
Decàleg a Canet davant
la crisi ambiental i climàtica 

Propostes en 10 àmbits per mitigar la crisi ambiental i climàtica a
Canet de Mar i per anar debatent i perfilant el Canet que volem:

             
  Energia renovable i sostenible

  Mobilitat i transport sostenible

		 Reducció	i	màxim	aprofitament	dels	residus	i	consum
  sostenible

              Protecció del territori, del medi i dels espais agrícoles  
  i periurbans

  Millora en la gestió del litoral i de les platges 

              Foment de l’agricultura local i ecològica, i sobirania
  alimentària

      Medi atmosfèric i paisatge urbà, per un aire net

              Promoció d’economia sostenible i llocs de treball
  a Canet 

  Transparència i millora en el cicle de l’Aigua

  Habitatge públic i assequible
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1 Energia
 renovable i sostenible 

   Cal un Pla concret i calendari 2020-2030 d’energia renovable i   
d’eficiència energètica, amb indicadors i avaluació anual. Per complir 
el QUART acord de la moció de suport a l’emergència ambiental, cli-
màtica i de residus aprovada al ple de setembre de 2019.

    Aconseguir com a mínim el 27% d’eficiència energètica i un mínim 
del 27% d’energia renovable al 2030. Compromisos de l’Ajuntament 
de Canet del Pacte d’Alcaldes per una energia Sostenible local (PAES).

   Aplicar mesures d’eficiència energètica a tots els edificis munici-
pals amb control per monitoratge i instal·lació plaques fotovoltaiques 
a tots els edificis on sigui viable.  

    Ordenança municipal que promogui, faciliti i bonifiqui l’energia fo-
tovoltaica i l’eficiència energètica dels edificis. Com planteja el nou 
ordenament de la UE sobre energia i clima.

    Promoció d’instal·lació d’energia fotovoltaica en edificis particulars, 
comerços i tallers, amb l’ajuda de bonificacions o desgravacions.

     Servei d’assessorament als particulars, comerços.

     Transport públic amb vehicles elèctrics i d’instal·lació d’un punt de 
recàrrega per als vehicles elèctrics al municipi. 

    Garantir l’accés a l’energia a tothom, amb facilitats per accedir a 
l’energia renovable i sostenible, i a la sobirania energètica. Amb bo-
nificacions al rebut de l’energia per a persones i famílies vulnerables. 

Ca
ne

t d
e 

M
ar



2 Mobilitat
 i transport sostenible  

    El Pla de mobilitat hauria de partir del criteri de l’emergència cli-
màtica com element vertebrador.

     Donar prioritat als vianants, pacificar el trànsit, zones de vianants 
al centre urbà i impuls del transport públic, les xarxes de camins i 
carrils bici.

    Electrificació del transport públic i dels vehicles municipals i fo-
mentar la mobilitat compartida de vehicles elèctrics.

     El Pla no hauria d’incorporar una nova sortida de l’autopista, ni el 
desdoblament de la C-32, ni el canvis de la ronda.

      Prioritat i promoció del transport públic dins del municipi: ampliar 
i millorar el circuit, nombre i freqüència dels busos i bus escolar.

    Pla de connectivitat externa: segons la “Declaració del Maresme i 
el Pacte per la mobilitat del Maresme” potenciant el transport públic. 
Caldria Plantejar un Pla de mobilitat Comarcal, amb millora del tren 
i busos elèctrics.

      Reducció de la taxa o gratuïtat del transport públic interurbà per a 
persones i famílies vulnerables. Expedició d’una acreditació per part 
de l’Ajuntament segons la situació econòmica i social de les persones 
que ho demanin.
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3 Reducció
	 i	màxim	aprofitament
 dels residus

 i consum sostenible 
   Cal reduir els residus i millorar els resultats de recuperació i 
tractament.

    Adhesió municipal a l’Estratègia Catalana Residu Zero i suport 
actiu a la proposta de Llei catalana Residu Zero de Prevenció de 
Residus.

     Que en la contractació pública s’incorporin criteris ambientals 
i socials com segells de gestió forestal, comerç just, ecoetiquetes, ...

   Incorporació de personal municipal d’educadors/es ambientals a 
l’àrea de medi ambient, amb la funció de seguiment i intervenció di-
rigida a les persones i activitats que no separin correctament per re-
conduir la bona separació de les deixalles i no respectin el calendari 
establert.

     Reforçar el model de classificació de les deixalles: orgànica, paper-
cartró, vidre i la resta de materials reciclables junts (tot tipus de plàs-
tics, metalls, brics) i resta.

    Implantar sistemes d’individualització i identificació de les bosses 
d’orgànica i resta. Així es podrien aplicar criteris de pagament per 
generació o incentius de bonificacions i penalitzacions.

    Millora en la destinació de la poda i que es dugui a una planta de 
compostatge per fer-ne compost, doncs actualment acaba a la incine-
radora de Mataró.

      Deixalleria: reubicar aquesta instal·lació, més propera al nucli urbà 
i que pugui operar també com a punt d’emergència. 
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3 Reducció
	 i	màxim	aprofitament

dels residus
 i consum sostenible 
     Actuacions que focalitzin reduir els residus d’un sol ús (plàstics, envasos):

1- Les activitats municipals o de serveis municipals haurien 
d’utilitzar sempre gots i vaixella reutilitzables. 
2- Per obtenir permisos i subvencions per activitats s’hauran 
d’usar en festes i actes gots i vaixella reutilitzables.
3- Funcionament d’un servei municipal de gestió i neteja de gots i 
vaixella reutilitzables
4- Les màquines de dispensar begudes o aliments hauran de tenir 
sistemes de retorn d’envasos.
5- Foment als establiments de restauració d’aigua de la aixeta de-
purada i gratuïta.

      Per un comerç sostenible com a valor afegit. Campanya per establir 
una Xarxa de comerços verds de Canet.

   Un comerç que incentivi especialment la venda a granel, la ven-
da d’enavasos reutilitzables, el consum de productes i agricultura de 
proximitat i ecològics, la retirada de safates i bosses de plàstic. Amb 
el lliurament del distintiu de comerç verd de Canet i amb aplicació de 
desgravacions o bonificacions fiscals.

  Plantejar el debat local i comarcal d’abandonar el tractament 
d’incineració de residus si s’aconsegueix una millora dels resultats de 
la recollida selectiva (actualment estem al 56% de recuperació real) i 
una reducció de residus innecessaris que no es reciclen. 

      Plantejar la possibilitat de promoure una planta de compostatge de 
proximitat (a Canet o mancomunat amb d’altres pobles del voltant). 
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4 Protecció del territori,
 del medi i dels espais
 agrícoles i periurbans

    Contenir la pèrdua d’espais agrícoles i periurbans, com seria reu-
bicar el nou institut, segons contempla el POUM, per tal de preser-
var l’espai dels Ametllers de Can Grau de Muntanya com a zona de 
l’anella verda.

    Conservar l’anella verda (el Càmping Victòria és edificable segons 
el POUM). Caldria desclassificar-ho i mantenir l’acord de l’espai de 
l’anella verda.

      Incorporar Canet al Parc Natural del Montnegre des de la muntan-
ya fins al mar.

      Evitar la realització d’una nova sortida de l’autopista, per l’impacte 
que comportaria a la zona nord-est del municipi i amb el conseqüent 
risc d’urbanització de zones no edificades. 

    Naturalitzar progressivament els marges dels rials: reforçaments 
de marges amb tècniques que permetin regenerar la vegetació de ri-
bera autòctona i originària. 

     Programació i coordinació amb l’ACA i els propietaris per mantenir 
els rials en condicions ambientals, tant en la retirada de la sorra com 
per la revegetació autòctona (aloc, alzines, ...), manteniment i neteja 
periòdic. Carta del paisatge d’acords amb propietaris.
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4 Protecció del territori,
 del medi i dels espais
 agrícoles i periurbans

     Impuls de coneixement i estima del medi amb itineraris i senyalit-
zació de camins a la muntanya i rials.

       Protecció d’hàbitats concrets de fauna i flora (blauets, capsigranys, 
eriçons, teixons i molts ocelles més).

    Incorporació a la plantilla de l’Ajuntament de personal expert en 
biodiversitat.

     Retolació d’informació ambiental i el seu manteniment.

    Tractar la plaga del “tomicus” amb gestió forestal comarcal i vin-
culant.

    Actuació antiplagues de l’arbrat urbà amb aplicació dels sistemes 
més ecològics i que no afectin els ecosistemes i la salut de les perso-
nes.

     Pastura extensiva sostenible per netejar el bosc. 
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5 Millora en la gestió
 del litoral i de les platges 

     Cal un replantejament del futur del litoral del Maresme i les políti-
ques territorials fetes fins ara. 

     Adhesió al Pacte pel litoral del Maresme i a la creació d’una Taula 
interdisciplinària de Gestió del Litoral, seguint l’exemple de la Taula 
de la Tordera, per impulsar compromisos socials i polítics per dissen-
yar una nova política de gestió de litoral davant la preocupació per 
les perspectives de futur del nostre entorn costaner i del litoral que 
volem.

     Definir un Pla de gestió de els platges de Canet amb criteris que 
facilitin avançar en la naturalització i millora de la gestió del litoral, 
amb la creació d’una Taula multisectorial i interdisciplinària local per 
dur a terme el debat i les propostes que oferim.

     Augmentar i mantenir els espais de protecció efectiva de les plat-
ges. Naturalització de les dunes, seguiment i manteniment.

     Oposició al projecte del Ministerio (MITECO) de regeneració de 
platges amb més dragues i espigons.

     Repensar les actuals accions de neteja mecanitzada de les platges. 

     Augmentar els espais del litoral amb protecció efectiva. 

     Campanyes de neteges del fons marí de forma periòdica.
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5 Millora en la gestió
 del litoral i de les platges 

      Naturalització del litoral: al Passeig de mar cal la plantació, mante-
niment i seguiment de vegetació i arbrat propis de l’ecosistema litoral 
(tamarius, bellaombres).

     Establir un protocol de gestió i neteja del litoral per temporals.

     Educació ambiental: conscienciació ambiental que revalori les pla-
tges, el litoral i els rials, amb les seves dinàmiques i valors ecològics, 
i no només  com a espai d’esbarjo i també per un consum responsable 
sense plàstics i evitar l’abandonament de deixalles a les platges. 

    Retolació i manteniment d’informació ambiental al llarg de tot el 
litoral.
     
    Incorporar biòtops i fer seguiment dels que s’estan instal·lant per 
conèixer i fomentar la visa de la fauna i flora marina.

    Control de l’abocament d’aigües brutes al mar provinents de plu-
vials i rials, i informació pública.

      Control i sancions als propietaris de gossos que deixen que els seus 
animals facin femtes i orines a la platja. 

    Eradicar les burilles i fum de les platges i, si s’escau, habilitar es-
pais lliures de fum.
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6 Foment
 de l’agricultura local
 i ecològica i sobirania   

alimentària
    Conservar el patrimoni arquitectònic tradicional, els valors natu-
rals, la memòria rural i preservar els espais encara existents. 

     Establir sistemes de banc de terres.

     Desgravacions fiscals o ajudes a mantenir l’activitat.

    Promoure i facilitar els canals de distribució i difusió en els canals 
municipals, amb l’objectiu que a tots els comerços es venguin produc-
tes locals o de pobles del voltant, i especialment ecològics.

   El Mercat municipal ha de tenir més producte de proximitat. Un 
altre mercat és el dels dissabtes davant de Comediants, amb la possi-
bilitat d’ampliar-lo a més dissabtes de cada mes.

    Compra de productes frescos de proximitat i ecològics als menja-
dors públics (escoles, escola bressol, institut, geriàtric, altres serveis 
municipalitzats o amb presència municipal), per donar estabilitat als 
productors.
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6 Foment
 de l’agricultura local
 i ecològica i sobirania   

alimentària
     Potenciar el mercat central agrari comarcal o mercats de zona per 
evitar el transport a Mercabarna, per abaratir costos, i evitar emis-
sions de GEH i gasos contaminants. 

     Recuperar i promoure més horts urbans amb implicació municipal 
en la gestió i seguiment, en terrenys municipals, seguint el concepte 
d’apadrinament o formació per part de pagesos locals. 

     Promoure l’horticultura urbana en terrats, jardins i patis, i amb la 
incorporació de la figura d’un/a educador/a ambiental i per promoure 
l’educació per la sobirania alimentària. 

     Caldria un Pla de reducció del malbaratament alimentari, amb es-
pecial atenció al mercat municipal i el setmanal. Recirculació dels ali-
ments no venuts entre els col·lectius vulnerables.

   Per potenciar l’agricultura s’han de tenir els rials en condicions. 
Això suposa adaptar la normativa municipal al fet de ser pas per 
l’aigua, vehicles i vianants.
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7 Medi atmosfèric
 i paisatge urbà, per

un aire net
     Regular la crema d’esporga i fracció vegetal els dies d’inversió tèrmica.

     Reduir l’ús de vehicles de combustió, siguin particulars, públics o 
de transport col·lectiu privat.

    Informació periòdica de l’estat de la qualitat de l’aire i dels focus 
emissors.

    En el Reglament d’edificació incorporar les solucions de sostres i 
murs verds en les zones amb més densitat urbana i de mobilitat de 
vehicles.

      Evitar l’efecte “illa de calor” en zones molt impermeabilitzades com 
la plaça Universitat, amb arbrat, murs verds i jardins verticals per 
refrescar i oxigenar la zona. 

     Naturalitzar patis de escoles i instituts, amb un mínim de formigó, 
plantar arbres i arbusts, i fer parets i murs verds.

    Programa estable de voluntariat urbà que contempli un itinerari 
formatiu amb cursos de capacitació per poder fabricar cases-nius, 
plantar arbres, restaurar flora de dunes i jardins verticals.

    Implicar a les empreses en recolzar projectes de conservació. Bo-
nificar les empreses que apliquin mesures de biodiversitat en les 
seves instal·lacions (nius, teulades verdes, zones verdes, energies 
renovables). Patrocinis privats que ajudin a finançar projectes de 
conservació.

   Art urbà amb temàtica floral i fauna local en murs, i casetes 
d’electricitat.
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8 Promoció d’economia
 sostenible i llocs de treball  
 a Canet

     Promoure l’ocupació local per reduir les emissions en el transport, 
augmentar la qualitat de vida, i la convivència familiar. I amb priori-
tat, en lo possible, als col·lectius vulnerables.

   Municipalitzar el polígon industrial de Canet per abaratir el cost 
del terreny, o fer-lo a cost 0. Es tracta del retorn d’empreses que van 
marxar de Canet a altres polígons propers com el de Sant Pol-Sant 
Cebrià o el d’Arenys de Munt. També es crearien noves empreses i es 
traslladarien algunes des del nucli urbà.

     Escola Taller municipal. Ja n’hi havia hagut durant anys amb bons 
resultats d’aprenentatge i de restauració d’edificis municipals. Ara 
hauria de ser municipal.

    Centre de Recerca (antiga Escola de Teixits). Es tracta de mantenir-la 
i potenciar-la a Canet.  També treballen en contacte i amb demanda 
d’empreses particulars.

    El tèxtil a Canet és història antiga, però no hauríem de perdre els 
professionals, l’experiència. Es tracta de potenciar les petites empre-
ses als domicilis particulars. Per tant cal adaptar la normativa muni-
cipal a l’existència d’aquestes empreses.

    Promoure el comerç sostenible. Formació als comerciants, distin-
tius de qualitat ambiental.

     Tots els nous edificis han de ser amb els baixos pensats per a locals comercials.

     Agricultura: potenciar més el Mercat municipal amb el producte de 
proximitat i ecològic. 

     La Casa Piñol hauria de rehabilitar-se per ser el Museu dels Come-
diants o el Museu de la Cançó.

    Turisme: Canet té pocs hotels petits i la zona del càmping Victòria 
s’ha requalificat amb el POUM per passar a ser edificable (la qual cosa 
ens sembla que vulnera l’acord de mantenir l’anella verda de Canet). 
Proposem permetre edificar algun petit hotel o reconvertir alguna vi-
venda. Això suposa una moratòria als apartaments turístics.
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9 Transparència i millora
 en el Cicle de l’Aigua

     Disposar del Pla de clavegueram i de tot el cicle de l’aigua a Canet.

     Que sols s’aboquin o condueixin les aigües pluvials al mar.

     Ordenances municipals que incorporin que els habitatges unifami-
liars recullin les aigües pluvials per usos sanitaris i de reg.

      Recuperació de les mines i pous de Canet i aprofitament de les se-
ves aigües. 

     Informació pública constant de l’estat de la qualitat de l’aigua.

     Campanyes de reducció de consum de l’aigua.

    Garantir l’accés a l’aigua a tothom, amb bonificacions al rebut de 
l’aigua per a persones i famílies vulnerables.
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10 Habitatge
 públic i assequible

      Dret a l’habitatge digne i equitatiu. Entre pisos buits i pisos de sego-
na residència s’estima en un 30% del parc total d’habitatge de Canet, 
mentre que cada cop son més les persones que es troben amb dificul-
tats per accedir a un habitatge que satisfaci les seves necessitats.

    Cal censar exhaustivament tots els pisos turístics de plataformes 
com Airbnb, procedir a multar els il·legals (que no tenen llicència 
d’HUT de la Generalitat), i incentivar la seva posada en lloguer al 
mercat regulat.

     No calen transformacions disruptives. Només cal emplenar un terç 
dels pisos buits de Canet i reduir els pisos turístics per a millorar sig-
nificativament les condicions.

     Prioritat en promoure la rehabilitació.

    Inventariar els pisos buits i aplicar mesures tributàries que facin 
inviable mantenir-los fora del mercat.

      Inversió en adquisició d’immobles desocupats o fora d’ús per fer po-
lítiques socials d’habitatges i evitar la construcció de nous habitatges.

     Posar en marxa un programa de masoveria urbana per a tots 
aquells propietaris que no puguin reformar pisos buits i vulguin po-
sar-los a disposició del poble.

     Ajudes socials per la rehabilitació d’edificis.

Amb la
col·laboració
de:
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fotlicastanya@gmail.com / fotlicastanya.blogspot.com

Donen suport al Decàleg:
Coordinadora Emergència
Ambiental de Canet de Mar:
•Centre d’Ecologia i Projectes
Alternatius-Ecologistes de Catalunya
(CEPA-EdC) 
•Centre d’Estudis Canetencs
•Fot-li Castanya! 
•Greenwalkers de Canet de Mar 
•Grup Excursionista de Canet de Mar 
•Suport Mutu de Canet de Mar
•Thalassa de Canet de Mar
•Esplai Bitxus




