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La zona esportiva forma part del Pla d’Equipaments aprovat per l’Ajuntament, en Junta de Govern, el 3

de juliol de 2008. L’objectiu és que Canet tingui els equipaments educatius, culturals, esportius i

socials que li cal. Aquest Pla obre el camí per aconseguir-ho.

La Generalitat exigeix que tots els pobles tinguin un Pla dEquipaments per atorgar subvencions. Per

això vàrem redactar el MIEM (Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals). El Consell Català de

l’Esport de la Generalitat de Catalunya l’ha aprovat.

Proposem, doncs, una zona esportiva COMPACTA i ACCESSIBLE.

És compacte perquè hem prioritzat que la gran majoria d’entitats esportives puguin realitzar les seves

activitats esportives en un entorn amè i amb les condicions necessàries i imprescindibles. També

farem de la zona esportiva un lloc on qualsevol canetenc pugui realitzar qualsevol activitat esportiva.

La pràctica de l’esport és universal i hem de promocionar l’esport de lleure amb les instal·lacions

obertes a aquelles persones

És accessible perque hi arriba el bus. Una de les nostres màximes és fer de Canet un poble el més

accessible possible i així fer la vida més amena a tothom.

Hem fet realitat un dels projectes més esperats per tothom. De moment hem aconseguit el primer

objectiu: com serà i què hi haurà. + Esport és + Canet.

Engrescador, aquest es l’adjectiu que més s’identifica amb el meu estat anímic actual. Després de finalitzar una

etapa molt absorbent de la meva vida, la de ser mare i empresària (tot i que de mare, continuo exercint... ara ja no

cal  fer-ho amb la intensitat que necessitava quan els fills eren infants, exerceix-ho, des de la tranquil·litat que em

donen els dos exemplars d’adults que ja tinc. I com a empresària que he aconseguit les fites marcades

professionalment, ara ja puc dedicar-me a fer el que realment em ve de gust.

Ara vull i puc treballar per uns ideals, els del meu poble. Per la cultura i els valors que m’han tramés els meus avis i

pares, tots bons representants del meu poble, el poble català. Em sento identificada per un col·lectiu, ERC. Que

representa i defensa Catalunya i la meva gent. Ara toca implicar-me, i per poc que pugui, ho faré amb totes les

meves forces.

Només puc parlar d’esports des de una visió com a mare preocupada pel bon desenvolupament físic i psicològic

dels fills. Entenc l’esport en la infantesa com a part necessària per la sana i completa  formació de l’individu. Seria

ideal que els nens en l’etapa escolar, poguessin practicar un combinat de diversos esports, potenciar els jocs en

equip, treballar els valors que suposa col·laborar amb més nens per aconseguir una fita comú; i de passada anar

descobrint les aptituds de cada persona i orientar-la cap un esport concret. Ja en l’etapa d’adolescent l’ajudaria a

omplir la seva vida i a cuidar-se i un cop adult, pogués aconseguir fites com esportista o bé un hobby sa i

engrescador.

Per tot això, intentar centralitzar el màxim d’esports possibles en una mateixa zona, ho trobo fantàstic i pràctic. Però

posats a ser francs, trobo una gran mancança quan parlem d’esports a Canet. Sempre estem donant l’esquena al

mar…, ens hem de creure i potenciar el que tenim, som mediterranis, tenim un tresor i no el sabem aprofitar.

Hauríem de canviar la mentalitat i entendre que tot el poble, pot girar entorn a la costa que tenim, no aprofitem la

platja (no només serveix per prendre el sol a l’estiu, té moltes altres possibilitats) i es una llàstima que els nostres

fills hagin d’anar al poble veí, per poder conèixer uns esports que per situació, i herència dels

nostres avantpassats mariners, haurien de ser els mes practicats pels canetencs.

Present i Futur

Blanca Arbell i Brugarola

Presidenta d’Esquerra Canet de Mar

Per què és necessari

un Pla Municipal d’Equipaments?



Hola sóc en Pierre Gascón, President del Club

Ciclista CANET i com a tal i en nom de molts dels

meus companys i companyes del món de la bici vull

dir que un cop vist aquest projecte em sembla

FANTÀSTIC. Jo comparteixo l’opinió que la zona es-

portiva ha d’agrupar el màxim d’esports possibles en

un mateix espai i amb l’avantatge de la seva gran

proximitat al poble. Això permet que la gent es des-

placi d’un recinte a l’altre i pugui seguir vàries acti-

vitats en una mateixa estona de temps. També farà

que augmenti l’afluència de públic a totes elles i a la

vegada fomentar l’esport entre els joves i els menys

joves. Aquest és un model que ja està funcionant

molt bé en alguns pobles veïns i estic segur que a

CANET també serà un èxit. Tant de bo ho veiem ben

aviat.

També m’agradaria saber si al circuit de Cross s’hi

podran fer entrenaments i competicions de bici BTT,

que són les de gran majoria a CANET.

A la part negativa penso que els apacarcaments po-

den ser insuficients, i per tant preveure-hi més

places.

Agraït per comptar amb la meva opinió.

Què opinen els esportistes

de Canet de Mar ?

Pierre Gascón Loba és president

del Club Ciclista Canet

Hola Amics!

Sóc en Xavi Lorza, durant més de 20 anys i fins l’any 2005

vaig ser copilot de ral·lis. Durant aquest temps he visitat

molts països i he pogut veure bastants centres esportius.

He quedat gratament sorprès del projecte que m’han pre-

sentat. Canet necessitava tornar a ser aquell Canet dels

anys 80 on el bàsquet era molt conegut o de principis del

nou segle quan el futbol-sala també era l’estandart del

poble.

Hem començat amb la piscina i fitness, i això ha estat un

primer i gran pas pel futur complex esportiu. A primer cop

de vista la idea és més que correcte. Però quan vaig veient

la quantitat d’esports que hi hauran encara és millor. Una

boníssima idea és el half-pipe d’skate que tanta falta fa a

Canet. Està molt bé que sigui al polígon perquè permet

alliberar el centre del poble i  els carrers del polígon poden

absorvir events esportius grans tipus marxa popular, cursa

de BTT, mitja marató, etc.

Potser seria bó tenir Esquaix juntament amb el Pàdel. No

oblidar d’una zona de vestuaris gran, espaiosa i amb cale-

facció perquè tants esports junts els cladrà tenir bastants

vestuaris. Penseu que hi hauran esports com l’atletisme, la

btt, el pàdel, inclús les botxes que els esportistes agrairan

una bona dutxa després de fer el seu esport.

El que crec que farà falta serà lloc on deixar els cotxes, per-

què caminant des del poble queda una mica lluny. També

un cop funcioni tot serà bo que l’autobús de Canet tingui

més cadència i poc a poc la gent del poble l’utilitzarà per a-

nar a l’àrea esportiva.

Felicitats per la iniciativa i endavant amb l’esport cantenc!

Xavi Lorza i Juncà és team manager de

l’equip de ral·lis RMCmotorsport i copilot

de ral·lis durant més de 20 anys

És hora de que Canet disposi d’unes instal.lacions espor-

tives ben equipades, ja que l’esport és font de vida per un

poble, sobretot per els nens i joves que a través de l’esport

disfruten d’una vida saludable i aprenen un conjunt de va-

lors com esforç, treball en equip, solidaritat, respecte i molt

més, tots molt vàlids per aplicar al llarg de la vida. El

projec-te esportiu serà un pas endavant com a poble, i serà

una manera molt pràctica de poder dur a terme l’esport, ja

que el fet de que les diferents zones esportives estiguin

juntes, fa més còmode tant per l’esportista com per

l’espectador gaudir de tots els equipaments disponibles.

Com a esportista i canetenc, estic molt content de veure

que es treballa pensant en el futur de l’esport i espero que

tothom ho podem gaudir el més aviat possible ja que sem-

pre ha sigut una assignatura pendent a Canet.

Jordi Galán i Brugarola és jugador

professional d’hoquei patins amb

el Club Roncato Patí Vic de l’OK

Lliga

Hola sóc en Jordi Galán i Brugarola,  jugador

d’hoquei patins del Club Roncato Patí Vic que milita

a la OK lliga, m’agradaria remarcar que els meus

inicis en aquest esport van ser al meu poble, Canet

de Mar, ara fa més de vint anys, en el Club Hoquei

Canet. Destacar que del nostre poble han sorgit

grans esportistes de diferents àmbits, i sense gaudir

d’unes infraestructures esportives com les que ens

presenta aquest projecte. Crec que un projecte

d’aquestes dimensions pot millorar el poble tant

esportivament com a nivell social, ja que l’esport

aporta altres valors  implícits en la convivència i el

respecte, sense descartar la promoció i la incitació a

conèixer nous esports.

Estic orgullós que una de les preocupacions del

nostre poble, sigui enfortir l’àmbit esportiu, donant

rellevància tant els esports col·lectius com els indi-

viduals, per això és important poder gaudir d’un

complex esportiu on el ventall d’activitats sigui tant

distès,  i tots nosaltres podem disfrutar del nostre

esport en el nostre poble.

Robert Franch i Illa és jugador

professional de futbol amb la U.E.

Vilajuïga a Tercera Divisió
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Què opinen els esportistes

de Canet de Mar?

Xavi Pérez és Coordinador de base del

Club Bàsquet Canet

Crec que la construcció de la nova zona esportiva del nostre poble ens facilitarà

la pràctica de tots els esports que es realitzen a Canet, ja que significarà un

augment dels espais i la qualitat d’aquests. Opino també,  que és bo que totes

les pistes i camps de joc estiguin concentrats tots en la mateixa zona del poble,

una zona on és podrà estacionar amb comoditat i que serà de fàcil accés.

Pel que fa estrictament a la pràctica del bàsquet, crec que és molt necessari

aquest nou pavelló, ja que si s’aconsegueix fer que surtin tres pistes creuades,

guanyaríem moltes hores d’entrenament pels jugadors del nostre club i evitaríem

les hores d’entrenament a l’institut del poble sobretot als mesos on fa més fred.

En resum, espero que aquest nou projecte faci augmentar la quantitat d’espor-

tistes del nostre poble.

"En aquella data

vaig entendre que

haurem de lluïtar

molt per arribar a

tenir la Indepen-

dència del

nostre país."

Narcís Cortada és

dibuixant

Canet és un poble ple d’esportistes i de gent amb ganes de practicar qualsevol tipus d’esport senzillament per qüestió de

salut i de benestar, i això no ho acabo de descobrir, és un fet evident. Es pot comprovar senzillament observant el

moviment que hi ha en el nou gimnàs, en el passeig marítim, en els pavellons actuals,... a qualsevol hora del dia, són

sempre plens de gent saludable i sana practicant exercici. I si consultem les dades dels clubs dels diferents esports que

es practiquen a Canet (que en són moltíssims) descobrirem una llarga llista d’esportistes federats.

Per això, crec, que és evident que Canet necessita una instal·lació esportiva que ens reuneixi a tots.  Per aquest motiu, és

un bona notícia saber que existeix aquest projecte i que a més està aprovat. És un projecte modern, ambiciós, en el que hi

tenen cabuda tots els esports i del que espero traiem, només, experiències positives. Com a esportista i com a canatenca

dic que tenim la necessitat d’aquest espai aglutinador de persones, d’esportistes i d’esdeveniments. Un espai que

permeti apropar-nos i conèixer-nos millor.  Necessitem aquest recinte per facilitar la pràctica esportiva de les nostres joves

promeses, i el seguiment pels afeccionats a l’esport. Per acabar aquest breu escrit m’agradaria agrair a tota aquelles

persones que van fer, estan fent i faran, que aquest projecte deixi de ser projecte  per ser una realitat de la que poder

gaudir ben aviat.

Noemí Dulsat ha sigut campiona del món d’hoquei

patins. Jugadora del Club Hoquei Canet i Club

Hoquei Arenys de Munt. Capitana de la Selecció

Catalana d’Hoquei Patins.

La meva opinió sobre el futur

complex esportiu a Canet de Mar és

molt favorable. Sóc jugador del

Canet Futbol Sala i un nou

poliesportiu seria molt convenient

per la massificació de l’actual i

també la resta d'instalacions será

favorable ja que es podrà jugar i

practicar altres esports i això farà

que hi hagi un bon ambient entre

tots els diferents esportistes. Un

model que m’il·lusiona.

Gerard Gálvez Quintana

és jugador del Canet

Futbol Sala en

categoria juvenil i

sènior


