L'INSTITUT JA TOCA!

SALVEM ELS AMETLLERS!
RECUPEREM CAN JOVER!
L’Institut Sunsi Móra de Canet
porta molts anys en barracons
esperant la construcció de l’edifici
definitiu.
L’Ajuntament, a través del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM), preveu que l’institut es
construeixi a la zona dels
Ametllers de Can Grau de
Muntanya.
Es tracta d’un terreny de bosc, d’ametllers i d’horta amb un alt valor ambiental pel
municipi i que abans de la modificació del POUM gaudia d’una Protecció Especial
d’Interès Natural i Ambiental.
La Coordinadora per l’Emergència Ambiental de Canet (CEAC), que agrupa entitats i
persones del municipi, ens hem oposat a aquesta ubicació i hem treballat una
alternativa que asseguri la construcció de l’institut el més aviat possible evitant
aquesta agressió ambiental.
Hem encarregat un estudi d’impacte ambiental i una alternativa urbanística
viable que ha posat de manifest que la millor alternativa és construir el nou institut
a l’edifici de la fàbrica de Can Jover (fa pocs mesos ha canviat la propietat, fet que
obre unes possibilitats fenomenals que fa poc temps no existien).

Dissabte 5 de juny a les 11:30h al Passeig de la Misericòrdia,
davant l’edifici de Can Jover, un acte per presentar la
proposta, tot visitant l’espai. Hi esteu tots/es convidats/des!

DEMANEM EL VOSTRE SUPORT PERQUÈ
L'AJUNTAMENT ACCEPTI AQUESTA PROPOSTA!

8 RAONS PER UBICAR
L'INSTITUT A CAN JOVER
SALVAGUARDA ELS AMETLLERS: Preserva aquest paratge agrícola protegit,
fet important en l’actual context d’emergència climàtica i ambiental.
RECUPERACIÓ DE PATRIMONI EMBLEMÀTIC DE CANET: Ubicar-hi l'Institut
és una manera de recuperar la història i el patrimoni industrial de Canet, i a més,
té un valor sentimental molt elevat.
BONA UBICACIÓ: Se situa al centre neuràlgic de la vila. Alumnes, familiars i
professorat podran anar-hi a peu, potenciant així l'activitat al nucli urbà.
TÉ TOTS ELS SERVEIS URBANÍSTICS: El recinte de Can Jover té tots els
serveis urbanístics i la condició de solar (aigua, electricitat, clavegueram,
carrers), cosa que manca a la finca dels Ametllers. Això podria comportar un
estalvi de diners al voltant dels 525.000€.

ÉS MÉS ECONÒMIC PEL MUNICIPI: El Departament d’Educació finança tota o
bona part de les obres.
MATEIX TEMPS DE CONSTRUCCIÓ QUE ALS AMETLLERS: En tots dos casos,
no podrà estar construït abans del curs 2026-2027.
ÉS UN PROJECTE DE GRAN DIMENSIÓ: Can Jover disposa de 7.940m2, més
del que demana el Departament d’Educació.
OBLIGACIÓ LEGAL DE REHABILITAR CAN JOVER: És obligatori rehabilitar-lo
en un termini de 4-6 anys, per imperatiu legal de la Llei de Patrimoni Cultural. Si
no hi ha celeritat en realitzar les obres de rehabilitació pot esdevenir massa tard i
malmetre’s del tot el complex fabril.

L'INSTITUT JA TOCA,
ELS AMETLLERS NO ES TOQUEN!
PODEU SEGUIR LA FEINA QUE FEM A:

ceacanet@gmail.com

@SalvemAmetllers

