lluís Domènech i 
Montaner, l’únic centre de secundària del Maresme amb aquesta especialització.

L’institut d’Educació Secundària de Canet de Mar ofereix una
formació de batxillerat artístic especialitzada en arts escèniques,
l’únic de la comarca del Maresme (veure Quadre 22).

Es tracta d’estudis que fomenten la sensibilitat, l’expressivitat
corporal i la creativitat necessàries per a la comunicació
escènica, el discurs musical i la dansa. S’imparteixen matèries
relacionades no només amb les arts escèniques, sinó també amb
el món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge,
els mitjans de comunicació, la publicitat, la producció i gestió
d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.

Aquests estudis compten amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Canet de Mar i l’assessorament de la companyia els Comediants.

Des dels seus inicis el curs 2009-2010, la relació amb el grup de
teatre Comediants es concreta amb la creació d’un espectacle de
teatre de carrer on hi participen alumnes de 1r de Batxillerat.

Centre Municipi Especialització

Institut Lluís Domènech i Montaner Canet de Mar Arts escèniques

Institut Mediterrània El Masnou Arts plàstiques

Vedruna Malgrat de Mar Arts plàstiques

Institut Alexandre Satorras Mataró Arts plàstiques

Escola Pia de Mataró Mataró Arts plàstiques

Gem Mataró Arts plàstiques

Institut Euclides Pineda de Mar Arts plàstiques

Quadre 22.
Centres que imparteixen batxillerat en la modalitat d’arts. Curs 
2020-2021 a la comarca del Maresme

Font:
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (2020). Centres que 
imparteixen batxillerat en la modalitat d’arts. Curs 2020-2021.
http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/estudis/batxillerat/pdf/batxillerat-
arts.pdf
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L’IES Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar concentra el 20,7% dels alumnes de batxillerat de la comarca del Maresme que estan
matriculats en Batxillerat d’Art. Aquest percentatge que és de tan sols el 5,1% per al total d’alumnes matriculats a tots els estudis de
batxillerat (veure Quadre 23).

Quadre 23.
Alumnes de Batxillerat del curs 2019-2020 de la comarca del Maresme

Font:
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (2020). Dades estadístiques de batxillerat del curs 2019-2020.
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/estadistiques-ensenyament/curs-actual/batxillerat/

Nombre d'alumnes matriculats % d'alumnes matriculats

Arts
Ciències i 
tecnologia

Humanitats i 
ciències 
socials

Total Arts
Ciències i 
tecnologia

Humanitats i 
ciències 
socials

Total

Alella 62 59 121 0,0% 2,6% 2,2% 2,2%

Arenys de Mar 110 154 264 0,0% 4,6% 5,8% 4,8%

Arenys de Munt 32 41 73 0,0% 1,3% 1,5% 1,3%

Argentona 68 85 153 0,0% 2,8% 3,2% 2,8%

Calella 151 215 366 0,0% 6,3% 8,1% 6,7%

Canet de Mar 84 115 83 282 20,7% 4,8% 3,1% 5,1%

El Masnou 52 106 104 262 12,8% 4,4% 3,9% 4,8%

Malgrat de Mar 32 99 161 292 7,9% 4,1% 6,0% 5,3%

Mataró 172 816 822 1810 42,4% 33,8% 30,9% 33,0%

Montgat 140 135 275 0,0% 5,8% 5,1% 5,0%

Palafolls 42 47 89 0,0% 1,7% 1,8% 1,6%

Pineda de Mar 65 98 105 268 16,0% 4,1% 3,9% 4,9%

Premià de Dalt 65 71 136 0,0% 2,7% 2,7% 2,5%

Premià de Mar 72 132 204 0,0% 3,0% 5,0% 3,7%

Sant Andreu de Llavaneres 78 75 153 0,0% 3,2% 2,8% 2,8%

Sant Pol de Mar 11 5 16 0,0% 0,5% 0,2% 0,3%

Sant Vicenç de Montalt 52 53 105 0,0% 2,2% 2,0% 1,9%

Tordera 70 68 138 0,0% 2,9% 2,6% 2,5%

Vilassar de Dalt 76 51 127 0,0% 3,1% 1,9% 2,3%

Vilassar de Mar 1 150 196 347 0,2% 6,2% 7,4% 6,3%

Total Maresme 406 2413 2662 5481 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Segons la informació del Cercle de Comparació Intermunicipal d’Espais Escènics, la major part d’aquests serveis municipals de la província

de Barcelona es gestionen de manera directa per part dels ajuntaments.

Segons dades del 2018:

- Pel conjunt de municipis del Cercle de Comparació Intermunicipal d’Espais Escènics: el 91,8% de la despesa dels espais escènics

municipals es gestionà de manera directa per part de l’Ajuntament (el 40,8% directament a través de l’administració municipal, i

el 51,0% a través d’organismes autònoms o empreses municipals), i el 8,2% restant de manera indirecta (per concessió o altres).

- Pels 7 municipis del Cercle que tenen menys de 30.000 habitants: el 87,3% dels espais escènics municipals es gestionà de

manera directa per part de l’Ajuntament, i el 12,7% restant de manera indirecta. En concret, hi ha 5 municipis que gestionen

directament el servei a través de l’Ajuntament i en els altres 2 casos la gestió és indirecta (dels quals només un canalitza la

integritat de la seva despesa segons aquest mode de gestió, i l’altre ho fa de manera parcial).

En la major part dels casos, però, entitats i associacions del municipi fan ús d’aquests serveis, d’acord amb els criteris establerts per part

del govern municipal, tot enriquint i complementant l’oferta d’activitat escènica i musical dels respectius municipis.

2.4. Altres referències clau de l’entorn sectorial a la província de Barcelona
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Considerant les especificitats i antecedents del cas del teatre Odèon, amb la col·laboració de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de

Barcelona, s’han identificat els següents casos que poden ser d’interès o de referència per a establir els criteris i alternatives de gestió

d’aquest nou equipament cultural de Canet, així com un exemple de gestió de cafè-teatre:

a) Centre L'Amistat de Premià de Mar i Teatre Principal d’Arenys de Mar: en el passat, aquests dos equipaments havien

estat propietat de les respectives entitats privades, però la seva titularitat va passar a ser municipal davant la impossibilitat de

fer front a les inversions de manteniment i remodelatge que es requerien. En el primer cas, l’entitat originàriament propietària

gaudeix actualment d’un conveni específic amb l’Ajuntament per a l’ús de l’espai escènic. En el cas d’Arenys de Mar, s’adjudicà

per concurs públic la gestió de l’equipament a l’entitat que originàriament era propietària.

b) Teatre Auditori del Mercat Vell de Ripollet i Teatre Kursaal de Manresa: són dos espais escènics gestionats directament

pels respectius ajuntaments (respectivament, mitjançant Patronat Municipal de Cultura i empresa municipal), en els que hi ha

dos entitats de referència que amb diferents fórmules de col·laboració, participen activament en la programació i gestió de

moltes de les seves activitats.

c) Cafè de Mar de Mataró: L’Espai Culinari del Café del Mar, està gestionat per L’Ariet. SCCL una cooperativa formada per 5

sòcies. D’una banda ofereixen servei de bar amb oferta gastronòmica, d’altra banda, tenen una línia de programació i activitats

culturals per fomentar la convivència i l’intercanvi d’experiències entre els mataronins i els habitants de la comarca.

Seguidament es detalla més informació d’interès per a cadascun d’aquests casos.
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Centre L'Amistat és una societat recreativa creada el 1892 que a principis del segle XX va construir la primera gran

sala cultural de Premià de Mar.

El 2001, el teatre estava molt deteriorat i les possibilitats econòmiques per reformar-lo eren inexistents per part de

l’entitat.

A principis del 2009 es va concretar un acord entre l’ajuntament i l’entitat per cedir la propietat de l'espai escènic al

municipi, a canvi de la seva remodelació.

Després d’un procés de reconstrucció amb força incidents, l’espai es reobrí el 2012.

La gestió de l’equipament municipal es canalitza actualment a través de la Societat Premià Serveis Municipals,

S.L.U, amb nom comercial PRIMILIA SERVEIS (una societat mercantil de capital exclusivament municipal destinada

a la gestió directa de serveis urbanístics i municipals).

Veure el conveni entre l’Ajuntament i l’Associació Centre l’Amistat per a la cessió de sales:

https://premiademar.cat/fitxa.php?id=14051

Premià de Mar

https://premiademar.cat/fitxa.php?id=14051


57Pla d’usos, de gestió i viabilitat econòmica del futur Teatre Municipal de Canet de Mar

Arenys de Mar

El Teatre Principal d'Arenys de Mar es va re-inaugurar el 7 de juliol de 2005, prop de sis anys després
d’haver tancat les portes per motius de seguretat. En concret, va fer-ho l’octubre de 1999 després de
constatar que l’estructura de la teulada no reunia les condicions de seguretat necessàries.

La reobertura del nou espai escènic municipal fou possible gràcies a la cessió de la Societat Coral l’Esperança a l’Ajuntament d’Arenys de
Mar, que es va fer efectiva per conveni l’octubre de 2002.

En sessió de Ple de data 27 de setembre de 2006 es va aprovar l’expedient de contractació del servei públic municipal de teatre, música i
dansa, contracte que, en el procediment licitatori obert, mitjançant concurs i tramitació ordinària dut a l’efecte, va resultar adjudicat a la
Societat Coral l’Esperança per acord del Ple de data 27 de desembre de 2006.

El termini màxim de la concessió és de cinc anys, termini que és susceptible de pròrrogues per terminis de cinc anys, fins a un màxim de
vint-i-cinc. El contracte esmentat ha estat objecte de cinc pròrrogues, la darrera de les quals va ser acordada per decret de data 30 de
desembre de 2015, ratificada pel Ple Corporatiu en sessió de data 28 de gener de 2016, i finalitza el 31 de desembre de 2020.

Veure l’Acta 2/2018 del Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Mar:
http://media.seu-e.cat/acteca/800600000/2018/d2293673-5f1d-4e55-9be7-
f89d9dda5760/acta%20ple%2022%20de%20febrer%20de%202018.pdf

http://media.seu-e.cat/acteca/800600000/2018/d2293673-5f1d-4e55-9be7-f89d9dda5760/acta%20ple%2022%20de%20febrer%20de%202018.pdf
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El Teatre Auditori del Mercat Vell de Ripollet, de titularitat municipal es va inaugurar l'any 1994 amb l'objectiu de
promocionar les arts escèniques.

L’Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell es va presentar públicament durant la Festa Major de 1993,
uns mesos abans de la inauguració del Teatre Auditori. El seu objectiu era establir un nou sistema de gestió d’un
espai públic com el teatre, que donés veu i decisió als propis espectadors.

Actualment el Teatre Auditori del Mercat Vell està gestionat pel Patronat Municipal de Cultura.

L’Associació d’Espectadors, però, com a entitat s’encarrega de la gestió completa de la programació professional
d’espectacles per a públic adult del Teatre d’octubre a juny, mitjançant un conveni amb l’ajuntament.

Veure el document de presentació de l’Associació:

https://www.espectadorsripollet.cat/imatges/files/UNA%20PROPOSTA%20ASSOCIATIVA%20CULTURAL%20I%20D

E%20CIUTAT%281%29.pdf

Ripollet

https://www.espectadorsripollet.cat/imatges/files/UNA%20PROPOSTA%20ASSOCIATIVA%20CULTURAL%20I%20DE%20CIUTAT(1).pdf
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El Teatre Kursaal de Manresa, ubicat a un edifici de 1927, va haver de ser rehabilitat obrint de nou les seves portes
el 2007.

Des d’aleshores, la gestió del servei teatral es fa efectiva mitjançant la col·laboració entre l’entitat Toc
d’Espectacles, coneguda com a El Galliner, i l’empresa municipal Manresana d’Equipaments Escènics (MEES).

L’associació cultural El Galliner és la responsable de les programacions municipals estables de teatre, dansa i
música a Manresa. L’opció per implicar voluntariat en la gestió directa de la política escènica local és fruit del
procés particular i irrepetible que va permetre recuperar el teatre Kursaal com a espai escènic central de la ciutat.

Manresana d’Equipaments Escènics (MEES) és una empresa municipal amb capital íntegrament públic, constituïda
el 26 de gener de 2007 per l’Ajuntament de Manresa. Va néixer amb l’objectiu de gestionar els espais escènics de
la ciutat, aprofitant la reinauguració del Teatre Kursaal; a part del Kursaal, MEES també gestiona el Teatre
Conservatori i, des de l’any 2015, l’Espai Plana de l’Om, propietat de la Fundació ‘La Pedrera’.

Per a més informació veure:
https://www.kursaal.cat/corporatiu/recuperacio-del-Kursaal

Manresa

https://www.kursaal.cat/corporatiu/recuperacio-del-Kursaal
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Mataró

El Cafè de Mar de Mataró és un espai emblemàtic del cooperativisme a la ciutat de Mataró, amb gairebé 90 anys
d’història. La Unió de Cooperadors de Mataró (UCM) i la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró (FUCM), van
aconseguir catalogar l’edifici d’interès local. Treballen en la difusió i la promoció del cooperativisme i l’Economia
Social i Solidària a la ciutat.

Un dels espais d’aquest edifici el gestiona una cooperativa jove formada per cinc sòcies, L’Ariet.SCCL, que, amb
l’ajuda i el suport de la UCM i d’altres entitats i persones que van confiar en el projecte, el juny de 2014 va obrir les
portes l’Espai Culinari del Cafè de Mar amb la intenció de tornar a reobrir l’històric espai de Cafè de l’edifici.

L’Espai Culinari del Cafè de Mar proposa, d’una banda, una oferta de restauració variada i accessible per tothom, i
d’altra banda, una línia de programació i activitats culturals per tal de teixir una xarxa de convivència i d’intercanvi
d’experiències a la ciutat.

http://uniocoopmataro.cat/
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2.5. Anàlisi DAFO

A. Adequació estratègica del projecte al territori o servei 

IDENTITAT INNOVACIÓ  LIDERATGE

IMPACTE ECONÒMIC IMPACTE SOCIAL / CULTURAL IMPACTE AMBIENTAL

B. Factors clau d'èxit o de risc del projecte

ACTIVITATS CLAU PROPOSTA DE VALOR USUARIS/BENEFICIARIS

RECURSOS CLAU IMATGE I COMUNICACIÓ

GOVERNANÇA I ORGANITZACIÓ

COSTOS INGRESSOS

C. Anàlisi d'influències externes

POSICIONAMENT SECTORIAL O DE MERCAT TENDÈNCIES CLAU (SOCIALS, CULTURALS, TÈCNIQUES)

TENDÈNCIES SECTORIALS O DE MERCAT TENDÈNCIES MACROECONÒMIQUES

Seguidament es presenta l’anàlisi de Debilitats/Amenaces/Febleses/Oportunitats (DAFO) del futur Teatre Municipal de Canet de Mar (TMC), el qual
s’ha elaborat d’acord amb el següent esquema:

Nota: Elaboració pròpia a partir del Business Model Canvas d’Alex Osterwalder (https://www.strategyzer.com/app), i del quadre de comandament de projectes
innovadors desenvolupat en el marc d’aquesta metodologia (Tendayi Viki, 2019, Innovation Project Scorecard: Evidence Trumps Opinion,
https://www.strategyzer.com/blog/to-kill-or-persevere-how-do-you-score-innovation-projects)

https://www.strategyzer.com/app
https://www.strategyzer.com/blog/to-kill-or-persevere-how-do-you-score-innovation-projects
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A. Adequació estratègica i valoració de l'oportunitat

A.1. Adequació estratègica a les prioritats del territori (municipi, comarca, ...) o del servei públic segons planificació estratègica adoptada pel 
territori o servei (documentada o expressada)

Oportunitats / fortaleses Amenaces / febleses

IDENTITAT 
La idea / projecte està alineat 
amb la identitat i el potencial 
de desenvolupament del 
territori o servei (orientació 
estratègica econòmica, social, 
cultural o d’imatge)?

Canet de Mar té una llarga tradició d'activitat en 
l'àmbit de les arts escèniques i musicals, fet que es 
reflecteix en les múltiples i diverses iniciatives que han 
nascut i s'han desenvolupat en el municipi, i que són 
un atribut clau de la seva identitat. 

Les dificultats que han existit per rehabilitar el Teatre 
Odèon i per mantenir la infraestructura del Teatre Centru
en les condicions tècniques requerides, són un obstacle 
pel ple desenvolupament de les activitats escèniques i 
musicals a Canet de Mar.

Amb la posta en marxa de les inversions públiques de 
rehabilitació dels espais Odèon i Centru l'any 2018, 
s'ha donat un nou impuls a la recuperació de les 
activitats escèniques i musicals al municipi.

INNOVACIÓ 
La idea / projecte s'ajusta a les 
prioritats d'innovació del 
territori o servei?

Els darrers anys s'ha observat un creixement de les 
activitats artístiques i d'entreteniment al Maresme, de 
manera que el seu desenvolupament és una 
oportunitat de regeneració de l'economia i l'ocupació 
dels municipis de la comarca.

En comparació a la resta de Catalunya, Canet de Mar té 
una superior taxa d'atur i una inferior renda per habitant, 
fet que s'explica pels efectes de les darreres crisis 
econòmiques que han incidit fortament en el sectors de la 
industria i de la construcció al municipi.

LÍDERATGE 
Amb quin suport compta la idea 
/ projecte per a fer-se realitat?

L'Ajuntament ha assumit el lideratge del procés de 
recuperació de les infraestructures escèniques de 
Canet de Mar, impulsat per un conjunt d'entitats i 
iniciatives cíviques i culturals del municipi fortament 
compromeses amb les activitats escèniques i musicals.

Com s'esdevé a altres municipis de la província i de 
Catalunya, la iniciativa privada per si sola no pot fer front 
a les inversions que es requereixin per a mantenir oberts 
al públic els espais escènics de Canet de Mar (com havia 
estat en el passat).
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A.2. Valoració de l'oportunitat segons la sostenibilitat dels seus efectes previsibles

Oportunitats / fortaleses Amenaces / febleses

IMPACTE ECONÒMIC 
La idea / projecte dona resposta als 
reptes o necessitats de 
desenvolupament econòmic del 
territori o servei? 

La posta en marxa dels espais escènics Odèon i Centru
pot contribuir de manera directa a impulsar les activitats 
artístiques i creatives al municipi i a la comarca, així 
com reforçar l'atractiu de Canet de Mar com a municipi 
de residència o turístic.

L’Odèon i el Centru estan ubicats al nucli històric de 
Canet de Mar, de manera que la seva reobertura pot 
contribuir a la regeneració d’activitat en aquesta àrea 
del municipi.

IMPACTE SOCIAL / CULTURAL 
La idea / projecte dona resposta als 
reptes o necessitats de 
desenvolupament social / cultural 
del territori o servei?

El desenvolupament de les activitats a l'Odèon i al 
Centru pot ser un factor que contribueixi a cohesionar 
socialment el municipi, sobretot en segments com el de 
la població més jove.

Sense recursos i infraestructures disponibles, la 
població de Canet de Mar pot habituar-se a realitzar 
les seves activitats de pràctica i consum escènic i 
musical fora del municipi.

IMPACTE AMBIENTAL 
La idea / projecte dona resposta als 
reptes o necessitats de 
desenvolupament ambiental del 
territori o servei?

Les noves sales del Teatre Municipal de Canet de Mar 
(TMC) poden ser concebudes com a equipaments i 
serveis modèlics mitjançant l'aplicació de pràctiques de 
gestió respectuoses amb l'entorn ambiental.
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B. Factors clau d’èxit o de risc 

Factors clau d’èxit o de risc segons la demanda, l'oferta, la viabilitat i els efectes de l'entorn

Oportunitats / fortaleses Amenaces / febleses

USUARIS / BENEFICIARIS 
Els segments d'usuaris / 
beneficiaris tenen condicions 
per demandar la proposta de 
valor?

La pràctica o el consum d'arts escèniques o musicals 
a Canet de Mar és realitzada pels següents segments 
d'usuaris / beneficiaris principals:

• Els espectadors d'espectacles escènics i musicals 
professionals: per al públic general, per al públic 
familiar i específicament per als centres 
d'ensenyament (alumnes i professors).

• Els practicants amateurs d'arts escèniques i 
música, que és una activitat que té una llarga 
tradició a Canet de Mar, a través de l'entitat el 
Centru i d'altres iniciatives locals, així com un 
notable potencial de desenvolupament en el futur a 
través de certs col·lectius de joves vinculats 
directament o indirecta amb els estudis artístics 
que es poden realitzar al municipi.

• Les entitats i agents promotors d'esdeveniments 
cívics i culturals de naturalesa diversa, que 
organitzen una part destacada de l'oferta 
d'activitats que es fan a Canet de Mar i que 
compten amb assistència de molts canetencs.

La pràctica o el consum d'arts escèniques o musicals a 
Canet de Mar està limitada per la manca 
d'infraestructures i recursos adequats en els termes 
següents:

• Els espectadors d'espectacles escènics i musicals 
professionals només poden gaudir a Canet de Mar 
de certs tipus d'espectacles (com els concebuts per 
realitzar-se-se al carrer o a espais singulars com 
l'Envelat), de manera que aquest públic s'ha de 
desplaçar a municipis de l'entorn per a fer aquest 
tipus d'activitat cultural.

• Els practicants amateurs d'arts escèniques i 
música de Canet de Mar no tenen actualment cap 
espai per a realitzar les seves activitats en les 
mínimes condicions adequades.

Els promotors d'altres actes cívics i culturals al 
municipi han vist com s’han reduït els espais amb les 
condicions i característiques necessàries per a poder 
organitzar aquest tipus d'actes (sobretot, a partir del 
tancament de El Centru).
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Oportunitats / fortaleses Amenaces / febleses

PROPOSTA DE VALOR
La proposta de valor dona 
resposta a la demanda o 
necessitats dels usuaris / 
beneficiaris?

L'Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, està impulsant les inversions i els 
treballs necessaris per a  la reobertura dels equipaments 
Teatre Odèon i Centre Parroquial (Centru), amb el que es 
preveu donar resposta a la demanda d'activitat escènica i 
musical existent al municipi.

L'Ajuntament, com a titular dels equipaments Odèon i 
Centru, té la responsabilitat de prestar els serveis públics 
escènics i musicals de manera oberta per a tota la 
ciutadania i en el marc dels objectius de política cultural 
del municipi. 

Hi ha el risc que l'expectativa de gestió i d'activitat 
dels espais escènics recuperats s'estableixi segons 
una visió heretada del passat, fet que podria 
condicionar el seu futur desenvolupament des d'una 
perspectiva de servei públic.

Oportunitats / fortaleses Amenaces / febleses

IMATGE I 
COMUNICACIÓ 
Hi ha estratègies d'imatge 
i comunicació per 
relacionar-se amb els 
usuaris / beneficiaris i 
atreure la seva atenció?

La imatge i reputació del nou Teatre Municipal de Canet de 
Mar (TMC) es configurarà a partir de l'activitat que aquest 
desplegui durant el seu primer any d'activitat, quan els 
canetencs es forjaran una expectativa del serveis que 
aquest proveirà. 

La integració de dos espais amb trajectòries 
clarament diferenciades en el futur Teatre Municipal 
de Canet de Mar (TMC) planteja el risc que es 
mantinguin dues identitats separades i una marca 
difosa del futur servei municipal.

La rehabilitació dels espais escènics de Canet de Mar és 
una oportunitat per recuperar la imatge i el reconeixement 
que la vila havia tingut en el passat com municipi de 
referència en l'àmbit de la cultura, el teatre i la música a 
Catalunya.

Canet compta amb mitjans de comunicació propis del 
municipi (Ràdio Canet i el Butlletí d'informació municipal 
"Viure Canet"), així com la web i les xarxes socials de 
l'ajuntament que permetran fer una bona difusió de les 
activitats de del teatre entre la població resident.

No hi ha un canal de comunicació específic per a les 
activitats culturals, de manera que la informació 
cultural al municipi tendeix ocupar llocs poc 
preeminents i a assolir un impacte comunicatiu 
relativament feble. 
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Oportunitats / fortaleses Amenaces / febleses

ACTIVITATS CLAU 
Es tenen les capacitats 
adequades per gestionar 
les activitats més 
importants per crear la 
proposta de valor?

Amb l'obertura del nou Teatre Municipal de Canet de Mar 
(TMC), amb les sales Odèon i Centru, l'Ajuntament podrà 
prestar els serveis públics característics dels espais escènics-
musicals com fan altres municipis de la província de Barcelona: 

• Gestionar una programació pròpia d’espectacles 
professionals  per als segments de públic identificats. 
• Incloure en la programació espectacles promoguts per 
iniciativa de tercers.
• Acollir altres activitats culturals i cíviques (d'iniciativa pròpia 
o de tercers).
• Promoure i facilitar la producció i l'assaig d'espectacles: tant 
de caràcter professional (residències) com amateur o 
formatiu.

Específicament, a la planta baixa de l'edifici de la sala Odèon es 
preveu l'existència d'un servei que tindrà l’oportunitat 
d’esdevenir un espai de trobada i de realització d'activitats 
culturals de caràcter divers.

La diversitat d'espais i usos previstos requereix d'una 
elevada capacitat de coordinació.
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Oportunitats / fortaleses Amenaces / febleses

RECURSOS CLAU 
Es disposa de la 
infraestructura, recursos i 
tecnologies adequats per crear 
la proposta de valor?

Infraestructura escènica capaç d'acollir espectacles 
professionals de format petit / mitjà, segons la capacitat 
dels escenaris disponibles.

Possibles limitacions per a acollir certes tipologies 
actuacions musicals segons l'acústica que finalment tinguin 
els nous espais., així com per la dificultat d’accés a l’edifici 
amb vehicles de gran tonatge.

Possible aportació de recursos tècnics i escenogràfics 
per part de l'Associació El Centru al espais escènics 
municipals (sobretot al Centru).

Insuficient dotació d'espai d’emmagatzematge, fet que 
dificulta la gestió i conservació de material tècnic, 
d’escenografies o de vestuaris (com el que disposa 
l'Associació El Centru).

Insuficient dotació d’espais d’assaig, tot i que que quan es 
requereixin podrà ser compensada amb l’ús de l s sales 
principals.

Manca de personal específic per a la gestió del futur servei 
municipal, que en garanteixi el bon funcionament i la 
qualitat de la seves activitats (com tenen altres municipis 
de la província de Barcelona amb espai escènic municipal).

Necessitat de dotar el servei amb un pressupost 
suficient per garantir una activitat regular i de qualitat 
(com disposen, altres municipis de la província de 
Barcelona amb espai escènic municipal).
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Oportunitats / fortaleses Amenaces / febleses

GOVERNANÇA I 
ORGANITZACIÓ
Els actors clau treballaran en 
el projecte / servei per crear 
la proposta de valor?

Els municipis de la província de Barcelona amb espai 
escènic municipal gestionen al voltant del 90% del 
pressupost d'aquest servei de manera directa.

La gestió directa per part de l'administració pública 
municipal dels espais escènics pot comportar una 
pèrdua de la seva capacitat de creativitat i imaginació o 
del seu esperit innovador i d'avantguarda, que hauria 
de caracteritzar aquests serveis.

En el grup de municipis de menys de 30.000 habitants, 
la majoria dels espais escènics són gestionats 
directament per l'administració de l'ajuntament i només 
puntualment per organisme autònom o societat 
municipal.

L'associació Centru i l'ACPO són entitats directament 
vinculades amb la gestió o la reivindicació de la 
recuperació del teatre Centru i de l'Odèon, de manera 
que poden tenir un paper actiu en la governança del nou 
servei municipal com s'esdevé en altres municipis de la 
província.

El rol de lideratge de les entitats que han impulsat el 
procés de recuperació dels teatres Odèon i Centru
podria devaluar-se davant la resta d'agents culturals 
del municipi en la mesura que la seva participació en la 
gestió del futur espai escènic no s'estableixi de manera 
transparent i oberta.

L'entorn d'entitats i persones que poden estar implicades 
en la gestió del futur Teatre Municipal de Canet de Mar 
(TMC) és més ampli, atès el dens teixit d'entitats 
culturals i cíviques existent, per la presència de 
professionals de les arts escèniques que hi resideixen, 
així com per l'activitat dels centres educatius del 
municipi.

Hi ha el repte de gestionar de manera integrada les dues 
sales (Odèon i Centru) com a components d'un mateix 
servei escènic-musical municipal.

La gestió de les dues sales comporta el risc d'incórrer 
en uns majors costos de programació i manteniment 
que caldrà minimitzar en la mesura del possible en el 
pla d'usos, de gestió i de viabilitat econòmica.

L'Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de 
Barcelona ofereix suport per a la programació i gestió 
dels espais escènics municipals com el que es proposa 
per a Canet de Mar.
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Oportunitats / fortaleses Amenaces / febleses

INGRESSOS
Es coneix quant estan 
disposats a pagar els 
clients / finançadors del 
projecte?

De mitjana, entre un 50% i un 60% del pressupost dels 
espais escènics municipals de la província de Barcelona és 
finançat amb recursos propis del pressupost municipal, 
aproximadament un 30% amb taxes i preus públics,  i la 
resta amb ajuts de governs supramunicipals 
(principalment la Diputació de Barcelona a través de 
l’ODA i la Generalitat de Catalunya a través de 
PROGRAMA.CAT de manera coordinada).

La població de Canet està poc habituada a pagar per assistir a 
espectacles al municipi.

Segons la informació disponible, l’Ajuntament de Canet de 
Mar ha complert amb els objectius d'estabilitat 
pressupostària els anys 2016 i 2017.

COSTOS
Es coneixen els costos 
per crear i proveir la 
proposta de valor?

De mitjana, la despesa en personal estable representa 
entre un 25% i un 30%  de la despesa corrent total dels 
espais escènics municipals de la província de Barcelona, i 
al voltant del 40% a despesa en caixets i altres despeses 
vinculades a la funció.

La legislació vigent (Llei d’estabilitat pressupostària) planteja 
limitacions a les administracions públiques locals per ampliar les 
seves plantilles de personal.

La despesa en cultura de l'Ajuntament de Canet de Mar 
ha seguit una evolució de creixement del 2013 al 2018 
(sobretot, pel fort increment de les despeses de capital 
esdevingut el 2018.

La despesa en cultura feta per part de l’Ajuntament de Canet de 
Mar ha estat inferior a la realitza per la mitjana de municipis de 
dimensió similar (és a dir, entre 10.000 i 20.000 habitants.
El creixement de la despesa en cultura de l’Ajuntament de Canet 
de Mar esdevingut del 2013 al 2018 ha seguit una evolució molt 
irregular amb alts i baixos d’un any a l’altre.
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C. Anàlisi d’influències externes

Oportunitats / fortaleses Amenaces / febleses

POSICIONAMENT SECTORIAL 
O DE MERCAT 
El projecte ocupa una bona 
posició per assolir l'èxit davant 
competidors establerts i nous 
jugadors emergents.

Canet de Mar té una bona imatge i projecció en el 
sector de les arts escèniques i musicals, que es 
reforçarà extraordinàriament amb la posta en marxa 
del nou Teatre municipal.

Municipis de l'entorn proper compten amb espasi escènics 
i culturals amb una trajectòria de programació i activitat 
consolidada (com Arenys de Mar, Mataró, Pineda de Mar 
o Tordera).

TENDÈNCIES SECTORIALS O 
DE MERCAT 
Es tenen en compte els canvis 
coneguts i emergents del mercat 
o sector.

S'observa un augment de la xifra de municipis de la 
província de Barcelona que incorporen la programació 
d’activitats escèniques i musicals a la seva cartera de 
serveis públics.

L'existència d'economies d'escala en aquestes activitats 
explica que a mesura que decreix la dimensió dels 
municipis, es redueix la capacitat relativa per a generar 
(o disposar) de recursos per a la gestió dels espais 
escènics municipals. 

TENDÈNCIES CLAU (SOCIALS, 
CULTURALS, TÈCNIQUES)
El projecte ocupa una bona 
posició  per beneficiar-se de les 
principals tendències 
tecnològiques, reguladores, 
culturals i de la societat.

Les estadístiques del "Circuit de la xarxa d’espais 
escènics municipals” de la Diputació de Barcelona, 
sobretot del 2015 al 2018 posen de manifest una 
consolidació de l'oferta i la demanda de l'activitat dels 
espais escènics municipals, que indiquen la superació 
dels efectes de la crisi del 2008.

TENDÈNCIES 
MACROECONOMIQUES
El projecte s’adapta a les 
tendències macroeconòmiques i 
d’infraestructures conegudes i 
emergents.

L'esclat de la crisi del COVID-19 ha generat una gran 
incertesa (almenys al curt termini), de manera que poden 
aparèixer futurs factors condicionants que influeixin sobre 
les activitats de producció i difusió d'espectacles en viu, 
com també dels recursos públics assignats a aquestes 
activitats.
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2.6. Conclusions del diagnòstic

Hipòtesis per a l’elaboració del pla d’usos, de gestió i recursos Teatre Municipal de Canet de Mar (TMC) 

ACTIVITATS CLAU PROPOSTA DE VALOR USUARIS/BENEFICIARIS
• Programació d’espectacles professionals.
• Programació d’espectacles de producció local.
• Celebració d’altres actes cívics i socials, incloent 
turisme de reunions.

• Servei de bar amb programació cultural 

associada.

Prestació del servei públic 
d’espai escènic municipal 

a la població i entitats de Canet de Mar 
d’acord amb els estàndards 

d’activitat i de recursos 
que hi ha en altres municipis 

de la comarca i de la província, 
tot considerant les especificitats de la 

demanda local existents.

• Públic d’espectacles (general, familiar i escolar)
• Entitats teatre amateur 
• Artistes residents
• Entitats i institucions organitzadores d’actes cívics i 
socials

RECURSOS CLAU IMATGE I COMUNICACIÓ
• Condicionament dels espais amb inversió municipal
i segons acord amb l’entitat el Centru per aprofitar 
el seus actius.

• Consideració de la plaça de Colomer com a espai 
on realitzar-hi activitats culturals/cíviques.

• Dotació del personal necessari: programació/ 
coordinació, tècnic/manteniment i consergeria).

• Unificació de la imatge de les dues sales 
(Odéon/Centru) en una única marca i estratègia de 
comunicació

• Configuració d’una estratègia de comunicació que 
permeti gestionar adequadament la difusió de les 
activitats del TMC al municipi i a la comarca

GOVERNANÇA I ORGANITZACIÓ

• Gestió municipal directa dels espais escènics de titularitat municipal del municipi (Centru i Odèon).
• Establiment d’un acord que garanteixi la col·laboració estable de les entitats vinculades directament amb els espais (ACPO i Centru
principalment i d’altres).

• Establiment de canals de participació directa d’altres entitats del municipi, com també d’altres serveis municipals i empreses.
• Concessió dels servei de bar del teatre Odèon, amb el requisit de programació cultural associada.
• Coordinació amb altres serveis i equipaments municipals de Canet de Mar, així com amb altres espais escènics de municipis de l’entorn.

COSTOS INGRESSOS

• Previsió de despeses segons el volum i l’estructura de costos d’altres espais 
escènics de la província: recursos humans, caixets i despeses de funcions, 
comunicació, manteniment, ...).

• Separació de la comptabilitat de l’espai escènic, de l’activitat de bar (no 
inclosa).

• Previsió de despeses segons el volum i l’estructura de costos d’altres 
espais escènics de la província: Aportació de recursos públics (municipals 
i supramunicipals), taxes i serveis (entrades, lloguer, ...), patrocini.

• Establiment d’un reglament que determini les condicions de lloguer / 
cessió gratuïta de l’espai a entitats i empreses.
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3.1. Introducció

El present Pla d’usos, de gestió i de viabilitat econòmica del nou Teatre Municipal de Canet de Mar (TMC) s’ha elaborat
contemplant el desenvolupament d’activitats a les dues sales que conformen l’equipament municipal, la sala Odèon i la
sala Centru.

Les previsions existents d’acabament de les obres de construcció i condicionament dels espais del TMC són les següents
(en la mesura que els efectes i l’evolució de la pandèmia ho permetin):

- L’espai Odèon és objecte d’una rehabilitació integral, que inclou l’adequació d’una sala polivalent amb capacitat
per 256 persones dotada d’un equipament tècnic professional, i d’un espai de bar situat a la planta baixa i que
també podrà acollir programació cultural.

L’actual fase dels treballs de rehabilitació de l’espai Odèon s’inicià el setembre de 2019 i, es preveia finalitzar-la el
juny de 2021. Les previsions actuals preveuen que tots els treballs de condicionament (incloent l’escenotècnia) es
podrien completar a finals de 2021.

- La rehabilitació de l’espai Centru comprèn, l’adequació i condicionament dels espais bàsics per a la posta en
marxa de l’equipament. Consisteix principalment en adequar l’espai a la normativa actual: accessibilitat,
seguretat, electricitat, aigua i serveis de la planta baixa. La millora inclou una modificació de l’accés a l’espai que
en el nou projecte es farà a través del pati. En aquesta primera fase no s’intervindrà en les dependències de la 2a
planta, pel que no es podran utilitzar.

Les obres de rehabilitació de l’edifici foren adjudicades el juny de 2020, preveient que el termini d’execució 
d’aquestes seria d’aproximadament quatre mesos des del seu inici, acabant-se a finals de 2020.

3.1.1. Fases d’obertura i posta en marxa
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Davant d’això, el Pla d’usos, de gestió i de viabilitat econòmica s’ha elaborat tot considerant les dues fases següents en la seva
obertura i posta en marxa:

- Fase 1. Inici de les activitats del TMC per l’obertura de la sala Centru: previsiblement a l’inici del 2021.
Aquesta fase es considera un període per iniciar una programació escènica i musical al municipi, per constituir l’equip
humà que serà responsable de la seva gestió, i constituir els fonaments de l’estructura de la seva governança i canals
de participació.

- Fase 2. Desplegament complet del TMC amb l’obertura de la sala Odèon: previsiblement a l’inici del 2022.
Aquest serà, en un sentit estricte, el moment de la inauguració completa del Teatre Municipal de Canet de Mar.

Les previsions que es presenten en aquest document (sobretot de la Fase 1) estan sotmeses als requeriments de seguretat i
salut pública que puguin requerir-se per raó de la pandèmia del COVID-19.

Certament, l’evolució de la pandèmia pot condicionar l’obertura dels espais, la quantitat i el tipus de programació i,
conseqüentment, el pressupost.
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Aquest Pla del Teatre Municipal de Canet de Mar (TMC) s’ha estructurat en les quatre parts següents:

- Governança i mode de gestió: Missió, valors, objectius estratègics i principis d’actuació, Criteris de la proposta
de gestió i Proposta de gestió.

- Previsió d’espais i usos: distribució dels espais i superfície, dotació de sales a l'espai escènic i aforament.

- Pla d’activitats: programació d’espectacles escènics i musicals, altres activitats de formació, culturals i cíviques,
assistents i entrades venudes de les funcions adreçades al públic general i familiar, i pla de comunicació i públics.

- Previsió de recursos humans: treballadors estables i eventuals de l’espai escènic.

- Pressupost ordinari de funcionament anual: Pressupost total de despeses i ingressos corrents, distribució del
pressupost de despesa corrent (recursos humans, despesa en caixets de les funcions professionals d'iniciativa
professional, altres despeses corrents) i distribució del pressupost d'ingressos corrents (taquillatge a les funcions
adreçades al públic general i familiar i pressupost d’altres ingressos corrents).

La part corresponent a la previsió d’espais i usos recull les previsions del projecte arquitectònic. Les altres quatre parts que
completen el Pla s’han elaborat a partir de les Conclusions del diagnòstic presentades a l’apartat 2.6. anterior, i segons
s’indica a continuació.

3.1.2. Contingut del Pla
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Tots els punts que integren el contingut del Pla (excepte part dels relatius a la descripció dels espais previstos) s’han elaborat
seguint una mateixa estructura:

1. Dades de referència per elaborar les previsions: quan correspon i si hi ha dades disponibles, d’entrada es
proporcionen les magnituds o indicadors que reflecteixen les característiques i l’activitat d’espais escènics de municipis
semblants a Canet de Mar. Aquestes dades constitueixen una referència que s’ha tingut en compte a l’hora de formular
les propostes del Pla d’activitats del nou Teatre Municipal de Canet de Mar.

La informació sectorial disponible per a fer-ho ha estat, principalment, de les següents fonts d’informació, ja detallada
a l’apartat anterior 2.2. Entorn sectorial de la cultura i les arts escèniques i musicals de Canet de Mar:

a) El Cercle de Comparació Intermunicipal d’Espais Escènics: constituït per 29 municipis que, conjuntament,
participen d’un procés d’elaboració d’informació, avaluació i millora de la prestació i gestió dels serveis
municipals als respectius Espais Escènics (https://www.diba.cat/web/oda/cercles).

b) El Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals: un programa que dóna suport a la difusió del teatre, la
música i la dansa professionals a l'àmbit local i que és gestionat per l'Oficina de Difusió Artística (ODA) de la
Diputació de Barcelona. Hi participen 96 municipis (https://www.diba.cat/web/oda/circuit).

c) El Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECCat) que proporciona uns estàndards de referència sobre la
dimensió i característiques dels espais escènics i musicals
(https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/08_Serveis/Publicacions/documents/arxiu/pec_26_01_11.pdf).

2. Previsió per al Teatre Municipal de Canet: en segon lloc es detallen les previsions específiques elaborades per al
TMC, i que pròpiament constitueixen el Pla d’usos, de gestió i de viabilitat del nou Teatre. Aquestes previsions s’han
elaborat sobre la base del contingut del projecte arquitectònic dels dos espais en curs d’execució, de les dades de
referència indicades anteriorment, i de les reflexions obtingudes durant les entrevistes sessions participatives amb
entitats i respresentants del municipi.

https://www.diba.cat/web/oda/cercles
https://www.diba.cat/web/oda/circuit
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgcc/08_Serveis/Publicacions/documents/arxiu/pec_26_01_11.pdf
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Aquest apartat té per objecte analitzar la proposta de mode de gestió del nou Teatre Municipal de Canet de Mar, el qual es
presenta en els dos apartats següents:

3.2.1. Missió, valors, objectius estratègics i principis d’actuació

3.2.2. Criteris de la proposta de gestió

3.2.3. Proposta de gestió

3.2. Governança i mode de gestió
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PROPOSTA DE VALOR

Prestació del servei públic 
d’espai escènic municipal 

a la població i entitats de Canet de Mar 
d’acord amb els estàndards 

d’activitat i de recursos 
que hi ha en altres municipis 

de la comarca i de la província, 
tot considerant les especificitats de la 

demanda local existents.

3.2.1. Missió, valors, objectius estratègics i principis d’actuació

A. Missió

El Teatre Municipal de Canet de Mar - TMC és una servei municipal que ha de
contribuir al desenvolupament cultural de Canet de Mar i de la comarca del
Maresme mitjançant la realització d’activitats escèniques i musicals així com
d’altres d’interès cívic, social i cultural .

B. Visió

El TMC és un servei públic que mitjançant la realització d’activitats escèniques i
musicals es proposa la millora de la societat, de la qualitat de vida de les
persones, i el desenvolupament econòmic del territori.
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C. Objectius estratègics

Les activitats del TMC han d’orientar-se a la consecució dels següents objectius estratègics:

• Programar activitat escènica i musical garantint un equilibri en l’oferta d’activitats segons el tipus d’espectacle i gènere artístic,
tot prestant una atenció especial en aquells gèneres i formats que tenen una menor acceptació o projecció entre el públic.

• Programar activitat escènica i musical adreçada de manera equilibrada a tots els segments de públic (general, familiar, escolar,
...), i orientada a la generació de nous públics i a la seva fidelització.

• Desenvolupar un pla d’activitats que garanteixi una programació d’espectacles professionals a Canet de Mar, com també el
desplegament de tot el potencial de pràctica amateur escènica i musical que hi ha al municipi.

• Conservar i difondre la memòria cultural i teatral de Canet de Mar, per posar en valor aquest passat i apostar per un futur que
tingui en compte aquest llegat (tant professional com amateur).

• Desenvolupar i implantar un programa formatiu i social al voltant de les arts escèniques i musicals, comptant molt especialment
amb el batxillerat escènic que hi ha al municipi.

• Actuar com a equipament cultural obert a totes les entitats socials i iniciatives ciutadanes del municipi.

• Actuar com equipament cultural que dona suport a la creativitat mitjançant residències artístiques als espais escènics del
municipi.

• Garantir la sostenibilitat, la participació, la transparència, l’eficiència i la qualitat de gestió.
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D. Principis d’actuació

Les activitats del TMC tindran en compte els següents principis d’actuació:

• Potenciar que es formulin propostes participatives per part de la ciutadania d’acord amb la missió, visió i objectius del TMC,
per tal de forjar un sentiment de pertinença als espais entre els habitants de Canet de Mar.

• Coordinar la programació i activitats del TMC amb la resta d’iniciatives culturals de l’Ajuntament de Canet de Mar, així com
també amb la de les entitats i espais del municipi.

• Contribuir al desenvolupament de les estratègies municipals en els àmbits econòmic, social i turístic, per tal de situar el TMC
com equipament que participa activament i de manera col·laborativa per donar resposta a les oportunitats i desafiaments de
Canet de Mar.

• Establir línies de coordinació i cooperació cultural amb espais escènics de l’entorn, sobretot de la resta de la comarca del
Maresme i molt especialment els més propers: d’Arenys de mar i de Calella.

• Establir línies de col·laboració amb municipis propers que no disposen d’espai escènic municipal amb programació estable i
professional, com Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta o Sant Pol de Mar, per tal de projectar l’oferta d’activitats del
TMC aquest entorn immediat com són les activitats adreçades a escoles.




