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Destacats L’Ajuntament aprova un

pressupost de 17 milions d’euros

Descobreix
la nova programació
de Can Palots

El pressupostos suposen una important aposta social i inclouen més
de 2 milions d’euros per a inversions

El reciclatge
és cosa de tots

El ple municipal del passat 26 de gener va aprovar el pressupost pel 2017

Suma’t a la celebració
del Dia de la Dona

El ple de l’Ajuntament de Canovelles del mes de gener ha aprovat el pressupost municipal pel 2017. El pressupost per aquest
2017 és de 17.003.668,29 euros ( 886.509,46 euros més que
l’any 2016) i preveu una inversió de 2.345.449,89 €.
L’equip de govern ha explicat que es tracta d’uns pressupostos
socials basats en valors com l’educació, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. L’increment més gran en el pressupost
s’ha fet en les àrees de Serveis a les Persones i de Dinamització Econòmica. El pressupost aposta pel manteniment i la

creació de nous serveis públics municipals, la millora de l’espai
públic, la planificació i ordenació urbanística (POUM) o l’impuls
a l’economia i a la creació de llocs de treball. En l’apartat
d’inversions, destaquen la creació d’un pont nou sota la via del
tren, la remodelació del pavelló Tagamanent i la construcció
d’un equipament esportiu polivalent nou a l’espai de les antigues piscines descobertes.
Pàgina 3

Es comencen a anivellar els terrenys
de la futura escola Els Quatre Vents
Aquesta setmana han començat les obres d’anivellament del
terreny del solar on ha d’anar l’escola Els Quatre Vents. Les
obres tenen per finalitat retirar les terres i anivellar el terreny,
sota la supervisió del Servei d’Arqueologia per protegir les
troballes adqueològiques de Ca l’Estrada 2.

Segueix-nos
a les xarxes socials!

@ajcanovelles

La Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres de construcció de l’edifici de l’escola Els Quatre Vents a l’empresa
Viasgon, Obras y Servicios amb seu a Barcelona i Valladolid.
L’adjudicació s’ha fet per un import de 2,99 milions d’euros
(sense l’IVA), uns 849.000 euros menys que l’import de licitació
ofert pel Departament d’Ensenyament. El termini d’adjudicació
s’ha fixat en 14 mesos. Els treballs de construcció haurien de
poder començar en les properes setmanes. L’Ajuntament va
tenir una reunió amb la directora dels Serveis Territorials del
Departament d’Ensenyament al Maresme i al Vallès Oriental,

Carmina Pinya. En la reunió, també es va posar sobre la taula
la planificació de grups per al curs vinent. En aquest sentit,
l’alcalde, Emilio Cordero avança que Ensenyament preveu
mantenir l’actual xifra de grups a primària i secundària durant
el curs que ve. Fins i tot, es podria guanyar un grup més de
primer d’ESO a l’institut Bellulla.

Calaix
Calaix
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Telèfons d’interès
Ajuntament
Ajuntament de Canovelles

93 846 45 55

Educació i Cultura
Biblioteca Frederica Montseny
Casal Cívic
Casal d’Avis
Casa Nostra (Centre obert infantil)
Centre Cultural
Escola Els Quatre Vents
Escola El Congost
Escola Joan Miró
Escola Jacint Verdaguer
Escola de Formació d’Adults
El Racó
Escola Bressol Sant Jordi
Escola Bressol Marta Mata
Institut Bellulla
Secció Institut
Casal Infantil La Quitxalla
Oficina de Català
Teatre Auditori Can Palots
Aula Tecnològica
Arxiu Municipal

93 861 89 80
93 846 39 28
93 849 13 01
93 846 66 48
93 840 24 94
93 861 85 49
93 849 47 44
93 849 03 62
93 849 20 49
93 846 39 68
93 744 59 95/660 85 48 55
93 849 60 49
93 744 58 75
93 846 64 95
93 840 19 90
93 849 47 87
93 861 89 82
93 846 80 54
93 846 83 54
93 840 69 76

Joventut i Esports
Servei d’Infància i Joventut
El Local (Centre Municipal d’Iniciatives Juvenils)
Eixam (Servei d’assessorament sociolaboral juvenil)
Camp de futbol
Pavelló Ca la Tona
Pavelló Tagamanent
SAE (Servei d’activitats esportives)

L’escandall

93 846 59 40
93 846 59 40
93 846 59 40
93 849 21 81
93 846 63 24
93 846 32 48
93 846 51 44

Serveis
Aquest mes, a l’Escandall, un dels articles del butlletí Un cop de mà del mes de gener concretament
el que correspon a la secció Etimologies.

Xandall
El mot xandall prové del francès chandail, que és
una reducció de marchand d’ail, ‘venedor d’alls’.
Aquest tipus de venedors venien alls o llegums, i
duien un uniforme —jersei i pantalons llargs— similar a la roba d’esport: ampla, còmoda i ajustada de
punys i turmells.
Com ja sabeu, Un cop de mà és una eina didàctica
que us oferim des de l’Oficina de Català amb l’objectiu d’aclarir conceptes, resoldre dubtes, donar a
conèixer nous termes..., sempre en un llenguatge
planer. Enguany n’han incorporat noves seccions:
El desvetllamots: mots i expressions que han caigut
en desús i que convé que no es perdin.
Etimologies: origen curiós d’algunes paraules.
Que diu que què?: comentaris sobre termes normalitzats pel TERMCAT.
Com ho dius?: nova secció d’aspectes de pronúncia.
L’apunt al punt!: nova secció sobre precisions lèxiques i aspectes de sintaxi.
Un nom per a cada cosa: nova secció de sinònims.
Recordeu que si el voleu rebre complet
per correu electrònic ens l’heu de demanar a:
canovelles@cpnl.cat
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Puigvert
Borja
Font Altaba
Girbau
Macià Goñi

Font Altaba: C/ Riera, 38. T. 93 849 08 33
Laia Borja: C/ Molló, 3. T. 93 840 18 11
Macià Goñi: C/ Verge del Pilar, 5. T. 93 849 35 06
Puigvert Barnils: C/ Molí de la Sal, 23. T. 93 849 44 38
Girbau: C/Sol, 65. T. 93 840 61 08
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93 840 27 95
93 846 39 90
93 846 39 81
93 846 84 52
93 860 41 55
900 77 00 77
93 860 91 00
900 76 07 60
93 849 67 04
93 846 58 11
902 25 00 70
900 30 40 70
93 861 82 30
93 846 45 22
93 472 91 31
93 846 83 52

Transports
Renfe
Taxis
Transgran

902 24 02 02
93 870 30 28
93 870 78 60

Sanitat i Emergències
CAP Canovelles
Hospital de Granollers
Sanitat Respon (24 hores)
Emergències
Ambulàncies
Creu Roja
Guàrdia Civil
Policia Local

Farmàcies de guàrdia
Febrer 2017

Serveis Socials
Servei de Promoció Econòmica
Correus
Deixalleria
Recollida de trastos
Enher-Fecsa (avaries)
Estabanell i Pahissa (avaries)
Gas Natural (avaries)
Jutjat de Pau
Notaria
Sorea (aigües)
Sorea (avaries)
Tanatori
Oficina de Benestar Social
Oficina de recaptació
Registre de la Propietat

93 846 83 28
93 842 50 00
902 111 444
112
902 23 20 22
93 861 12 40
93 846 53 53
092 / 93 846 75 76

Atenció a la ciutadania
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Macià Goñi
Puigvert
Borja
Font Altaba
Girbau

Horari de guàrdia setmanal: de dilluns a dissabte
de 9 a 21 h. Diumenges i festius de 9 a 13.30 h.
Els dies 24 i 31 de desembre de 9 a 20 h.
Farmàcia de guàrdia 24 h: Farmàcia Viñamata
de Granollers.
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Ajuntament de Canovelles
Dilluns i dimarts, de 8.30 a 18h. Dimecres, dijous i divendres,
de 8.30 a 14 h. Tel.: 93 846 45 55.
Alcaldia - Emilio Cordero Soria
L’horari d’atencio d’alcaldia és dimarts de 16 a 18 h i dijous d’11 a 13 h.
Cal demanar cita prèvia al tel. 93 846 45 55 o presencialment
a les oficines de l’Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 a 13 h.
Regidories. Per demanar hora amb els regidors, cal trucar
al Tel.: 93 846 45 55 i concertar visita.

Deixalleria
C/Indústria, 100 - Pol. Ind. Can Castells. Tel. 93 846 84 52.
Horari Habitual: de dimarts a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 19 h.
Dissabte de 9 a 15 h i diumenge de 9.30 a 14 h. Dilluns tancat

Recollida de trastos
Cal trucar prèviament al 93 860 41 55

Notícies
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El pressupost municipal per al 2017
El darrer ple municipal de l’Ajuntament
de Canovelles, que es va celebrar el 25
de gener passat, va aprovar el pressupost municipal per al 2017 amb els vots
a favor del PSC, l’abstenció del PP i ERC
i els vots en contra de CiU, Ciutadans i
Canovelles Canvia. El pressupost per a
enguany és de 17.003.668,29 euros
(886.509,46 euros més que l’any 2016) i
inclou una inversió de 2.345.449,89 €.
Segons l’alcalde, Emilio Cordero, el
pressupost garanteix el funcionament
del poble, dóna resposta a les seves
necessitats i facilita recursos per la
planificació del futur de Canovelles. És
un pressupost basat en valors: educació,
igualtat d’oportunitats, respecte, cohesió
social per construir un poble més amable i posar el màxim nombre de mitjans

al nostre abast per sortir reforçats i
sense exclusions d’aquesta situació
econòmica.
La regidora d’Hisenda, Noelia Lavado,
ha destacat que el pressupost s’emmarca dins d’una despesa realista i dins del
marc d’estalvi i racionalització de la despesa. Es compleix amb els requisits que
marca la Llei d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera. Es preveu una
ràtio d’endeutament d’un màxim del
34,95% (la llei permet fins a un 75%).
L’increment més gran és en l’àrea de
Serveis a les Persones i en l’àrea de
Dinamització Econòmica. D’altra banda,
el pressupost inclou el finançament de
serveis que haurien d’estar finançats
per la Generalitat de Catalunya, com el
centre d’educació especial Montserrat

Montero i les escoles bressol municipals,
on l’Ajuntament assumeix la seva part
i la part de la Generalitat per tal que no
recaigui en les famílies.

La Generalitat de Catalunya té un
deute contret amb l’Ajuntament de
1.086.186,56 euros.

Els eixos principals del pressupost:
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La igualtat
d’oportunitats.

L’espai públic:
un espai de
convivència.

La planificació
i ordenació
urbanística:
POUM.

L’impuls de
l’economia
i la creació
de llocs de
treball.

El creixement
personal
i comunitari.

La cohesió
social i el
sentit de pertinença.

La participació ciutadana.

Govern obert
i transparència.

Les
inversions
del 2017:
L’apartat d’inversions del pressupost de
l’Ajuntament de Caovelles és d’un import
de 2.345.449,89 euros.
Dins de les inversions, hi ha petites
partides per a material esportiu, per a
la brigada, mobiliari urbà, asfaltat de
carrers, reposició d’arbrats, mobiliari
per a diferents equipaments, millora de
l’enllumenat, etc.

Pont
sota la via

Nou
poliesportiu

Pavelló
Tagamanent

Una part de les inversions es destinarà
a la construcció d’un pont sota la via del
tren que comunicarà el carrer de França
amb el carrer de la Verge del Pilar.

Dins l’apartat d’inversios hi ha prevista
una partida per construir un nou equipament esportiu i d’usos polivalents al
Passeig de Mercè Rodoreda (antigues
piscines descobertes). Aquesta serà
la tercera fase d’aquest projecte que
consistirà en la realització d’una pista
polivalent que servirà per realitzar actiivitats esportives, però també culturals
i educatives; amb l’adequació dels
vestuaris i un magatzem per material
d’infraestructures, així com un accés
directe des de l’escola Congost. El cost
total del projecte és de 1,5 milions d’euros, amb una subvenció de la Diputació
de 700.000 euros.

Una altra de les accions que es durant
a terme és la renovació del Pavelló
Tagamanent amb l’objectiu de donar un
millor servei als clubs esportius. Aquest
equipament és un dels principals centres
de l’activitat esportiva del municipi.

El pas soterrat, que es farà aquest 2017,
tindrà doble sentit de circulació i pas de
vianants. En total costarà uns 800.000
euros, import que assumeix l’Ajuntament.
El projecte serà un pas molt important
en la cohesió territorial ja que unirà la
Barriada Nova amb la part de la zona esportiva, les escoles Congost i Els Quatre
Vents i el parc de la Pau.

Una de les prioritats de l’equip de
govern de l’Ajuntament és facilitar
l’activitat i el funcionament dels club
esportius existents al municipi i amb
aquest objectiu es realitzaran obres al
pavelló per incorporar sales de reunions
per a les entitats i un bar que faciliti les
trobades entre els esportistes i millori la
relació social.

En total, es destinaran més de 70.000
euros a millorar la transparència i el
bon govern i es farà una intervenció
en l’escola Bressol Marta Mata que
permetrà adaptar les escoles bressols a
la demanda actual i tenir un altre espai
per donar nous serveis.
Les inversions més destacades, però,
seran les següents:

Imatge del carrer de la Verge del Pilar
on s’ha de fer el nou pas soterrat

Antigues piscines descobertes

Pavelló Tagamanent
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Es reuneix la Taula
de líders religiosos

Representants de les comunitats catòlica,
musulmana i evangèlica s’han reunit per
tercer cop per compartir vivències i enfortir els llaços de cooperació. Fa set anys
es va signar el Compromís per la pau i la
convivència i en fa dos que es va ratificar.
Van assistir a la reunió mossèn Cinto
Muriana, de l’Església Catòlica de Sant
Feliu i de Fàtima; Mody Jabby, imam de
la Mesquita Musulmana Medema; Said
El Bachir representant de la Mesquita Musulmana Al Mohajirin; Francisco
Palomino, representant de l’Església
Evangèlica del Vallès i Juan Pubill, pastor
de l’Església Evangèlica de Filadèlfia. Va
excusar la seva assistència David Vidal,
representant de l’Església Evangèlica
Baptista. També hi van assistir el delegat
del Govern de la Generalitat a Barcelona,
Miquel Àngel Escobar, la primera tinenta
d’alcalde, Yolanda Sánchez i l’alcalde de
Canovelles, Emilio Cordero.
Durant l’acte es van presentar a la comu-

nitat mossèn Cinto Muriana Fernández,
que fa poc que està al càrrec de l’església de Sant Feliu, i la nova mesquita de
la comunitat musulmana Medema. Les
comunitats van expressar la seva voluntat
de treballar conjuntament per tal de
promoure la cultura de la pau i la convivència i traslladar els valors, cadascú
des de la seva cultura i espiritualitat, de
bona harmonia cap als seus fidels i cap
als habitants del poble. Es va acordar
realitzar una jornada de portes obertes
conjunta de tots els llocs de culte; promoure la seva participació en la Jornada
multicultural que es realitza al municipi i
organitzar un fòrum de debat per a joves,
entorn els valors d’espiritualitat i bona
convivència.
L’alcalde va remarcar el pes decisiu que
tenen els líders per mantenir la pau social
i per promoure valors, va afegir que és
a través del coneixement mutu que es
promou la bona convivència.

Millora de
l’accessibilitat

La Diputació de Barcelona ha presentat a l’equip de govern l’esborrany del
pla d’accessibilitat a la via pública i els
transports, sol·licitat per l’Ajuntament
de Canovelles. Aquest pla es posarà
en coneixement dels grups municipals i
de la ciutadania i haurà de sotmetre’s a
aprovació pel ple.

-Actuar com a Pla de prevenció de
barreres.

El Pla d’accessibilitat és una eina de
suport per a la planificació i gestió de
les millores de l’accessibilitat a l’entorn
urbà, que permet:

En la part antiga de Sant Feliu, remodelada en els darrers anys, s’ha fet una
intervenció important per fer-la accessible a tothom. En els eixamples dels anys
80-90, principalment la Barriada Nova, hi
ha carrers en els quals no s’ha intervingut i caldrà fer-hi actuacions.

-Conèixer l’estat actual de l’accessibilitat
del municipi i detectar el que manca per
fer.
-Proposar accions de millora, valorant
els seus costos.

Segons les conclusions del Pla, les zones de més recent urbanització, com són
els barris de Can Palots i part de Can
Ferran, les condicions d’accessibilitat
són bones.

I en certes urbanitzacions les condicions
físiques del terreny serà difícil que es puguin fer accessibles, tot i que sí que s’hi
podran fer intervencions de millora.

-Fixar unes prioritats d’actuació que permeti fer accessible gradualment l’entorn
urbà.

Estrenem
nou web

Nou Bus Híbrid
i app

Visita del president
de la Generalitat

L’Ajuntament de Canovelles ha estrenat aquest 2017
una nova web municipal més moderna, més intuïtiva i
optimitzada per a mòbils. L’objectiu principal del nou
web és millorar la informació, la transparència i els
tràmits de veïns i veïnes amb l’Ajuntament. El nou portal
té una arquitectura de continguts millorada i un disseny
actualitzat per tal de prestar serveis a la ciutadania de
forma més eficient i assegurar el compliment legal. S’hi
ha incorporat l’accés a les xarxes socials, una major
interconnexió amb el portal de transparència i la facilitat
d’accés a les smartphones i tauletes.

Transgran (Transports públics de la conurbació de
Granollers) ha presentat aquest gener un nou autobús
híbrid que se sumarà a la seva flota.

El proper divendres 17 de febrer, el president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, farà una visita institucional a l’Ajuntament on es reunirà amb l’alcalde, Emilio
Cordero, i els regidors del consistori. Tot seguit anirà a
visitar l’empresa DECFA, del polígon de Can Castells.

Us encoratgem a subscriure-us al butlletí digital de la
web i a seguir les xarxes socials de Twitter, Instagram i
Flikr de l’Ajuntament! Aquesta nova web ha estat possible gràcies a la Diputació de Barcelona, a través del
Catàleg de serveis de la Diputació, i s’emmarca dins del
capítol de sistemes d’informació municipals.

Es tracta d’un vehicle de 12 metres de longitud i pis
baix, adaptat a l’ús de persones amb mobilitat reduïda.
Té una capacitat de 28 places més el conductor, dues
places reservades a persones amb cadira de rodes i
aproximadament 67 places dempeus.
Amb la incorporació d’aquest vehicle, la flota de Transgran passa a tenir 9 autobusos, 3 d’ells són híbrids.
L’autobús porta un sistema híbrid dièsel (un motor de
250 CV) i elèctric (amb dos motors de 75 KW cadascun). El nou vehicle permetrà un estalvi energètic d’entre un 20% i un 30% comparat amb els vehicles dièsel
convencionals.

DECFA és una empresa familiar, amb gairebé 40 anys
d’història, amb un volum de negocis superior als 6M€
i on treballen 50 persones. Es dedica al decolletatge i
mecanització, dirigida principalment al sector de l’automòbil; els seus productes són tornejats d’alt nivell de
qualitat en materials com acer, acer inoxidable, llautó
i alumini. Fa un any que s’han instal·lat a Canovelles,
amb una vocació clara d’expansió de negoci. Un dels
seus principals reptes és la formació de personal qualificat, per la qual cosa treballen conjuntament amb el
Departament d’Ensenyament per oferir formació professional dual a través de l’Escola Industrial de Sabadell.

Dinamització econòmica

5

Els comerciants es reuneixen
per debatre temes d’interès

EMPRENEDORS
Coneix les empreses
i comerços del nostre poble

Durant l’any 2016 s’han realitzat vuit sessions molt ben valorades
de comerç, plantejar necessitats i
debatre possibles accions de futur.
Durant l’any 2016 s’han fet un total
de vuit d’aquestes sessions, que
han registrat una alta fidelitat dels
assistents. I és que els participants
valoren molt positivament aquest
punt de trobada, amb una nota mitjana de 8,2 sobre 10, i han demanat
poder continuar amb l’activitat. Així,
els temes proposats per aquest
2017 seran: mercat i comerç local;
inspeccions i compliment de la
normativa al comerç local; sinergies
positives amb les entitats del municipi i conciliació familiar i horaris
comercials.

Sessió de cafè comerç
El darrer dimarts de cada mes, comerciants de Canovelles i representants de l’Ajuntament es troben tot
fent un cafè en un espai de trobada
i reflexió conjunta. La iniciativa,

impulsada pel mateix Ajuntament
de Canovelles, va néixer amb l’objectiu d’establir un punt de trobada
periòdic entre comerciants, tècnics
i professionals per parlar de temes

La propera trobada es farà el 28
de febrer i el tema de reflexió
seran els horaris comercials i la
conciliació familiar.

Les Passejades per descobrir
Canovelles, ara en imatges
L’Ajuntament ha editat tres propostes de rutes que recorren el terme
municipal del poble i ens acosten als
seus masos, camps i boscos i als
racons més destacats del nucli urbà.
Les rutes, editades en un fulletó i
disponibles al web municipal, tenen
també ara una versió en imatges.
L’itinerari 1 (Pels voltants de Can
Marquès) i l’itinerari 2 (Nucli antic de
Canovelles, Can Cuana i veïnat de
Sanaüja) s’han enregistrat per fer-ne
dos breus resums en vídeo que
convidin a fer aquestes atractives
rutes. Els vídeos es poden veure al
Youtube de l’Ajuntament i també a
la pàgina web municipal. Coincidint
amb la primavera, està previst fer
el rodatge del tercer i darrer itinerari
que proposa una passejada pel nucli
urbà de Canovelles i s’endinsa en el
mercat setmanal dels diumenges.

L’Ajuntament
contracta 7
aturats
L’Ajuntament de Canovelles, dins
del programa Treball i Formació del
Servei d’Ocupació de Catalunya, ha
contractat aquest any 2017 un total
de set persones que estaven en
situació d’atur. Concretament, s’ha
donat feina a sis persones majors
de 45 anys durant sis mesos i a una
persona major de 55 anys durant un
període d’un any. Tres d’aquestes
persones faran d’operaris de manteniment, una d’auxiliar de la llar,

Farmàcia Girbau
Joan Girbau, a la farmàcia del carrer Sol
Ja fa 12 anys que en Joan Girbau, després de treballar
durant anys en investigació en la indústria farmacèutica,
va decidir obrir al carrer Sol la Farmàcia Girbau.
De família de pagesos de Canovelles, Girbau ha trobat
en la farmàcia la unió perfecta entre les seves passions:
la ciència, la biologia, la química, la medicina i el tracte
amb la gent. El fet d’iniciar aquesta nova aventura al
seu poble i fer-ho envoltat d’un bon equip de professionals han estat també essencials per al projecte.
Quins productes i serveis oferiu?
Disposem de tots els medicaments de prescripció i de
productes de parafarmàcia de totes les àrees: cosmètica, dietètica, infantil, plantes medicinals, ortopèdia, etc.
Oferim també una àmplia gamma de servies farmacèutics i participem en totes les campanyes de salut
que s’organitzen des del Col·legi de Farmacèutics i el
Departament de Sanitat. En general diria que l’atenció
personalitzada i el servei farmacèutic són les nostres
eines més importants.
Fa un any que heu renovat la farmàcia. En què ha
consistit la reforma i per què l’heu tirat endavant?
La renovació ens ha permès guanyar espai per millorar
l’atenció farmacèutica al taulell i l’exposició dels productes de parafarmàcia; i a les dependències interiors
també hem guanyat espai. La imatge, el servei i una
bona atenció és primordial i per això ens va semblar que
havíem de tirar endavant aquesta renovació.
Quins són els principals reptes dels farmacèutics
d’avui en dia?
La sanitat ha d’evolucionar dels tractaments actuals cap
a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia i
en aquest camp els farmacèutics, com a professionals
sanitaris que estem dia a dia al costat del pacient, som
una peça clau. De fet, les farmàcies ja estem participant
en moltes campanyes de promoció i prevenció de la
salut. També hem de potenciar les relacions interprofessionals entre els diferents col·lectius sanitaris per millorar
l’atenció als pacients i ser més eficients.
Formes part de Comerç Actiu Canovelles. Per què
consideres que és importat l’associacionisme?
El petit comerç ha de fer front a la competència de les
grans cadenes i centres comercials.
El comerç de proximitat pot aportar molts avantatges
respecte les grans cadenes i és a traves de les associacions que els podrem potenciar i fer-los més evidents.
A través de l’associacionisme podem participar en
activitats del poble, podem fer campanyes comercials,
etc. i tot des d’un comerç més sostenible, respectuós
amb el medi ambient i amb el poble i amb una atenció
més personalitzada.

una de conserge i dues d’auxiliar
administratiu.
Per a aquesta convocatòria, les
accions d’experiència laboral i
les accions formatives s’adrecen
prioritàriament a les persones de 45
anys o més que estan inscrites en
el Servei d’Ocupació de Catalunya
com a demandants d’ocupació.
Les persones que participen en les
accions d’experiència laboral han
de rebre simultàniament una acció
formativa que els permeti obtenir
una acreditació parcial acumulable
d’un certificat de professionalitat.
Durant el 2016, l’Ajuntament va
contractar 26 persones en atur per
diferents tasques i serveis.

Estàs a l’atur?
Forma’t!
El Servei Local d’Ocupació
té previst durant el mes de
febrer la realització de dos
tallers monogràfics: Com
treure el millor de mi per
aconseguir l’èxit i Com fer
una entrevista sense por.
Si estàs a l’atur i vols aprendre eines i estratègies per
afrontar una entrevista, inscriu-t’hi.
Més informació:
Servei Local d’Ocupació.
Tel: 93 846 39 90

T’encarregues de les xarxes socials de l’entitat.
Quina importància doneu a les xarxes?
Ja fa un temps que hi col·laboro i em fa molta il·lusió.
Avui vivim a l’era de la comunicació. Sembla que tot
allò que no es comunica no existeix. Per una associació de comerç és primordial estar a les xarxes ja que
ens permet potenciar sinergies entre comerços i crear
comunitat entre tots els nostres clients.
També, a nivell personal, ets molt actiu a les xarxes. Què t’atreu d’aquest món?
Sí. La gent que em coneix no es creu el canvi que he fet
en aquest camp i la meva adaptació a xarxes socials;
em fascinen. Hem engegat vàries iniciatives a la xarxa,
entre elles la de presentar llocs de Canovelles que ens
serveixen d’excusa per explicar coses del nostre poble
a gent de fora. Està tenint molt bona acollida i això ens
ha animat a continuar.
Què li demanes a aquest 2017?
A nivell professional, seguir treballant en els objectius de
millora en la qualitat en l’atenció i els serveis farmacèutics i en la participació a les iniciatives i activitats de
Canovelles, que són moltes.
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Serveis a les persones

Canovelles celebra el Dia
Internacional de la Dona

La Quitxalla: Un casal
per jugar i fer amics

Una any més Canovelles se suma a la
celebració del Dia Internacional de la
Dona i ho fa amb tot tipus d’activitats des
d’exposicions a xerrades o espectacles.
Així, els dies 6 i 7 de març el ganxet serà
el tema central de les activitats del Dia de
la Dona, el dia 8 s’inaugurarà una exposició de ceràmica al Centre Cultural i la
mostra «Dones i esport» a la Biblioteca i,
també el dia 8, el CEM Thalassa farà una
jornada de portes obertes per a dones.
Ja el dia 9 es farà una xerrada sobre sexe
al Centre Cultural i el mateix Centre Cultural serà l’escenari per a l’espectacle «Sense Pausa» el divendres 10 (espectacle
gratuït). Per últim, el dissabte 11 l’artista
Rosario Mohedano oferirà a Can Palots el
seu espectacle Entre coplas y boleros.

Aquest segon trimestre ha començat amb
una gran sorpresa, la botiga Joguinola
ha fet una aportació de joguines al Casal
Infantil: jocs de taula, motos, nines, pilotes,
cotxets, raquetes, etc. Tots els infants ja
n’estan gaudint amb molta il·lusió.

Com a novetat, aquest any se sumen a
les activitats del Dia Internacional de la
Dona les Grafiteres del Ganxet que ens
proposen decorar la plaça de la Salut el
7 de març amb peces de ganxet o mitja.

Podeu trobar més informació sobre totes aquestes activitats
a www.canovelles.cat i a l’agenda (pàgina 15) d’aquesta edició
de l’Avui Canovelles.

El SEMCA
celebra el Dia
Mundial de la
Mediació
El passat dijous 19 de gener el SEMCA, el
Servei de Mediació de Canovelles, va celebrar el Dia Europeu de la Mediació amb
la projecció d’una pel·lícula sobre la resolució de conflictes. El film escollit va ser
Un dios salvaje (Roman Polanski, 2011)
que planteja la història de dues parelles
que es reuneixen per intentar resoldre un
conflicte entre els seus fills. Ho va fer amb
la col·laboració de la Biblioteca Frederica
Montseny.
El SEMCA és el Servei de Mediació de
l’Ajuntament que posa a disposició dels
ciutadans mediadors per tal de resoldre
els conflictes de manera pacífica i satisfactòria. Aquest servei és gratuït i confidencial i és gestionat per professionals de
dret, psicologia i comunicació.
Podeu contactar amb el SEMCA a través del telèfon 93 861 89 81, de l’adreça
electrònica mediacio@canovelles.cat
o adreçant-vos a la Biblioteca en l’horari
següent: els dilluns i dijous, d’11 a 15 h,
i de dilluns a dijous de 16 a 20 h.

Recordem que el Casal Infantil La Quitxalla,
obert a tots els nens i nenes de 3 a 12 anys,
és un espai de trobada i relació per gaudir
de tallers, jocs, manualitats, música, festes,
disfresses, màgia, ball, teatre i moltes coses
més! L’espai està distribuït en racons de joc
i al llarg de la tarda es combinen estones de
joc lliure i activitats dirigides amb l’acompanyament de les monitores del casal. El
servei s’emmarca en l’educació en el lleure,
posant èmfasi en l’aspecte educatiu, el
desenvolupament integral dels infants i la
utilització del joc com a principal metodolo-

Suport a les famílies
amb necessitats
La Fundació Reir, amb la col·laboració
dels Serveis Socials de l’Ajuntament, ha
repartit un lot de productes d’higiene per
a nadons, higiene íntima femenina, higiene de la llar i aliments específics per a
infants, a 150 famílies del municipi. D’altra
banda, s’han pogut pagar els subministraments bàsics endarrerits: aigua, llum i
gas, a unes 50 famílies.

vulnerables amb nadons a càrrec.
Des de l’Ajuntament es valora molt positivament la gestió mixta entre l’administració pública i les entitats del tercer sector.

gia de treball i relació amb les famílies. L’objectiu del Casal és fomentar la imaginació,
la creativitat i l’experimentació dels infants
promovent habilitats i valors positius.
La relació amb el municipi i el seu entorn
és, també, un dels pilars del projecte del
Casal.
Més informació i inscripcions:
Centre Cívic La Quitxalla. Plaça de la
Quitxalla. Tel. 93 849 47 87 (de dilluns a
divendres de 15 a 20 h).
Quotes:
Mensual, dos dies a la setmana: 13,50 €
Mensual, un dia a la setmana: 8,50 €
Tiquet diari: 3 €
L’horari del casal és de dilluns a divendres,
de 17 a 19h.
Les places són limitades.

Dolores García
va complir 101
anys
L’alcalde i la regidora de la gent gran van
felicitar a la Dolores que va complir 101
anys el passat novembre. La Dolores
gaudeix d’una salut envejable i viu amb la
seva germana petita, i mai s’ha casat. Ja
fa més de 30 anys que viu a Canovelles.
Moltes felicitats!

Aquest suport en espècies i de pagament
de factures ha estat d’un valor aproximat de 15.000 euros, provinents d’una
subvenció rebuda destinada a famílies

La nova programació del Casal Cívic
El Casal Cívic enceta nou any i ho fa amb
una completa programació. De gener a
març oferirà una vintena d’activitats de tots
tipus i per a totes les edats.

el ball en línia i el country, amb classes
de country avançat o aprimar-nos amb
ritmes llatins a Zoom-4U.

Programa jugar i llegir

Activitats de cultura
i desenvolupament personal

Programa socioeducatiu que integra el
joc i la lectura, dos aspectes estretament
relacionats i complementaris per al desenvolupament dels infants de 4 a 12 anys.

Si us agrada la cuina o les activitats de
costura com el patronatge, el punt de
creu, la mitja o el ganxet, també trobareu
cursos per a vosaltres al Casal Cívic.

Activitats tradicionals
i populars

La pintura, les manualitats i la conversa
en anglès també tenen el seu espai en
aquest equipament.

El Casal Cívic ens proposa iniciar-nos en

Posa’t en moviment
I per mantenir-nos en forma, el Casal
Cívic també ens ofereix tot tipus de
propostes: balls de saló, estira-dance,
Pilates, estiraments per a gent gran, gimnàstica, GAC i aerotò.
Més informació i inscripcions:
Casal Cívic (pl. Pau Casals,
tel. 93 846 39 28). Horari de dilluns a
divendres, de 9 a 21 h.
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General d’Acció Cívica
i Comunitària

Educació
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Festa de l’Escola Pública i
jornades de portes obertes!
El proper dissabte 11 de març, d’11 a 13
h, la plaça de la Joventut serà una vegada
més l’escenari de la Festa de l’Escola
Pública.La cita, que suma ja 21 edicions,
té com a objectiu reivindicar el paper de
les escoles públiques de qualitat i mostrar
la bona feina que es fa als centres educatius del municipi. Així, la trobada reunirà
un any més les escoles, entitats i serveis
educatius de Canovelles en una festa
lúdica que inclourà tot tipus d’exhibicions
i activitats.
La temàtica central de la festa seran les
matemàtiques. Totes els centres educatius exposaran els treballs realitzats amb
els alumnes sobre aquesta assignatura.
Si voleu conèixer millor l’oferta formativa
del municipi o preparar les preinscripcions, recordeu que al març els centres
educatius fan jornades de portes obertes.

Horaris de les jornades de portes obertes:
Centre educatiu

Dia i hora

ESC
Congost

7 de març a les 17.15 h
9 de març a les 10 h

ESC
Joan Miró

2 març a les 17 h
8 de març a les 9.30 h

ESC
Jacint Verdaguer

7 març a les 9.15 h
9 de març a les 16.45 h

ESC
Els Quatre Vents

1 març a les 12 h
8 de març a les 17 h

INS
Bellulla

4 març a les 10 h

SI Domus
d’Olivet

7 març de 15.15 a les 18 h

EBM
Marta Mata

22 d’abril a les 11 i a les 12 h
25 d’abril a les 17.15 i a les 18 h

Mens sana
in corpore sano!

L’institut Bellulla,
al Pica Lletres

Connecta’t
al català!

El CEM Thalassa exposa des de l’1 de
febrer 10 jeroglífics d’en Jordi Esteban
cedits per l’Oficina de Català. Es tracta
d’una edició especial del joc de llengua
i enginy “Endevina-la” que ja és força
conegut a Canovelles perquè s’ha fet
en tres ocasions als aparadors dels
comerços. Enguany, s’han buscat alguns
jeroglífics amb temàtica esportiva i hi ha
un únic espai de recollida de les butlletes: l’urna del taulell de recepció del
centre esportiu. Els jeroglífics es retiraran
el dia 1 de març i es farà el recompte de
les butlletes; el dia 9 de març es farà un
sorteig entre les que tinguin una resposta correcta i en sortirà la premiada amb
una exempció de la quota mensual i una
matrícula gratuïta al CEM Thalassa.

Aquest mes de gener dos grups d’alumnes de 3r d’ESO de l’institut Bellulla han
participat a les gravacions d’una nova
temporada del concurs televisiu Pica Lletres. El programa és un format, amb anys
d’història, que permet als adolescents
competir i divertir-se lletrejant paraules en
català i resolent jocs lingüístics.

Encara ets a temps d’inscriure’t
als cursos de català del febrer-juny
2017 que es fan a la biblioteca. A
Canovelles se n’hi fan 3:
Nivell elemental 1 (dilluns i dimecres de 17 h a 18.30 h): adreçat a
persones no catalanoparlants.
Nivell intermedi 1 (dilluns i dimecres de 9.30 h a 11 h.): adreçat a
persones que volen aprendre a
expressar-se per escrit.
Nivell suficiència 3 (dilluns i dimecres de 15 h a 16.30 h): per a persones que volen assolir un bon domini
de la llengua, tant oral com escrita.
Més informació a l’ Oficina de Català de Canovelles

Els espais
de treball al
Joan Miró

amb curiositat, creatiu i amb capacitat
d’improvisar, d’equivocar-se i de millorar.
A partir d’aquí hem iniciat una transformació del Cicle d’Educació Infantil
començant per les aules. Amb la valuosa
ajuda de les famílies vam treure el
mobiliari i vam reconvertir les aules en
un ambient acollidor i dividit en espais
de treball on es permet als alumnes
construir els seus aprenentatges a
partir del joc, l’experimentació, el treball
cooperatiu i la construcció. Pel que fa
al professorat, aquesta organització
permet atendre els alumnes respectant
les individualitats potenciant el millor de
cada un i donant eines i mitjans perquè
sigui el mateix infant qui aconsegueixi
superar els obstacles. Sense perdre de
vista l’eix de la nostra tasca educativa,
els mestres de l’escola Joan Miró ens
hem proposat posar el nostre granet de
sorra canviant el model educatiu amb la
il·lusió de saber que no estem sols i que
hi ha tot un moviment pedagògic que va
en aquesta direcció.

Escola Joan Miró
Dins del marc d’una societat que camina
a passes de gegant i que evoluciona a
gran velocitat, són moltes les escoles
que ens hem plantejat quina és la millor
manera de poder ajudar els nostres
alumnes a créixer i desenvolupar-se,
però sobretot a viure i entendre el món.
El nostre objectiu ha de ser el d’acompanyar-los de manera que cada vegada
siguin el més competents possible. Partim de la idea d’infant com a ésser amb
pensament propi, amb coneixements,

El Pica Lletres es fa arreu de la geografia
catalana i a la nostra comarca es grava
i s’emet per Vallès Oriental Televisió.
Aquesta nova temporada, que enfronta
alumnes de diversos centres de secundària com l’institut Bellulla, s’estrenarà a
VOTV a la primavera. El grup guanyador
de l’edició del Vallès Oriental participarà
a la final nacional del Pica Lletres.

Gisela Genaró, mestra de l’escola
Joan Miró

Els Quatre Vents
fa les operacions
diferents!

Escola Els Quatre Vents
Les matemàtiques poden semblar molt
difícils, però si aconsegueixes entendre-les són molt divertides. A l’escola Els
Quatre Vents de Canovelles treballem les
matemàtiques d’una manera especial.
Des dels més petits fins als més grans,
practiquem les operacions amb material
manipulatiu que fa que tot sigui molt
més divertit. Els alumnes de 3r sumem,
restem, multipliquem i dividim jugant
amb els reglets.

Cada reglet té un color, mida i número
diferent fins al 10, això ens ajuda molt a
identificar la numeració que treballem.
Després ho dibuixem en una llibreta i
finalment escrivim l’operació i el procés
per aconseguir el resultat.
No aprenem d’una única manera sinó de
moltes, fins i tot ens inventem maneres
per resoldre les operacions. Al principi
costa una mica d’entendre però després
descobrim que és molt senzill. Volem ser
experts calculant. Practicant i jugant ho
aconseguirem!.
A part de fer servir els reglets també
treballem amb altres materials: construccions, geoplans, tangrams…
Algunes coses les construïm nosaltres
mateixos: el metre quadrat al terra de la
classe, figures amb volum…
Tot és més divertit si ho aprens amb
material!
Escola Els Quatre Vents
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Pren nota de la programació
al Teatre Auditori Can Palots!
La programació del Teatre Auditori de Can Palots de gener a maig de
2017 arriba carregada de noves propostes per a tots els gustos i per
a tota la família.

Dissabte 18 de febrer, a les 11 h
i a les 16 h
Menú Teatral.
IV Festival de Microteatre (teatre)
El Festival de Microteatre de Canovelles
arriba a la seva 4a edició amb el propòsit d’apropar les companyies joves
que el presenten al públic que vol veure
una cosa diferent, en un espai diferent
i amb una ubicació diferent a què està
acostumat. Espectacles joves, descarats, musicals, d’acrobàcia, dansa o circ,
cançó o text; seduint els espectadors de
la forma més propera i especial possible
per fer-los viure de forma diferent la seva
experiència teatral.

Participart.
Una exposició
oberta a tothom!
Ets artista visual i vols exposar la teva
obra? Vols fer una intervenció?
És el teu moment! Vine i participa
al Participart!
Des de gener i fins al mes de març les
portes de la Sala Arimany de Can Palots
estan obertes per convertir-la en un
espai on els participants, de forma lliure,
experimentin la sensació de crear de

Espectacles familiars, de teatre, circ, música i dansa per gaudir de
la millor cultura a Canovelles. Recordeu que podeu consultar tota la
programació de Can Palots a www.canovelles.cat

Dissabte 4 de març, a les 18 h
FEMAC. 4t Festival de Musica
Acústica de Canovelles (música)

Dissabte, 11 de març, a les 21 h
Rosario Mohedano i Juan Manuel Vera.
Entre coplas y boleros (música)

Dissabte, 18 de març, a les 21 h
Zero en conducta. Allegro ma non
troppo (teatre)

La IV edició del FEMAC aterra a Can
Palots amb la força de la renovació de
grups participants, essent cada vegada
més acústic i amb la idea de presentar
els treballs més joves i nous possibles.
Les característiques dels grups d’aquesta edició fan un conjunt de petites joies
musicals d’una enorme qualitat que faran gaudir al públic d’una tarda-nit d’allò
més enriquidora. El FEMAC comença a
fer-se gran i té com a objectiu ser una
aposta singular a la comarca i fer palesa
la seva qualitat com a festival.

“Entre Coplas y Boleros” és un format
especial i exclusiu de Rosario Mohedano, acompanyada per Juan Manuel
Vera, amb cançons a dues veus, unes
harmonies treballades i una interpretació passional perquè el públic gaudeixi
d’una vetllada especial en un espai íntim
i proper. Rosario Mohedano és una cantant i una personalitat mediàtica nascuda
a Madrid. És neboda de Rocío Jurado i
segueix els seus passos musicals.

De vegades l’amor és cec i d’altres ... els
amants són invisibles. “Allegro ma non
troppo” no té tan sols una història, en
té moltes que formen un mosaic d’una
parella que no sap si somia el seu amor
o estima el que somia. Un espectacle
visual que utilitza les titelles, els objectes i
el teatre físic per parlar d’aquell boig que
passeja cec per la vida donant cops de
bastó sense saber a qui colpeja i que, malgrat tot, mereix l’homenatge de l’amor.

forma col·lectiva una exposició efímera,
en moviment de principi a fi. Serà una
exposició on tots els artistes, o no, de
Canovelles, podran establir dins d’un
mateix espai, respectant l’espai dels
altres, una sèrie de diàlegs improvisats
que determinaran el final d’aquest treball
col·lectiu i que esdevindrà una peça única i irrepetible, actual i d’avantguarda.

La Biblioteca
Frederica
Montseny inicia
l’any amb moltes
propostes

Les tècniques poden ser de tota mena:
dibuix, pintura, esprai o retolador aplicat directament a la paret, fotografia,
collage, escultura... La Sala Arimany del
Teatre Auditori Can Palots es posa a
disposició de tothom per fer de l’art un
eix de participació!

La Biblioteca Frederica Montseny comença el 2017 carregada de propostes i
activitats. Durant les properes setmanes
la biblioteca se sumarà a la celebració de Sant Valentí i de Carnaval amb
activitats diverses i també a la del Dia
de la Dona, amb l’exposició «Dones de
Canovelles i esport».
A més, l’equipament continua amb les
activitats periòdiques com els cicles de
cinema, el Club de Lectura, l’«EnRaonem» i inaugurarà el proper 13 de març
una exposició titulada «Objectius del
desenvolupament sostenible».

Els infants de l’escola bressol al Participart.

Nova sessió
del club
de lectura
El proper 1 de març a les 18 h la
Biblioteca Frederica Montseny
organitza una nova sessió del Club
de lectura per a adults. En aquesta
ocasió els llibres que protagonitzaran la sessió són «El bon soldat» de
Ford Madox Ford i «Adreça desconeguda» de Katherine Kressman
Taylor.
Podeu trobar més informació
sobre les activitats de la biblioteca a l’agenda (pàgina 15)
i a biblioteca.canovelles.cat
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No et perdis els tallers del Centre Cultural!
T’agrada la fotografia, ja en tens coneixements però vols aprendre a treure
més profit de la càmera? Tens un bon
nivell d’anglès però vols dominar-lo parlant? Doncs encara ets a temps d’apuntar-te als dos nous tallers del Centre
Cultural:

Fotografia creativa
Inici dijous 2 de febrer.
Duració fins el 25 de maig.
Horari dijous de 19 a 20.30h.

Domina l’speaking
Inici dilluns 6 de febrer.
Duració fins el 22 de maig.
Horari dilluns de 20 a 21.30h.

Apunta’t al taller de restauració
de mobles

Els alumnes de Lukini exposen al Centre Cultural

Cada dimarts, de 17 a 19.30 h., l’aula
tecnològica acull el taller de Restauració
de mobles, pintura decorativa i tapisseria. Vols recuperar els mobles vells
i convertir-los en peces úniques? Vols
introduir-te en el món de la pintura decorativa i la tapisseria?

26 obres d’art figuratiu fetes per tècniques diverses i per alumnes de totes
les edats. Aquesta és la proposta que
podrem descobrir al Centre Cultural fins
al 24 de febrer. L’estudi Lukini de Granollers celebra 10 anys i ho fa amb aquesta
exposició col·lectiva que recull 25 obres
dels seus alumnes i un quadre fet pels
més petits.

Doncs aquest és el teu espai. De la mà
de la professora Eva Masoliver i en un
fantàstic entorn de treball t’iniciaràs en el
món de la restauració de mobles.
Més informació i inscripcions:
Centre Cultural (carrer Indústria, 22.
Tel. 93 840 24 94)

55 anys de Sant Antoni Abat
Aquest dissabte 27 de gener la festa de
Sant Antoni a Canovelles va celebrar la
seva 55a edició. Finalment el temps va
respectar la tradició d’aquesta diada,
la més antiga de les que organitzen les
entitats del municipi. Després duna setmana intensa de preparatius, la Comissió de Sant Antoni Abat va convocar els
participants i els veïns i veïnes del poble
a un esmorzar a la plaça de Margarida
Xirgu i, tot seguit, la Colla Bastonera va
fer una actuació coincidint amb el primer
aniversari de la represa de les seves
activitats, tot estrenant nou vestuari.

Poc després de les 11 h es va fer la tradicional benedicció prèvia a la passada.
Aquest va ser el primer Sant Antoni
d’Emilio Cordero com a alcalde, però
no pas com a participant, i també es va
estrenar en la festa Mossèn Cinto. Després de la benedicció dels animals de
companyia, es va iniciar la passada dels
Tres Tombs encapçalada per l’abanderat i les cordonistes. Nou tractors,
cinc carruatges i més d’una vintena de
cavalls de muntura van participar en
aquesta passada que va recórrer els
carrers de Canovelles.

Ara que s’albira a l’horitzó el referèndum
d’autodeterminació, des de l’ANC volem
fer arribar a tota la ciutadania tota la informació necessària per poder votar amb
criteri i conscients de la transcendència
d’aquesta cita amb les urnes. Fins al
juny informarem sobre sis grans àmbits per esvair dubtes a tots els nostres

Rosa de Bardissa 7a Trobada
canta a l’Auditori de Gitanes
El passat 24 de gener la Coral Rosa de
Bardissa va participar al programa Canta
Gran de l’Auditori de Catalunya. La coral
de Canovelles va participar en la cantata
«Tòtems», una història que ens explica
-de la mà d’un comptable i d’una artistaels set elements que denominem “tòtems” . Aquests “tòtems” són capaços
de generar bones vibracions, salut,
fortuna i somnis als usuaris. No són de
pedra picada ni els hem d’anar a buscar
lluny. Els tenim a la vora i, ara i aquí, la
música els avala. Tòtems està escrita per
cor de gent gran, solistes i un petit conjunt instrumental format per piano, violí,
clarinet, contrabaix i percussió.

Coral Rosa de Bardissa

Passada de Sant Antoni.

La campanya
de l’ANC

La mostra, a més, inclou un vídeo que
permet al visitant veure 300 obres més

dels alumnes de Lukini. Juan Luque
«Lukini» va decidir donar un tomb a
la seva vida amb l’arribada de la crisi
-abans era responsable de màrqueting- i
ja fa 12 anys que es dedica al món de la
pintura. Fa 10 anys va obrir una escola
a Granollers on ensenya a alumnes dels
7 als 68 anys. El primer alumne que va
tenir Lukini encara continua al taller i és
un dels artistes que participa en aquesta
exposició col·lectiva.

conciutadans: Infraestructures i mobilitat
eficient, l’estat del benestar, un país per
a tothom, reactivació econòmica i cultural, regeneració democràtica i trenquem
la por a perdre les pensions.
La campanya va començar el proppassat 28 de gener quan vam iniciar la
nostra acció a Canovelles, una de les
poblacions considerades prioritàries i on
l’ANC abocarà tota mena de recursos
per arribar a tothom. Vam participar amb
un remolc a la Diada de Sant Antoni

Abat i amb una parada informativa al
carrer Indústria. Els nostres voluntaris van
informar de l’estat actual de les infraestructures al nostre país; vam parlar de
la situació precària en la qual es troba
el sistema de rodalies, amb una manca
d’inversió crònica que suposa que tot i
que els viatgers s’han triplicat durant les
tres darreres dècades, les infraestructures són les mateixes però amb més
retards, incidents, avaries i situacions
caòtiques. També vam recordar que
l’Estat prioritza infraestructures radials

El proper diumenge 12 de març a les 17h
la Colla de Gitanes de la Comissió de
Sant Antoni Abat organitza la 7a edició
de la Trobada de Gitanes al Pavelló
Tagamanent. La trobada celebra els
10 anys de Balls de Gitanes a Canovelles amb una colla renovada i un nou
assajador i serà també el tret de sortida
de la temporada de ball, que desprès
continuarà per Mollet, la Llagosta, Llinars
i Parets. Està previst que hi participin 5
pobles més la colla amfitriona de Canovelles. Per ara han confirmat la seva
assistència: Castellar del Vallès, Lliçà de
Vall, Lliçà d’Amunt, Llinars i Mollet del
Vallès.

Colla de Ball de Gitanes de Canovelles. Comissió de Sant Antoni Abat

sense viabilitat econòmica i ignora l’eix
mediterrani, malgrat que suposaria un
55% del PIB de l’Estat i un 65% de les
exportacions.
Aquests són un parell d’exemples de tot
el que estem informant, sense oblidar:
ports, manca d’inversió en carreteres,
aeroports, etc. I tot es resumeix en l’eslògan que vam passejar pels carrers del
nostre municipi i que convida a reflexionar: “VOLEM SEGUIR ANANT AMB
CARRO? DEPÈN DE TU!
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Serveis a les persones

Ja tens la teva disfressa?
Prepara’t pel Carnaval 2017!
Un any més, caramels, monstres, bandolers, pallassos i molts més personatges
es passejaran pels carrers de Canovelles
en el Carnaval d’aquest any. Els primers
a sortir seran els més petits, els de les
escoles bressol Marta Mata i Sant Jordi,
amb les escoles del municipi. Serà divendres 24 de febrer a les 10.30 h al carrer
Indústria en un recorregut que seguirà
pels carrers Molí de la Sal, Pi, Sant Jordi i
acabarà, de nou, al carrer Indústria.
El dissabte 25 de febrer, més de 15 comparses iniciaran la Rua de Carnaval que
tindrà el següent recorregut: Indústria (davant de l’Escola Congost); Molí de la Sal,
Riera, Sèquia, Indústria i plaça de la Joventut. Al voltant de les 20h a la plaça de
la Joventut, hi haurà la lectura del discurs
del Rei de Carnaval, aquest any a càrrec
de l’Hogar Extremeño, guanyadors de la
Rua de l’any passat, i l’entrega de premis
i records a les diferents comparses.

Comparsa de l’Hogar Extremeño, guanyadora de la Rua 2016
En cas de pluja l’organització es reserva el dret a modificar o a anular els actes previstos. Estigueu atents al Twitter: @ajcanovelles

Així hem viscut el Nadal a Canovelles

Èxit de la 5a Fira
de Nadal
Més de 30 expositors van oferir durant
tot el cap de setmana productes de
proximitat i també hi va haver animació
i activitats paral·leles com la caminada
solidària de la Secció Excursionista de
la Comissió de Sant Antoni Abat o la
desfilada de pentinats de festa de la
perruqueria Maipa.

Trobada
de Corals
Un any més les corals del poble es van
trobar a Can Palots. El Coro Rociero de la
Casa de Andalucía, la Coral Rosa de Bardissa i el Coro del Hogar Extremeño van
oferir un concert solidari que va permetre
recaptar prop de 600 euros per l’Associació Catalana de Síndrome de Rett.

Nadal Solidari
La caminada solidària de la Comissió de
Sant Antoni Abat va aportar 670 euros a
la Marató de TV3. El concert solidari de
l’Assemblea Jove Kndurgnt i el Col·lectiu
Jove Dskarao’s va recollir 80 euros i 250
joguines. Els Clubs Esportius també en van
fer recollida, es van repartir a famílies usuàries de Serveis Socials de l’Ajuntament
a través dels voluntaris de l’Associació
Betesda i el seu Club Amistad. La botiga
Joguinola van donar 300 euros en joguines per la Ludoteca. El CEM Thalassa va
recollir material d’higiene i aliments en
col·laboració amb Creu Roja.

10a. Sant
Silvestre
Organitzada pel Club Atletisme Canovelles, va reunir el 31 de desembre 600
participants. La cursa va estrenar un nou
circuit de cinc quilòmetres que feia dues
voltes pels carrers de Canovelles i amb
l’inici i la meta al Camp de Futbol.

Dies Gegants
al carrer

Els Pastorets
de Folch i Torres

Aquest any, els Dies Gegants han sortit al
carrer. L’emplaçament de la carpa a la Pl.
de la Joventut, va acollir moltes activitats
d’El Racó, La Quitxalla, La Kl@b, les entitats juvenils i espectacles de màgia que
van omplir d’infants i joves durant els tres
dies que va durar l’activitat.

Aquest any que es complien 100 anys
dels Pastorets de Folch i Torres, els
Pastorets de la Comissió Sant Antoni
Abat van tornar a sortir a l’escenari de
Can Palots amb els 60 actors, i les 60
persones més darrera l’escenari, que fan
possible aquesta tradició. Enguany també hi van participar la Colla de Bastoneres, que van ballar a la mitja part.

Nadal Jove
a El Local

Els Reis visiten
Canovelles

El Local es va omplir durant totes les
festes de moltes propostes, gràcies a les
entitats que composen la Coordinadora
TUT i l’empenta dels joves que han volgut proposar iniciatives com: tallers de
rol, iniciació a Ball de Bastons, concurs
de talents, taller de noies, d’iniciació a
DJ, sessió de poesia, etc.

Un any més Ses Majestats els Reis de
l’Orient han visitat Canovelles per rebre
les cartes dels nens i nenes. Melcior,
Gaspar i Baltasar van ser rebuts per l’alcalde a l’ajuntament i van rebre les claus
de les cases de la ciutat per, després,
recórrer amb les carrosses els carrers del
poble fins a la plaça de la Joventut.

Civisme
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Reciclant, tots hi guanyem!
Durant els mesos de desembre i gener
s’ha realitzat una campanya informativa
sobre com reciclar bé els residus que
generem a la llar. Un grup d’informadors
ha parlat amb la gent del carrer per tal
d’explicar que portar les deixalles del
contenidor gris a incinerar va costar l’any
passat 388.000 euros però que el 75%
del que es va incinerar eren restes de

menjar, paper i cartró, envasos, vidre i
altres materials que podrien haver-se reciclat. Si ho haguéssim fet, ens hauríem
estalviat 288.000 euros!
La factura de les deixalles la paguem
íntegrament, segons llei, de la taxa
d’escombraries que paguem cadascú de
nosaltres.

Encara necessites més motivacions per reciclar?
Te’n donem unes quantes:

I t’ho posem fàcil:

Quanta
brossa genera
Canovelles?

Mini deixalleries

Cada ciutadà de Canovelles genera,
aproximadament, 1,15 kg de brossa al
dia: 419,75 kg per persona i any.
Al municipi hi vivim unes 16.000 persones, al cap de l’any generem més de
6.716.000 kg de brossa.

Reciclem
bé?
A Canovelles només es recicla el 25 %
de la brossa que generem. La resta de
residus, el 75 %, els llencem al contenidor gris. Aquesta proporció s’hauria d’invertir, ja que més del 80% dels residus
són reciclables.
Cada any s’avalua el contenidor gris i
mira què en va sortir:
- El 26 % eren plàstics que s’haurien
d’haver dipositat al contenidor groc.
- El 23,53 % era brossa orgànica que
s’hauria d’haver dipositat al contenidor
marró.
- El 12,85 % paper/cartró que s’hauria de
dipositar al contenidor blau.
- El 6,30 % és roba que s’hauria de
portar a la deixalleria i/o al contenidor de
roba.

I jo,
què puc fer?
Recicla, Reutilitza, Redueix, Repensa i
actua: És fàcil, és bo!
Cada residu que generem, cada residu
reciclable que llencem al contenidor
gris, incrementa el cost de la gestió i
contribueix a malbaratar els recursos del
nostre planeta.
Encara creus que no són cosa teva els
419,75 kg de brossa que de mitjana
fas cada any?
Has de ser conscient que el millor residu
és aquell que no genero i has de recordar que «si genero brossa em correspon
a mi fer-ne una bona gestió».
La qüestió dels residus és un problema global, però com a consumidor i/o
comprador has de ser conscient que sóc
responsable de la brossa que faig a nivell
individual.

Si encara
no recicles,
què pots
fer per millorar
la situació
actual?
- Prendre’n consciencia.
- Reduir en el possible la brossa generada per tu i/o la teva família.
- Separar correctament la brossa i dipositar-la als contenidors corresponents.
Fent-ho d’aquesta manera és millor per
la teva butxaca i pel medi ambient.

Si et fa mandra anar fins a la deixalleria,
aquí podràs reciclar de forma fàcil els
petits residus d’ús domèstic com són:
CD/DVD, bombetes halògenes o de baix
consum, piles convencionals, alcalines i
botó, bateries de mòbil, cartutxos d’impressora, i residus dels aparells elèctrics
i electrònics, els seus materials, components i consumibles (RAEE).

N’hi ha 5 al poble. On?
- C. Riera /c. Parets
- Davant del CAP
- C. Indústria/c. Diagonal
- C. Barcelona/ c. Verge del Pilar
- Pavelló Tagamanent
- C. Monturiol / c. Riera

Carnet de
la deixalleria
Si fas servir la deixalleria 10 cops o més,
tindràs una bonificació del 20% de la
taxa. Pots venir a l’ajuntament a buscar
el carnet i desprès demanar la reducció
abans del 31 de gener de l’any següent.

Contenidors de
reciclatge. Què hi
puc posar?

Recollida
de trastos
Si us voleu desfer dels mobles i andròmines que ja no heu de fer servir i estan
en bones condicions, teniu l’opció de
portar-los a botigues de segona mà, on
en podeu treure uns calerons o cedir-los
a amics o familiars que en puguin fer un
bon ús. En el cas que estiguin molt vells
i atrotinats i no es puguin reutilitzar, els
haureu de portar a la deixalleria. Si sou
ciutadans particular de Canovelles, el
cost del servei està inclòs a la taxa d’escombraries, per tant no us faran pagar
res i us segellaran una de les caselles del
carnet per la bonificació. Si no teniu mitjans per portar-los a la deixalleria, l’Ajuntament disposa d’un servei de recollida
de mobles vells per a petites quantitats.
Per fer ús d’aquest servei no us cobraran
res, però és imprescindible trucar abans
al 93 860 41 55, on t’indicaran el dia i
l’hora que pots treure al carrer els trastos, procurant deixar-los de manera que
no facin nosa als vianants. Aquest servei
té un sobrecost que acabarà repercutint a la taxa d’escombraries. Recorda:
abandonar mobles i trastos a la via pública està penalitzat econòmicament.
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Canovelles
un poble
per a tothom
El bé comú és el concepte sobre el
qual es basa tota la nostra actuació municipal, ja que és el que
permet que les persones que vivim
i convivim al poble puguem desenvolupar-nos en l’àmbit personal
i també com a comunitat. Això és
senzill i compleix a la vegada, però
en definitiva es tracta de fer allò
que beneficiï a tothom.
Canovelles ha estat un poble
capdavanter en molts àmbits
significatius per millorar la qualitat
de vida dels nostres veïns, perquè
davant de cada acció hem posat
les persones al centre de tot. Però
encara tenim molts reptes per
afrontar i situacions a millorar per
aconseguir la integració social
de tots els canovellins i canovellines, i molt especialment, de les
persones amb discapacitat, per
tal que puguin gaudir dels serveis,
de les activitats, de l’entorn urbà i
de la vida del poble en igualtat de
condicions. Volem comptar amb la
seva participació, valorem es seves
diferències i capacitats com a
millora social per a tothom. Sense
dubte la qualitat de vida col·lectiva
s’enriqueix si tenim en compte el
dret a la diferència de totes les
persones.
En aquest sentit lAjuntament va
encarregar a la Diputació de Barcelona un pla d’accessibilitat a la via
publica i els transports. Fa uns dies
ens en va presentar un esborrany
que serà el document base per
obrir un procés participatiu i de
debat abans d’aprovar-lo al ple.
Aquest pla és una eina de suport
per a la gestió de millores a l’entorn urbà, i serà d’una gran ajuda
a l’hora de planificar actuacions
per facilitar l’accessibilitat de les
persones amb mobilitat reduïda. És
un pas més en la construcció del
poble que tots volem, un poble per
a les persones, humà, democràtic,
just, igualitari i solidari. En definitiva, un pas més perquè el nostre
poble sigui un poble d’oportunitats
individuals i col·lectives, un poble
per a tothom.
Emilio Cordero Soria,
Alcalde

Opinió

L’Ajuntament ha celebrat la
sessió ordinària del ple de gener
La sessió ordinària de ple de l’Ajuntament de Canovelles,
celebrada el dijous 26 de gener, es va iniciar amb la votació del
tractament a la sessió d’un punt d’urgència: la proposta dels
grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal i Socialista, per a una fiscalitat municipal progressista i equitativa. Després d’aprovar per unanimitat la inclusió
d’aquest punt en l’ordre del dia, la sessió va tractar les qüestions següents:

de personal al servei de la Corporació, i el Pla estratègic de
subvencions per a l’exercici de 2017. Votacions: aprovat amb
els vots a favor del PSC; en contra de CiU, C’s i Canovelles
Canvia; i l’abstenció del PP i ERC.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 24
de novembre de 2016. Votacions: Unanimitat a favor.

10. Proposta presentada pels grups municipals Canovelles
Canvia-Entesa i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal, sobre valors republicans. Proposta denegada:
vots a favor de Canovelles Canvia, ERC i CIU i en contra de
C’s, PP i PSC.

2. Comunicació al Ple de l’Ajuntament de l’escrit presentat per
corporatiu acceptant el règim de dedicació.
3. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia núm. 1200,
1201, 1228, 1271, 1284, 1285, 1291, 1293, 1295, 1296, 1297,
1375, 1383, 1384, 1385, 1386, 1391, 1393, i 1402 de l’any
2016, en matèria de personal.
4. Dictamen donant compte de la Resolució de l’Alcaldia núm.
1404, de 29 de desembre de 2016, d’aprovació de la pròrroga
del pressupost de l’Ajuntament de Canovelles, de l’exercici
2016.
5. Dictamen sobre la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia
núm. 1232, de 24 de novembre de 2016, d’adhesió a l’acord
relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats, en el marc del
programa Treball i Formació promogut pel Servei d’Ocupació
de Catalunya. Votacions: Unanimitat a favor.
6. Dictamen sobre la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1390, de 23 de desembre de 2016, d’aprovació de
l’adhesió del municipi de Canovelles, al contracte derivat de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a
les entitats locals de Catalunya. Votacions: Unanimitat a favor.
7. Dictamen sobre l’aprovació del reconeixement a favor de
creditors, corresponent a l’exercici 2016. Votacions: Unanimitat a favor.
8. Dictamen sobre l’aprovació inicial del Pressupost General de
l’Ajuntament de Canovelles, les bases d’execució, la plantilla

9. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-AM, per a una fiscalitat municipal progressiva i equitativa.
Punt retirat.

11. Proposta del grup municipal Socialista, demanant l’inici
urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en matèria d’ocupació. Votació: aprovada amb els vots a
favor del PSC, PP, Canovelles Canvia i C’s i en contra d’ERC i
CIU.
12. Dictamen sobre la ratificació de la Resolució de l’Alcaldia núm. 1381, de 23 de desembre de 2016, d’aprovació de
l’elaboració del Pla local de prevenció de drogodependències.
Votació: unanimitat a favor.
13. Dictamen sobre la moció presentada per la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca de Canovelles, per eliminar de les
hipoteques l’índex de referència de préstecs hipotecaris a més
de tres anys (IRPH) declarat nul. Dictamen denegat: vots a
favor de Canovelles Canvia, en contra de C’s, PP i PSC i abstenció d’ERC i CiU.
14. Proposta del grup municipal Socialista, per recuperar places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis.
Proposta aprovada: vots a favor del PSC, PP, C’s i Canovelles Canvia i en contra d’ERC i CiU.
15. Punt declarat d’urgència. Proposta del grups municipals
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i Socialista, per a una fiscalitat municipal progressista i equitativa. Proposta aprovada: vots a favor d’ERC, PSC, Canovelles Canvia,
CiU i PP l l’abstenció de C’s.

Sessió ordinària del ple municipal del mes de gener

Fe d’errades a l’edició anterior de l’Avui Canovelles
Per un error d’edició, l’escrit del Grup municipal socialista no era el correcte. Us adjuntem
l’escrit que hauria d’haver sortit.
Tenim un compromís amb Canovelles.
Amb un nou lideratge al capdavant, Emiliano Cordero, donarem
continuïtat al nostre projecte d’inici de legislatura. Tenim molts
reptes per endavant; tenim un programa per desenvolupar, les
persones per dur-ho a la pràctica i la humilitat per fer-ho cada
vegada millor.
En aquesta nova etapa, refermem el nostre compromís de
continuar treballant per Canovelles, però ni partim de zero ni ho
volem fer sols. La participació i la corresponsabilitat ciutadana

és l’eina que legitima els governs en democràcia. Continuem
estenent la mà a la resta de grups polítics, a les entitats i
ciutadans en general, que vulguin treballar per garantir que la
Canovelles del present i del futur siguin semblants a la que tots
i totes somiem.
Sempre estarem defensant els interessos de Canovelles i, si
pot ser, que ho serà, amb un somriure a la cara i al cor.
Grup Municipal Socialista

Opinió
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forma vinculant. No estem parlant de consultar a la ciutadania sinó de traspassar-los el poder.

La participació ciutadana és transferir poder a la
ciutadania.
La participació de la ciutadania és cabdal per aconseguir
unes polítiques locals més properes a la seva voluntat.
És aquella activitat adreçada a influir en la política local de

La participació ciutadana té dos protagonistes: les persones
en l’àmbit individual i les entitats. Les entitats de Canovelles
juguen un paper fonamental en tot procés de participació,
també hem obert processos als ciutadans i ciutadanes.
Sense oblidar que tenim un compromís amb Canovelles que
és el nostre programa electoral. Es tracta de compaginar la
democràcia representativa i participativa.
No hi ha fórmules per a la participació ciutadana, per molts
que alguns es pensin que sí i que la seva és la bona. En cada

Tot i així, sembla, que finalment, l’Escola Quatre Vents i els
seus futurs alumnes podran tenir un edifici escolar això si
sense l’espai que qualsevol escola disposa com espai de
gimnàs, sala d’actes i polivalent, vestidors i dutxes.
Quatre Vents, S. XXI?
Alguns dels nostres infants, malgrat són nascuts al segle
XXI hauran d’explicar als seus fills que ells van cursar tota la
primària en barracons. Aquesta qüestió sorprèn sobremanera, doncs malgrat ja tenim una edat i varem viure temps de
dictadura i misèria, varem estudiar en edificis escolars.

Hay cosas importantes y muy importantes para nuestro municipio. Y entre las MUY IMPORTANTES está la confección y
aprobación (o NO) de los presupuestos para el siguiente año
2017.

Pressupostos 2017
Amb l’objectiu de crear un debat i avançar de forma consensuada cap a una fiscalitat municipal progressiva i equitativa, hem
presentat i aprovat, una moció a la que s’ha adherit el PSC.
L’eina principal d’un govern, són els pressupostos.

Que no hemos conseguido en 2016
Son muchas las propuestas que hemos hecho llegar este 2016
al equipo de gobierno, pero a muchas nos han dicho que NO
en los plenos, como son:
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, poder crear una plataforma digital donde los ciudadanos puedan aportar ideas y
necesidades.

Les urnes no es jutgen
El 9 de novembre de 2014 un total de 2.848 canovellins i canovellines van participar del procés participatiu que preguntava
la ciutadania sobre la independència de Catalunya. Al conjunt
de Catalunya, dels 2.344.828 participants, 1.897.274 van optar

Són moltes les accions que estem impulsant en aquests sentit, entre d’altres, facilitem que les entitats gestionin partides
pressupostàries per desenvolupar projectes d’interès social.
Evidentment sota la fiscalització de l’Ajuntament, ja que són
diners públics. Això és participació i transferència de poder a
la societat civil.
Grup Municipal Socialista.

Per això instem a l’alcalde a que resolgui allò que en dret
correspon a qualsevol infant del segle XXI: una escolaritat en
igualtat de condicions amb qualsevol alumne d’altra escola
de nova construcció.

Des de Canovelles Canvia no trobem just i no ens resistim a
donar per vàlida aquesta injustícia. Ni Generalitat, ni Ajuntament no poden tractar als nostres fills en condicions inferiors
a la resta de ciutadans-nes.

Lo normal es que estos se aprueben antes de acabar el año
(en este caso el 2016) , decimos lo normal porque sólo en
casos excepcionales coo el no contar con el apoyo necesario
supone el que se tengan que prorrogar los presupuestos.

Presupuestos 2017, así, NO!

cas s’ha de buscar la forma que més s’adequa a les necessitats. No es tracta de fer grans documents, i reglaments
que després es queden a la prestatgeria. Nosaltres anem per
feina.

Pues bien, el actual equipo de gobiernos decidió no presentarlos antes, decidió prorrogarlos y estos han sido aprobados
(con sólo el voto a favor del PSC) el pasado día 26 de Enero.
Creemos que los motivos esgrimidos para esta decisión son
poco creíbles y resaltan la poca organización y capacidad.
NO conformes con esto, se decide camuflar el debate de los

presupuestos mezclando estos con los puntos ordinarios de
un pleno. Cuando lo correcto hubiera sido un Pleno único
para su debate y aprobación.
Después de varias reuniones, alguna decepcionante, habíamos creído entender que varias de nuestras propuestas se
incorporarían en los presupuestos. Pero nuestra sorpresa es
que en ninguna parte de estos ni en ningún anexo o documento figuran.
Visto lo visto y por coherencia (si algo no esta escrito , las
palabras se las lleva el viento) nuestro grupo municipal decidió VOTAR NO a los presupuestos presentados.

Se n’acaben d’aprovar uns d’acció política continuista, amb
detractors i seguidors que la qüestionen poc. Cal ser crítics.
No és que ens agradin, però són acceptables per al funcionament del Municipi. Les partides destinades a reunions/conferències/cursos/estudis/treballs tècnics (quasi bé 700.000€),
són un pou de difícil control, malgrat les explicacions. Es
construirà una pista poliesportiva a les antigues piscines
(1,5M€ projecte estrella i faraònic), té el cost equivalent d’un
bloc d’uns 26 pisos de 60m2 c/u, que cobririen part de les
necessitats d’habitatge social d’aquest poble. Pressupostos
Generalitat: el 74,7% en despesa/inversió social. Fan un
pas imprescindible per seguir endavant amb el projecte de
construcció del nou País. Properament, haurem de decidir,

i no pot anar en base a un adhesió cega ni a banderes ni
himnes, si no a una decisió raonada sobre el futur, nostre i
dels nostres fills/es. Les oportunitats que ens ofereix la nova
Catalunya, en infraestructures (R3/corredor mediterrani/autopistes/ports/aeroports), en inversions en despesa sanitària
i ensenyament (mestres/metges/equipaments/beques), de
garantir el sistema de pensions, en creació de llocs de treball
i consolidació econòmica, no ens pot ser aliè. Per millorar
Espanya, cal que Catalunya esdevingui independent, per
prendre les seves pròpies decisions com a Poble.

GIMNASIOS URBANOS, poder instalar aparatos de gimnasia
en parques , para que nuestros mayores puedan hacer ejercicio y mejorar su salud.
MEDALLAS DE LA CIUDAD, poder otorgar reconocimiento y
méritos a aquellos ciudadanos que han contribuido de forma
destacada a mejorar la ciudad y la sociedad.
ORDENANZA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, crear una
normativa en referencia a la transparencia en el ayuntamiento
MEDIDAS A FAVOR CREACIÓN EMPLEO, crear un plan de
empleo municipal 2016-2019, una mesa de trabajo y observatorio de empleo .
ACTUACIÓN URGENTE LIMPIEZA CALLES, limpiar suciedad
aceras y calles, malas hierbas aceras, etc.
AUDITORIA EXTERNA CUENTAS AYUNTAMIENTO, poder

hacer un control externo de las cuentas del ayuntamiento por
una empresa de auditoria externa.
CELEBRACIÓN DE LOS PLENOS MENSUAL, poder hacer un
pleno en vez de cada dos meses, cada mes.
DIFUSIÓN TELEFONO DENUNCIA ACOSO ESCOLAR
900018018, en centros escolares, en la web ayuntamiento y
en el Avui Canovelles.
MEDIDAS DE MEJORA POLIGONO CAN CASTELLS, cortar
hierbas y matorrales, pintar stops , pasos de peatones, etc.
SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS, arreglar
bordillos de las aceras de algunas calles como son Sant Jordi,
Diagonal, Sol, Montseny, Congost, Italia i Pi.

per la independència (2.022 a Canovelles). Fou una mostra de
normalitat, civisme i de lliure exercici democràtic que, avui,
està sota sospita: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau estan
sent jutjats per un delicte de desobediència, i Francesc Homs
per desobediència, prevaricació i malversació de fons públics.
Ortega i Rigau van declarar ja el passat 13 d’octubre de 2015,
mentre que Mas ho va fer el passat 15 del mateix mes, i Homs
va ser cridat a declarar a Madrid el setembre del 2016. Ara,
gairebé dos anys més tard, el 6 de febrer, Artur Mas ha estat
cridat a asseure’s a la banqueta dels acusats per posar les
urnes el dia 9 de novembre de 2014.

Com a demòcrates volem donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i encausats, per
defensar el dret a decidir dels catalans i catalanes. Tot i el
marc legal i democràtic en què s’està fent tot el procés, l’Estat
espanyol ha polititzat els seus tribunals utilitzant-los per obrir
querelles i portar davant els tribunals representants polítics.
Volem refermar el nostre compromís amb la democràcia i amb
la defensa del dret dels catalans i catalanes a exercir el dret a
l’autodeterminació. Les urnes no es jutgen!

www.esquerra.cat/canovelles
canovelles@esquerra.org

Araceli Amatller. Portavoz PP Canovelles
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Esports

Zumba solidari al pavelló
de Ca la Tona
El passat dissabte dia 4 de febrer es
va celebrar al pavelló de Ca La Tona un
jornada de Zumba solidari a càrrec del
Club Handbol Canovelles i l’Associació
Demanoenmano. La trobada va unir,
doncs, solidaritat i esport i va tenir com a
protagonistes el ball i el bon ambient de
la mà dels diferents monitors de Zumba
que hi van participar.
L’associació Demanoenmano, entitat
ja immersa en les activitats del nostre
poble, és una entitat sense ànim de lucre
dedicada a fomentar l’esport entre persones amb diversitat funcional i orientada a implicar l’esport de les entitats
ordinàries en la vida d’aquells que més
ho necessiten com són les persones
amb discapacitat psíquica i/o malaltia
mental.
Gràcies a la col·laboració del Club
d’Handbol, el SAE i als 79 participants
de la jornada, Demanoenmano va poder

50è Campionat
de Catalunya
de Tir en sala
Unes 80 persones van participar en la jornada de Zumba solidari.
obtenir 459€ que ajudaran a seguir amb
el treball d’esport inclusiu que estan
realitzant fins ara.
A més, al final de l’activitat es va realitzar
un sorteig de productes que van aportar

diversos comerços del poble: Restaurant Navas, Eva&Lali Centre d’Estètica,
Perruqueria R-Tallades, Quick Quack
Auto-rentat, Rosario Carnisseria-polleria,
CEM Thalassa i El Roure Centre Integral
de recuperació, fisioteràpia i fisioestètica.

Una 18a temporada plena d’èxits
El Club Atletisme Canovelles es troba
immers en la seva 18a temporada i ja
destaca com a club referent en l’atletisme català en totes les categories i
modalitats. Així ho demostren els darrers
èxits assolits:
· L’equip aleví masculí s’ha proclamat
campió de Catalunya de cros.
· L’equip infantil femení ha obtingut la 3a
posició al campionat de Catalunya de
Cros.
· L’equip juvenil masculí ha obtingut la
3a posició al campionat de Catalunya
de Cros que li dona la opció per classificar-se al Campionat d’Espanya per
clubs.
· L’equip sènior femení va obtenir la 6a
posició al campionat de Catalunya de
Cros Curt que li dona opció a classificar-se al Campionat d’Espanya per
clubs.
· Els equips cadet femení i cadet masculí
han obtingut la 5a posició als campionats de Catalunya de cros i també
obtenen la classificació al campionat
d’Espanya de cros.
A més dels èxits per equips, també hi ha
diversos atletes del club que han assolit
fites destacades:
· Albert González (categoria aleví) té
la millor marca catalana de l’any i dels
últims anys a la prova dels 1000m.ll en
pista coberta amb un temps de 3’02’’35.
· Paula Hernández i Adam Mounim
s’han proclamat medallistes de bronze
al campionat de Catalunya de cros de
la categoria infantil femení i masculí
respectivament.
· Júlia de la Piedra, de categoria cadet,
ha fet el rècord de Catalunya de tots els
temps a la prova de 1000 m.ll en pista
coberta amb un temps de 3’00’’66. A
més, s’ha proclamat per segon any consecutiu, campiona de Catalunya de cros.
· Youssef Essabani, de categoria juvenil,
que ha aconseguit la segona millor

Els dies 28 i 29 de gener es va celebrar
al Pavelló Tagamanent el cinquantè campionat de Catalunya de tir amb arc en la
disciplina de tir en sala. 176 arquers de
tota Catalunya van participar en el campionat, organitzat pel Club de Tir amb
Arc de Canovelles.
Degut a la limitació de la capacitat
d’aforament del pavelló, el campionat es
va celebrar en tres sessions. La primera,
el dissabte dia 28 amb la participació de
tots els menors de 17 anys (categories
esquirol, benjamí, aleví, infantil i cadet) i
en què van participar tres representants
del Club de Tir amb Arc de Canovelles.
La segona sessió es va fer dissabte a la
tarda amb la participació dels arquers
de les divisions d’arc tradicional i nu. I la
tercera, diumenge matí amb els arquers
júnior i sènior de les divisions “reines”,
d’arc recorbat, (també anomenat olímpic)
i d’arc compost, (de precisió).
El sistema de resultats emprat va ser
la darrera innovació tecnològica anomenada “ianseo”, que permet emetre
al moment els resultats on-line a l’arxiu
especial d’Internet de la Federació
Internacional de Tir amb arc i facilita el
seguiment de la competició.

Equip absolut masculí al Campionat de Catalunya de Cros.
marca catalana de l’any a la prova dels
3000m.ll amb un temps de 8’32’’08,
té també un rècord de Catalunya a la
mateixa prova a la categoria cadet i ha
obtingut la 4a posició al campionat de
Catalunya de cros.
· José Perales ha guanyat la medalla de
bronze al Campionat de Catalunya absolut a la prova dels 20km marxa disputat
a Mataró i anirà a les Illes Canàries a
disputar el campionat d’Espanya absolut
dels 50km marxa.
· Antonio Leal (categoria juvenil) ha

obtingut la tercera plaça al campionat de
Catalunya de marxa.
· Antonio Membrive (1r), Amelia Martínez
(2a), Ma del Mar Rivas (2a), marxadors i
marxadores veterans, també han pujat al
podi al campionat de Catalunya.
· Anna Riera, la veterana més destacada
del club, ha aconseguit ser sotscampiona d’Espanya de Mitja Marató a Granollers i Campiona de Catalunya de marató
a Tarragona.
· José Corral s’ha proclamat Campió de
Catalunya de marató a Tarragona.

Nova edició
del Concurs
Ocellaire

122 canovellins
a 31a edició
de la Mitja

El proper diumenge 5 de març al matí,
el pavelló municipal de Ca la Tona es
convertirà, un cop més, en l’escenari
del Concurs Ocellaire que organitza la
Societat Ocellaire de Canovelles. Aquest
certamen, que se celebra cada mes de
març, és puntuable a nivell federatiu i té
una participació d’unes 400 persones
amb més de 600 ocells. Els ocells fan les
cantades en quatre categories: pinsans,
passerells, verdums i caderneres.

El passat diumenge 5 de febrer es va
celebrar la 31a. edició de la Mitja Marató de Granollers-Les Franqueses-La
Garriga. La cursa va tenir una important
participació canovellina amb 122 atletes
del municipi. L’equip veterà masculí
(M45-M50) del Club Atletisme Canovelles es va proclamar sotscampió d’Espanya en aquesta prova.

A nivell de resultats, es van establir nous
records de Catalunya i s’està a l’espera
de la confirmació per part de la Federació Espanyola d’un parell de possibles
records estatals.
Pel que als resultats dels joves arquers
de Canovelles, Júlia Arias Grau (esquirol femení d’arc recorbat) va assolir
la medalla d’argent de la seva categoria;
Ainara Garcia Vallejo (benjamí femení
d’arc recorbat) ha guanyat la medalla de
bronze; i Izan García Vallejo s’ha classificat en quarta posició.
L’esdeveniment ha estat un èxit total, tant
d’assistència participativa, com d’organització. Els responsables estan molt
satisfets amb les felicitacions rebudes
pels participants, fet que els encoratja a
seguir organitzant altres fites esportives.

Fe d’errades
Per un error en l’anterior edició, el telèfon
de contacte per col·laborar en el projecte
solidari de Jordi i Joaquim López (pare
i fill que participaran a l’abril a la Maroc
Challenge) que va ser el protagonista de
la contraportada de l’Avui Canovelles no
era correcte. Aquest és el contacte:
Joaquín López: 606 736 919

Pren nota
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L’agenda
Febrer
Dijous 16
18 h. Biblioteca F. Montseny.
Cinema per a adults: Brooklyn.

Divendres 17
17-19 h. Centre Cultural.
Punt de trobada de ganxet amb la
Nani Moreno (Dia Internacional de la
Dona).

Dissabte 18
11- 20 h. Teatre Auditori Can Palots.
IV Festival de Microteatre, de Menú
Teatral (espectacles de petit format).

Dimarts 21
17-21 h. Davant del Teatre de Can Palots
(unitat mòbil).
Campanya de donació de sang.

Dimecres 22
10.30 h. Biblioteca F. Montseny.
«EnRaonem»: Pensar i pensadors.

Divendres 24
10-12 h. Sortida: carrer Indústria.
Rua Infantil de Carnaval.

Dissabte 25
CARNAVAL
18 h. Rua de Carnaval.
Recorregut: carrers Indústria, Molí de la
Sal, Riera, Sèquia, Indústria i plaça de la
Joventut.
23 h. El Campanar.
Ball gegant amb concurs de
disfresses.

Març
Dimecres 1
12 h. Escola Els Quatre Vents.
Jornada de Portes Obertes.

Març
18 h. Biblioteca F. Montseny.
Club de lectura per a adults: El
bon soldat de Ford Madox Ford i
Adreça desconeguda de Katherine
Kressmman Taylor.

Dijous 2
17 h. Escola Joan Miró.
Jornada de portes obertes.

Dissabte 4
10 h. Escola Jacint Verdaguer.
Cros Jacint Verdaguer.
10 h. Institut Bellulla.
Jornada de portes obertes.
18 – 23.30 h. Teatre Auditori Can Palots.
IV Festival de Música Acústica de
Canovelles FEMAC.

18 h. Plaça de la Salut.
Vine amb les teves peces de ganxet
a decorar la plaça de la Salut (Dia
Internacional de la Dona).

Dimecres 8
9.30 h. Escola Joan Miró.
Jornada de portes obertes.
17 h. Escola Els Quatre Vents.
Jornada de Portes Obertes.
18.45 h. Centre Cultural.
Inauguració de l’exposició de ceràmiques de Flor Fernández de Simón.
19.30 h. Biblioteca F. Montseny.
Inauguració de Dones i esport.

Dijous 9

Diumenge 5

10 h. Escola Congost.
Jornada de portes obertes.

8h. Pavelló de Ca la Tona.
Concurs ocellaire.

16.45 h. Escola Jacint Verdaguer.
Jornada de portes obertes.

Dilluns 6

18.30 h. Centre Cultural.
Xerrada col·loqui: Parlem de sexe:
“ Quan el sexe és cosa de dos”. A
càrrec d’Elisabeth Suárez
(Dia Internacional de la Dona).

Façana del Centre Cultural.
Penjada del llaç de ganxet (Dia
Internacional de la Dona).
17-19 h. Centre Cultural.
Punt de trobada de ganxet amb la
Nani Moreno (Dia Internacional de la
Dona).

Dimarts 7
9.15 h. Escola Jacint Verdaguer.
Jornada de portes obertes.
15.15-18 h. Secció Institut Domus d’Olivet.
Jornada de portes obertes.
17-19 h. Centre Cultural.
Punt de trobada de ganxet amb la
Nani Moreno (Dia Int. de la Dona).
17.15 h. Escola Congost.
Jornada de portes obertes.

Divendres 10
20 h. Centre Cultural.
Espectacle «Sense Pausa» de la companyia ImpactaT (Dia Int. de la Dona).

Dissabte 11
11-13 h. Plaça de la Joventut.
Festa de l’escola pública.

Diumenge 12
17 h. Pavelló Tagamanent.
Trobada de Ball de Gitanes.

Dimecres 22
10.30 h. Biblioteca F. Montseny.
«EnRaonem»: La teva primera
habitació.

Dijous 23
18 h. Biblioteca F. Montseny.
Cinema per a adults: Truman.

Diumenge 26
17 h. Teatre Auditori Can Palots.
Taller de manualitats familiars.
18 h. Teatre Auditori Can Palots.
Plors de cocodril de La Pera
Limonera (teatre familiar)

Exposicions
Del 13 al 25 de febrer. Biblioteca
Sant Valentí: Novel·la i cinema
romàntic. Mostra bibliogràfica.
Biblioteca Frederica Montseny
Del 20 al 28 de febrer.
Carnestoltes. Mostra bibliogràfica
a la sala infantil.
Biblioteca Frederica Montseny
Del 8 de març al 8 d’abril.
Dones de Canovelles i esport.
Biblioteca Frederica Montseny
Del 13 al 31 de març.
Objectius del desenvolupament
sostenible.
Biblioteca Frederica Montseny
Del 3 al 24 de febrer. Centre Cultural
Pintures dels alumnes de
l’Estudi Lukini. Centre Cultural

Dissabte 18

Del 8 al 29 de març.
Ceràmiques de Flor Fernández de
Simón. Centre Cultural

21 h. Teatre Auditori de Canovelles.
Allegro ma non troppo de Zero en
conducta (teatre).

Del 24 de gener al 31 de març.
Participart. Exposició col·lectiva
Popular. Teatre-Auditori Can Palots

Entrevista a Sergio García, jove de Canovelles, que treballa al Programa de les Nacions Unides
per al Desenvolupament a Xile

“La cooperació internacional és
imprescindible”

actualment?
Treballo com a encarregat de comunicacions de l’àrea de Medi Ambient. Genero
continguts en base als eixos de l’àrea:
desenvolupament sostenible, gestió responsable de la biodiversitat i promoció
de les energies renovables. Cobreixo les
activitats que organitzem, redacto comunicats, entrevisto beneficiaris dels projectes i en preparo reportatges, difonc els
continguts per web i les xarxes socials,
faig de nexe amb les institucions xilenes
amb què treballem i amb els mitjans de
comunicació i participo en l’elaboració de
campanyes de sensibilització.

Sergio Garcia és un jove de
Canovelles de 26 anys, exalumne
de l’escola Congost i de l’institut
Bellulla, que treballa a Xile al
Programa de les Nacions Unides
per al Desenvolupament, el
PNUD, que és l’agència de l’ONU
encarregada de donar suport
tècnic als països en desenvolupament.
Sempre ha tingut una vocació
molt internacional i una gran
sensibilitat pels temes socials.
Així que, després d’estudiar Traducció i Interpretació a la UAB
(i de fer un Erasmus a Bèlgica),
va cursar un Màster d’Estudis
Internacionals, Organitzacions
Internacionals i Cooperació
Internacional que va ser la seva
porta d’entrada a l’ONU.

Com et vas decidir a fer el Màster
de la UB?
La meva primera feina estable -donava
assistència telefònica multilingüe a empreses d’enginyeria industrial- va ser una
molt mala experiència perquè no hi trobava cap motivació, i vaig replantejar-me
el meu futur. Vaig decidir fer el màster en
cooperació internacional i vaig començar
a col·laborar amb l’Associació Catalana
per la Pau. Volia accedir als coneixements i a les eines que em permetessin
enfocar la meva trajectòria professional
i personal cap a activitats on jo realment
pogués participar en els processos que
tracten de millorar el món.
En què consisteixen aquests estu-

dis?
El màster té per objectiu estudiar el
funcionament de la societat internacional actual. En el primer trimestre s’hi
ofereix una base de dret internacional
públic, història contemporània i economia global. Després, reps classes sobre
les diferents modalitats de cooperació
internacional que tenen lloc al món avui
dia. En tercer lloc, es fa èmfasi en la cooperació regional europea i en el sistema
de les Nacions Unides que, al capdavall,
és l’única organització internacional de
vocació universal que tracta temes humanitaris, la defensa dels drets humans
o el manteniment de la pau internacional
a escala global.
Com et va sorgir l’oportunitat de fer
les pràctiques a Xile? En què van
consistir?
El màster té una xarxa de convenis amb
organitzacions que acullen estudiants
de pràctiques. Entre les opcions hi havia
el Programa de les Nacions Unides per
al Desenvolupament que treballa per
millorar les condicions de vida de les
persones. M’interessava aquest enfocament, que entén que el desenvolupament no es mesura únicament en termes
econòmics sinó en les oportunitats i
llibertats que una persona té per triar
la vida que vol viure. Aleshores, vaig
presentar la meva candidatura, em van
entrevistar (per internet) des de Xile i em
van oferir la possibilitat d’incorporar-me
a l’àrea de Medi Ambient per sis mesos.
Volien una persona que es dediqués a
dissenyar i generar continguts per la web
sobre l’activitat i els projectes de l’àrea.
El repte consistia a sortir de la mirada
tècnica i mostrar de manera empàtica i
humana com i en quina mesura tot això
genera un impacte positiu en la vida de
les persones. I el vaig acceptar.
Després de les pràctiques et van
contractar. Quina és la teva feina

Què és el que més t’agrada de la
teva feina?
Que és desafiant, i que m’està fent
conèixer una realitat social i política nova
i des de dins, amb tots els matisos. En
termes de desenvolupament, Xile és un
país ben especial, perquè es troba en
una situació d’ingressos mitjans-alts, i
ben situat en el context regional, però
que encara té reptes importants, i això
és ben interessant de veure i viure.
Sovint, també, cal viatjar per fer seguiment dels projectes amb què treballem
al terreny, i és una cosa molt enriquidora,
perquè coneixes de primera mà el canvi
que la feina ben feta i coordinada pot
arribar a generar.
Què trobes a faltar de Canovelles?
Trobo a faltar la meva família i els meus
amics, evidentment. Sempre m’he sentit
molt arrelat al poble i també trobo a faltar coses aparentment tan poc especials
com sortir a fer una volta amb els amics
o quedar per fer una cervesa, per exemple. Aquest any no crec que pugui venir
per Festa Major, i no sé com m’ho faré
per no pensar en el Concurs de Truites!
Quins objectius professionals tens a
curt o a llarg termini?
Tinc contracte fins al desembre d’aquest
any. Mai se sap, però tinc clar que
tornaré a Canovelles en algun moment.
Definitivament, vull seguir vinculat a les
comunicacions i a temes que permetin crear consciència al voltant de la

importància social de combatre el canvi
climàtic i potenciar models de desenvolupament realment sostenibles. Crec que
és el llegat que hem de deixar als nens i
nenes que neixen avui dia, i crec que és
urgent actuar ara. Idealment, m’agradaria poder treballar generant un impacte
positiu a Catalunya: encara hi tenim molt
a fer.
Per què és important la cooperació
internacional?
La cooperació internacional és imprescindible. D’una banda, perquè alguns
dels grans problemes que el món enfronta avui dia, com el canvi climàtic, les
crisis migratòries o el terrorisme extremista, excedeixen, per les seves dimensions, les fronteres dels països, que els
comparteixen i pateixen alhora. D’altra
banda, hi ha emergències puntuals, com
les epidèmies o les crisis humanitàries
causades pels conflictes armats, que
sobrepassen les capacitats del països i
l’existència d’una xarxa de cooperació
internacional sòlida i ben articulada pot
ser determinant per donar-hi resposta de
manera efectiva.
Com vius des de la teva experiència
professional però des de la distància de Xile la situació dels refugiats
a Europa?
És cert que a Xile el tema dels refugiats
es percep com a una realitat molt llunyana, però tothom n’està al corrent. En
el cas de la crisi siriana, es tracta d’un
drama humanitari, social i cultural que ja
fa massa temps que dura, i no tots els
països que haurien d’haver acollit els
refugiats entenen perquè fugen i què necessiten ni saben donar resposta d’una
manera efectiva i digna.
Si bé l’ACNUR és l’agència de l’ONU
específicament dedicada al tema dels
refugiats, a la resta d’agències de les
Nacions Unides ens pertoca, com a part
de l’organització, seguir la nostra tasca
de sensibilització i pressió en defensa
dels drets humans i de la tolerància. I jo,
personalment, fill de migrants i immigrant
actualment, no puc deixar de reivindicar-ho.

