Notícies
Campanya Sant Jordi al comerç de Canovelles
Un any més Comerç Actiu Canovelles celebra la jornada de "Sant Jordi" amb poemes i fragments
literaris als aparadors de les botigues associades.

Campanya del Cafè Comerç a Instagram
Els comerciants s'organitzen per estar presents a les xarxes socials.

Eines per al comerç local (Cafè Comerç)
Nova sessió del Cafè Comerç el proper dimarts 30 d'abril: El mercat a debat.

Sortida a Port Aventura amb el grup de formació Joves i Esport del SAE
Més de 90 alumnes i formadors van participar a l'habitual sortida a Port Aventura que el Servei d'Esports
de l'Ajuntament de Canovelles organitza cada temporada.

Informació de servei
La màquina de la zona vermella canvia d’ubicació.

6a Cursa solidària Pulseras Candela
Canovelles dona suport a la lluita contra el càncer infantil.

DeixaLlibres a la xarxa de deixalleries
DeixaLlibres arriba un any més, per la Diada de Sant Jordi, a les deixalleries per oferir als usuaris i les
usuàries d'aquestes instal·lacions llibres reutilitzats. Del 20 al 24 d'abril.

La música és salut
Actes musicals per fomentar la cura personal.

Comença la Primavera Clàssica a Sant Fèlix
El primer concert està dins la Programació de l'Aplec el diumenge 21 d'abril ales 7 de la tarda

Acte de lliurament del certificat d'aprofitament del curs Sessions
d'introducció a la llengua oral catalana
Amb l’objectiu de respondre a la necessitat de les escoles de millorar la comunicació en català amb les
famílies d’origen estranger

Sant Jordi a Canovelles... Contes, llibres, roses i activitats!!!
El 23 d'abril és la Diada de Sant Jordi, una festa complerta que combina tradició, lectura i amor.

28a Cursa de Fons de Canovelles
El proper dilluns, 22 d'abril, se celebrarà la 28a edició de la Cursa de Fons, organitzada pel Club
Atletisme Canovelles.

Un any mes arriba l'Aplec de Canovelles, que se celebrarà els dies 21 i
22 d’abril.
L'Ajuntament i la Comissió Sant Antoni Abat tornen a fer possible una programació farcida d'activitats per

a tots els gustos.

Precaucions amb el mosquit tigre
El mosquit tigre té la capacitat d'actuar com a vector d'algunes malalties, com les produïdes pels virus
del Chikungunya, Dengue i Zika.

PROVA DE SIRENES, 9 abril 2019
La primera prova de sirenes d'avís a la població per risc químic d'enguany es farà el dimarts 9 d'abril.

ANUNCI
Exposició al públic del cens electoral

Festa de presentació de l'associació APA ANEM
L'acte de presentació tindrà lloc el proper dijous, 4 d'abril, a les 19 h al Teatre-Auditori Can Palots.

Horari d'activitats i partits a les instal·lacions esportives de Canovelles
Consulteu l'horari d'activitats i partits dels nostres clubs de bàsquet, handbol i futbol, a les instal·lacions
esportives de Canovelles, durant el cap de setmana del 6 i 7 d'abril. El dijous 4 d'abril se celebrarà una
Caminada Saludable a les 10 h del matí, amb sortida des del CAP de Canovelles.

6 d’abril, Dia Mundial de l’Activitat Física. 7 d’abril Dia Mundial de la
Salut
Per una Canovelles sana i en forma.

Sessió plenària extraordinària. Dilluns 1 d’abril de 2019 a les 20.15 h a la
Sala Ma. Lluïsa Prat – Sala de PlensORDRE DEL DIA: Sorteig dels membres de les meses electorals per a la celebració d’Eleccions al
Congrés dels Diputats i al Senat, convocades per al dia 28 d’abril de 2019.

Votacions a la Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament
Votacions dels grups municipals al Ple celebrat el dijous, 28 de Març de 2019 a les 20.15 h a la Sala Ma.
Luisa Prat -Sala de Plens-

25ª marxa Montserrat-Canovelles
Edició especial amb motiu del 25é aniversari.

El passat dissabte 23 de març es va celebrar la “Festa de l’escola
pública” de Canovelles 2019
Educació pública de qualitat. Canovelles Ciutat Educadora.

Presentació de la 10a edició de la Fira Guia't del Vallès Oriental
Presentació als mitjans de comunicació de la programació i novetats de la Fira Guia't 2019, a càrrec del
Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers, el Sr. Josep Maria García, cap d'estudis d'empresa a l'Escola
Municipal del Treball de Granollers, i del Sr. David Ricart, president del Consell Comarcal.

Festa de l'Escola Pública a Canovelles. Curs 2019/20
Mostra d'activitats educatives i tallers extraescolars. Dissabte, 23 de març d'11 a 13 h, a la plaça de la
Joventut.

VI cursa -marxa solidària polseres candela
Diumenge 5 de Maig de 2019. Inscripcions obertes!. Tu tries com fer-la: Marxa 4,5 km- Cursa 4,5 Km Cursa 7,5 Km

Des de l’Ajuntament de Canovelles s’inicia la campanya de Civisme
“CanovellesTeva i Neta”
Dins d’aquesta campanya també es vol fer consciència cap a les persones propietàries de gossos, per la
recollida de les defecacions i els orins d’aquests.

Nova furgoneta elèctrica per a la brigada d'obres i serveis municipals
L'Ajuntament s'apunta a la tecnologia elèctrica per a estalviar en consum i reduir l'impacte en el medi
ambient.

Casal esportiu de Setmana Santa 2019
Durant les vacances de Setmana Santa, les entitats esportives (Club Atletisme Canovelles, Unió
Esportiva Canovelles, Canovelles Bàsket Club i Club Handbol Canovelles) organitzen conjuntament el
casal esportiu.

Dia Mundial de la Felicitat: persegueix els teus somnis
Avui, dimecres 20 de març, se celebra el Dia Mundial de la Felicitat. Les Nacions Unides, des de 2013,
commemora aquest dia com a reconeixement de l'important paper que exerceix la felicitat a la vida de
les persones de tot el món.

votacions a la Sessió Plenària extraordinària
Resultat de les votacions al Ple extraordinari de dilluns 18 de març

L’Ajuntament en Ple aprova l’expedient per contractar un nou servei de

neteja i recollida, eliminació i tractament de residus al poble.
S’inicia el concurs públic per la nova contractació del servei de neteja que millorarà la neteja del
municipi. Aquesta contractació es preveu per 8 anys.

Curs d'alfabetització per a dones. Canovelles "som més amb menys"
El projecte, destinat a dones en risc d'exclusió social, pretén millorar les capacitats comunicatives
d'aquestes. En el servei també es té cura de les necessitats familiars de les dones participants, fent
atenció dels seus fills/es que no tenen edat per estar escolaritzats.

Final nacional de cros (Reus). Jocs Esportius Escolars de Catalunya
2018-2019
Els atletes del Club Atletisme Canovelles tornen a realitzar una brillant actuació a la final nacional de
cros, disputada el passat 10 de març a Reus.

Curs de monitors/es de lleure a Canovelles 2019
Obert el termini de les inscripcions per a realitzar el curs de monitors/es de lleure. L'estructura del curs
comptarà amb una etapa lectiva de 100 hores presencials, 25 hores virtuals i 25 hores de memòria, i una
etapa pràctica de 160 hores.

Nova oferta de cursos de català
Del 25 al 28 de març es poden formalitzar les inscripcions als cursos de català per a adults, que
organitza el Consorci per a la Normalització Lingüística a través de l'Oficina de Català de Canovelles.

Subvencions de l'Àrea de Benestar Social de Canovelles
Ja està obert el termini per a presentar sol·licituds de subvencions de l'àrea de benestar social i igualtat
d'oportunitats de l'Ajuntament de Canovelles per a l'any 2018, a favor d'entitats sense ànim de lucre.

Centre d'Interpretació: "LA NOSTRA MEMÒRIA, Patrimoni de Canovelles"
Consulteu els horaris de visita del Centre d'Interpretació de la història de Canovelles, al Teatre-Auditori
de Can Palots.

CANOVELLESTOCKS 2019
Aquest dissabte 16 de març Comerç Actiu Canovelles treu les botigues al carrer RIERA.

Ple de gom a gom a la visita guiada al Centre d’Interpretació “la nostra
memòria” a Can Palots.
Un centenar de persones van assistir a la visita guiada a l’exposició “ La nostra memòria” a càrrec del
doctor F. Xavier Hernández Cardona, catedràtic de didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de
Barcelona, que va tindrà lloc el dimarts 12 de març, a les 19.00 h al Teatre Auditori de Can Palots

NOTA INFORMATIVA:
Sempre i quan la meteorologia sigui favorable, el proper dimarts 19 i dimecres 20 de març es faran els
treballs d’asfaltat de les 2 rotondes de la plaça Constitució, a partir de les 8:00h del matí

25a Marxa Montserrat-Canovelles
Edició especial amb motiu del 25è aniversari. Els dies 26 i 27 d'abril de 2019 tindrà lloc la 25a marxa
Montserrat-Canovelles.

Patrimoni de Canovelles. Centre d'Interpretació. La nostra memòria!
Dimarts 12 de març, a les 19.00 h, al Teatre-Auditori de Can Palots, tindrà lloc la presentació i una visita
guiada a l'exposició a càrrec del doctor F. Xavier Hernández Cardona, catedràtic de didàctica de les
Ciències Socials de la Universitat de Barcelona.

9a Trobada de Ball de Gitanes a Canovelles

El proper diumenge 24 de març, a les 17 h en el pavelló Tagamanent, podrem gaudir de la 9a trobada de
gitanes de Canovelles. Capitans, diables, picarols i danses.

El Club Atletisme Canovelles torna a brillar als Campionats d'Espanya de
Cros (per seleccions autonòmiques i de clubs)
Històrica 6a posició de l'equip sub16 femení del Club Atletisme Canovelles al Campionat d'Espanya de
Cros de clubs, disputat a Linares (Jaen). Paula Hernández es proclama campiona d'Espanya, amb la
selecció catalana sub16, a Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Al mosquit tigre, ni una gota d'aigua!
L'augment de diferents poblacions de mosquits que s'ha produït els darrers anys en el territori, i el risc
que això pugui provocar l'aparició de malalties fan necessari que actuem d'una manera preventiva.

Exposició al públic del cens electoral
Del dia 11 al 18 de març de 2019, amdbós inclosos.

Civisme: recollida selectiva
El percentatge de recollida selectiva que hem assolit fins ara a Canovelles és del 25%, el més baix de la
comarca del Vallès Oriental. Encara ens falta molt per acomplir amb aquest objectiu establert i totes les
persones del municipi hem de fer un esforç perquè cada dia ens hi apropem més: Recollir
selectivament el 50% dels residus domèstics a l’any 2020 .

JORNADA DE PORTES OBERTES. Escola pública a Canovelles. Curs
2019/2020
Els directors i directores dels centres educatius de Canovelles us conviden a visitar les escoles i esperen
poder-vos saludar personalment.

Canovelles: Jornada deliberativa i de participació ciutadana sobre el Pla
d’accessibilitat a la via pública i els transports al municipi
Aquesta jornada tindrà lloc dilluns 11 de març a les 19.00h al Teatre Auditori de Can Palots.

Carnaval 2019 a Canovelles
Van desfilar per la rua, entre altres personatges, equips de F1, genis, crispetes, lladres, manifestants,
medicaments, etc.

Canovelles presenta els dos nous records institucionals.
La reproducció de l’escultura “la Trobada” i les cabanes del poblat neolític de Ca l’Estrada seran els dos
nous records de Canovelles per a les persones d’interès que ens visitin.

L'ajuntament de Canovelles posa en marxa una campanya per potenciar
el civisme
Vol implicar a la població per fer, entre tots i totes, un poble millor. Per aquest motiu, els protagonistes
d’aquesta pre-campanya són 6 veïns i veïnes de Canovelles amb el lema de “Canovelles TEVA i NETA”.

Carnaval. Canovelles 2019
Consulteu les activitats previstes a Canovelles durant el Carnaval 2019.

Endevina-la! Joc d’enginy i llengua als comerços
L’Oficina de Català de Canovelles i el Servei Municipal de Promoció Econòmica posen en marxa la 5a
edició de la campanya Endevina-la!, que pretén que la gent s’acosti als establiments comercials per
participar en un joc de llengua.

Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2019

L'any 2019 inclourà 14 festes laborals, 12 festes d'àmbit català/nacional i 2 festes d'àmbit local: el 31 de
maig (Festa de l'Ascensió) i el 22 de juliol (Festa Major).

Enguany la Festa Major dels Cans i les Ovelles fa 20 anys.
Ens agradaria ampliar el nostre arxiu de fotos i vídeos de la Festa Major. Si voleu participar us agrairíem
que ens l’envieu a la següent adreça: festes@canovelles.cat o les podeu portar a Can Palots o al Centre
Cultural.

Dóna sang! 6 de març a Can Palots
Una gota de sang omple cors. A Canovelles, al Teatre de Can Palots. Dimecres, 6 de març de 16 a 21 h.
Col·laboren els alumnes de 3er ESO de l’Institut Domus d’Olivet.

Arriba al CAP Canovelles l’exposició itinerant sobre les voluntats
anticipades
Aquesta exposició organitzada per l’Institut Català de la Salut pretén apropar a la ciutadania aquesta
eina per decidir amb autonomia sobre la seva pròpia salut. Estarà instal·lada al CAP del 25 de febrer fins
al 8 de març

Taller d'hàbits saludables
El Servei d'Activitats Esportives de l'Ajuntament de Canovelles (SAE) realitzarà aquest divendres, 15 de
febrer, un taller sobre hàbits saludables entre els alumnes de 1er d'ESO amb la intenció de promoure
una vida sana i saludable entre els alumnes de les escoles del nostre poble.

Ajuda'ns a detectar la possible aparició de plagues
Col·labora amb nosaltres si observes alguna plaga de vespes asiàtiques, de mosquit tigre, d'altres
insectes i, també, de rosegadors. No dubtis en posar-te en contacte amb el servei de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Canovelles.

Canovelles millorarà el sistema del clavegueram del municipi

La Diputació de Barcelona ha redactat el Pla Director de clavegueram de Canovelles

L’Ajuntament de Canovelles i els treballadors/es municipals han arribat a
un acord per establir una jornada laboral de 35 hores setmanals
Aquest acord s’ha pogut dur a terme ja que durant l’any 2018 s’han assolit els objectius d’estabilitat
pressupostària, deute públic i regla de despesa.

Esportistes de Muaythai de Canovelles seleccionats per al Campionat de
Catalunya i Espanya
Els lluitadors del internacional gym competiran en diferents tornejos durant aquest mes de març.

L’Ajuntament de Canovelles i l’Oficina de català organitzen un curs de
català inicial per a famílies dels centres educatius del municipi.
El passat 16 de gener va començar a Can Palots un curs de català de nivell inicial adreçat a
mares i pares dels centres educatius de Canovelles.

Asfaltat de la Plaça de la Constitució
Amb la finalitat de millorar la mobilitat i seguretat dels vianants envers els vehicles a la cruïlla formada
pels carrers Diagonal, Indústria, Sant Eudald i Sèquia, començaran les obres d'asfaltat de la plaça, amb
la creació d'una plataforma única a tota la cruïlla.

Èxit rotund del Club d'Atletisme Canovelles al 100è Campionat de
Catalunya de cros individual i de clubs
El Club d'Atletisme Canovelles campió de Catalunya a la categoria cadet femení (sub16) i subcampió de
Catalunya a la categoria infantil masculí (sub14). En Pol Guillén, campió de Catalunya infantil sobre una
distància de 3.250m. El 5è lloc de Paula Hernández en categoria cadet li permetrà disputar el Campionat
d'Espanya de cros amb la selecció catalana.

Tots els grups municipals de Canovelles presenten conjuntament una

moció de suport al pacte d’Estat contra la violència de gènere.
Davant de les terribles estadístiques sobre la violència envers les dones, l’Ajuntament de Canovelles fa
un front comú sense cap fissura. El compromís dels grups municipals amb la democràcia i la llibertat de
les dones és ferm.

L’Ajuntament de Canovelles aprova per unanimitat l’aprovació inicial de
la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal, a l’àmbit
del Sector “Ca la Piua” de Canovelles.
La Masia de Ca la Piua i el molí de Can Marc passaran a ser de propietat municipal. L’Ajuntament vol
convertir la Masia en un Centre d’interpretació sobre el patrimoni del poble.

El ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat un conveni de col·laboració
entre el consistori i la fundació la Caixa per dur a terme el projecte
“Proinfància”.
Amb aquest conveni, que té una durada de quatre anys i sense cap cost pel consistori, es vol ampliar
l’oferta de serveis d’atenció a la infància en situació de risc.

Les famílies monoparentals rebran ajudes econòmiques en l’import de
l’IBI.
L’Ajuntament de Canovelles va aprovar, en el ple ordinari del 31 de gener del 2019, l’obertura de la línia
d’ajudes econòmiques per al pagament de l’IBI de l'habitatge de les famílies monoparentals.

L’Ajuntament de Canovelles aprova l’expedient per a la concessió de
domini públic per a l’explotació del bar-restaurant a l’edifici del camp de
futbol municipal.
L’expedient es pot consultar a la secretaria de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores.

Votacions dels punts del ple de l'Ajuntament
El 31 de gener d’enguany es va celebrar la darrera sessió plenària a l'Ajuntament amb els següents

punts de l'ordre del dia i les següents votacions dels grups polítics:

Nova reunió del Consell Escolar Municipal (CEM)
Els punts importants de la reunió van ser la Festa de l'Escola Pública i les jornades de portes obertes
dels centres educatius.

L'Ajuntament de Canovelles ha fet entrega de nou, de material per al
banc d'ajudes tècniques que gestiona el CAP de Canovelles.
S'han pogut entregar caminadors, banquetes per a la banyera i cadires de banyera,

Els alumnes de les escoles de primària de Canovelles decidiran
conjuntament les ordres del Carnestoltes d’enguany.
El proper dimecres,30 de gener a les 15.30 h a la Sala de Plens de l’Ajuntament es realitzarà una reunió
amb alumnes representants de totes les escoles de primària de Canovelles, per tal de consensuar les
Ordres del Rei de Carnestoltes d’enguany.

Documental: 72 Dies al Límit (K2 + Broad Peak + Manaslu) amb Sergi
Mingote
El gran alpinista català Sergi Mingote, i ex alcalde de Parets, va pujar el passat 2018 els cims del K2
(8.611m), el Broad Peak (8.047m) i el Manaslu (8.163m) en 72 dies. Amb el seu actual projecte
"3x2x8000 Solidary Project" intentarà aconseguir un nou Record Guiness.

L’Ajuntament de Canovelles participa en els actes de commemoració del
80è aniversari del bombardeig a Les Franqueses del Vallès.
L’Alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, ha participat en l’acte que ha organitzat el consistori, coincidint
amb el 80è aniversari del bombardeig de les Franqueses del Vallès.

Canovelles millora la imatge de les entrades al municipi.

Les rotondes de la ronda nord de Canovelles tindran elements decoratius per a millorar la imatge i
promoure el poble.

Es manté la fase d'alerta del VENTCAT
Consells de protecció civil davant les ventades. Protegeix-te de les ventades.

Festa en honor a Sant Antoni Abat
Fidels a la tradició, la Comissió de Sant Antoni Abat celebrarà, el proper 19 de gener, la tradicional
passada de Sant Antoni pels carrers del municipi.

Taller sobre estalvi energètic "Escola d'energia"
Sessions formatives a famílies en situació de vulnerabilitat amb l'objectiu d'ajudar-les a reduir el consum
energètic i millorar les condicions als seus habitatges.

Xocolatada solidària. Taca't pel càncer infantil
El divendres 15 de febrer es realitzarà una xocolatada solidària per recaptar diners per a la investigació
del càncer infantil.

Exposició de Fotografies d’Afoca al Centre Cultural.
Les festes populars a la fotografia.

Homenatge de la mitja al veí de Canovelles Jose Manuel Rodríguez.
Acte del bateig del km.13 de La Mitja.

Es posen en marxa nous plans d'ocupació

L'Ajuntament contractarà dins de la convocatòria de Treball i Formació a 8 persones. Dins de la
convocatòria de Treball als Barris, també contractarà a 5 persones.

S'engega el projecte "Referent d'ocupació juvenil"
L'Ajuntament de Canovelles compta, a partir d'aquest mes de desembre, amb un tècnic d'ocupació
juvenil.

La Policia Local de Canovelles deté un veí de Granollers per tràfic de
drogues
Els agents el van enxampar quan intentava fer una operació de venda d’estupefaents

El km 13 de La Mitja dedicat a José Manuel Rodríguez
El canovellí José Manuel Rodríguez, referent de l'atletisme al nostre municipi, rebrà l'honor de portar el
seu nom al km 13 de La Mitja.

Cap nen/a sense joguina
L'associació Betesda, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Canovelles, ha tornat a organitzar la
recollida de joguines per l'activitat "Cap nen/a sense joguina".

24 hores de l'esport escolar i Esport en Família 2018
224 participants a les "24 hores de l'esport escolar" que van ser guanyades de nou per l'escola Congost.

Tió de Nadal a Canovelles
Caga Tio?, avellanes i torro?... La colla de diables de Canovelles va fer el caga tio? el dissabte 22 de
desembre.

Festa de Nadal del Centre Cultural Canovelles
El divendres 21 de desembre es va celebrar la festa de Nadal del Centre Cultural de Canovelles.

Sortida al bosc elàstic d'Arbúcies
El dissabte 22 de desembre el Consell de Joventut de Canovelles (TUT), va organitzar una sortida al
bosc ela?stic d’Arbu?cies.

Conveni de col·laboració amb la Fundació Oncovallès
L'acte de signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Canovelles i la Fundació d'Ajuda
Oncològica ha tingut lloc avui, dimecres 19 de desembre, a la seu d'Oncovallès.

12a Cursa Sant Silvestre de Canovelles
El dilluns 31 de desembre tindrà lloc a Canovelles l'última cursa de l'any, la tradicional Sant Silvestre.

L'Avui Canovelles n.109 ja és a impremta i demà es comença a repartir
per Canovelles
La nova edició del periòdic municipal de Canovelles conté un especial de Nadal amb tota la programació
per a aquestes festes

Ja es pot veure el video del 51 Homenatge a la Vellesa 2018
El video s'ha presentat al Teatre Auditori Can Palots a la Festa de Nadal de la Gent Gran.
L'activitat s'ha completat amb un espectacle de màgia i un petit refrigeri.

Xeringues, agulles i punxants a la deixalleria!
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental informa que donaran un nou servei de

contenidors per dipositar-hi els objectes punxants sanitaris (agulles i similars) a les deixalleries
comarcals.

Bona valoració del Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua
El 5 de desembre es va celebrar la clausura del curs del Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua
(GSAM) de Canovelles.

Jornada solidària a Canovelles en benefici de la Marató de TV3
Tot és a punt per celebrar aquest diumenge 16 de desembre la Marató de TV3 i Canovelles no podia
faltar a la cita solidària.

La 3a edició de l'ArtMov, tot un èxit!
Tot i que el temps va jugar en contra, la tercera edició de l'ArtMov va ser molt ben valorada tant pels
assistents, com pels participants.

Eleccions municipals del 26 de maig de 2019
Requisits per votar per als residents estrangers

El proper dilluns 17 de desembre l’equip del Síndic serà a Canovelles
El Síndic serà a Canovelles per atendre les persones i entitats que vulguin fer consultes o exposar les
seves queixes en relació amb la vulneració dels seus drets per part de les administracions públiques i de
les empreses que presten serveis generals (aigua, llum, gas,...).

Multitudinària festa de benvinguda a la nova escola Els Quatre Vents
L'escola Els Quatre Vents ja és una realitat i ho va celebrar amb tothom amb una gran festa de
benvinguda del 27 de novembre al 13 de desembre, plena d'activitats gratuïtes per a tota la família.

Unes 900 persones han celebrat la 51a edició de l'Homenatge a la Vellesa
La celebració va comptar amb una visita al poble de Valls (Tarragona) i dinar i ball al restaurant El
Álamo, amb pastís d'aniversari inclòs.

Nou taller sobre hàbits saludables per alumnes de 4t de primària
El passat 23 de novembre va celebrar-se un nou taller d’hàbits saludables organitzat pel SAE al Teatre
Auditori Can Palots per als alumnes de 4t de primària.

Els infants gaudeixen de la música i els instruments al Centre Cultural
Matins que enriqueixen la cultura musical dels més petits gràcies a l'activitat "Gaudim del Centre
Cultural". Taller de cuina, manualitats i, sobretot, molta música per celebrar Santa Cecília!

Ja es poden comprar les entrades dels Pastorets de Canovelles
Les actuacions seran els dies 26, 29 i 30 de desembre a Can Palots

L'Ajuntament aprova un pressupost de més de 17 milions d'euros per al
2019
Les polítiques socials d'atenció directa a les persones són una de les prioritats de l'equip de
govern que, a més, inclou més de 2 milions d'euros per a inversions

Votacions de la sessió plenària de novembre
El passat 29 de novembre es va celebrar el ple ordinari de l'Ajuntament de Canovelles que, a més
d'aprovar els pressupostos per al 2019, va votar els següents punts de l'ordre del dia:

L’Ajuntament de Canovelles condemna les agressions als professionals
dels serveis socials municipals, arran dels fets de Salt
Aturada de 15 minuts, demà 30 de novembre, a les 12:30 hores, davant dels centres de treball de
serveis socials de Catalunya, en defensa dels professionals de serveis socials i en contra de la violència
ocupacional que pateixen

El veí Joan Quintana guanya el concurs sobre Pompeu Fabra
Abans de conèixer el guanyador del concurs, la catedràtica M. Rosa Lloret va oferir una
conferència sobre la figura de Pompeu Fabra

El comerç de proximitat fa poble
Canovelles manté un comerç de proximitat viu i actiu

Els alumnes col·loquen caixes niu a Canovelles
Tots els centres educatius de Canovelles (escoles bressol, escoles de primària, instituts i escola
d'adults) han fet un taller de caixes nius adquirides per l'Ajuntament

Canovelles diu no a la violència de gènere
25 de novembre commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere.

L’Ajuntament ha fet públics els resultats dels primers pressupostos
participatius de Canovelles
Les entitats tindran un vehicle d’ús compartit, noves neveres tipus cofre i s’arranjarà el Centre
Cívic La Quitxalla per evitar actes vandàlics

Pops solidaris per al Dia Mundial de l'Infant Prematur

El passat divendres 16 de novembre, i per primer cop a Canovelles, es va celebrar el Dia Mundial de
l'Infant Prematur al Centre Cultural.

Tecnificació de porters (HAND PORTERS) a Canovelles
Els dies 3 i 4 de gener, al pavelló Ca la Tona, es realitzarà una jornada de tecnificació de porters. Les
inscripcions estan obertes des de categoria aleví fins a júnior.

Vols conèixer els resultats dels Pressupostos Participatius? Vine a la
sessió de retorn!
Les votacions per decidir a que es destinaran els 40.000€ s'han tancat i el proper 21 de
novembre, a les 18 h, es presentaran els resultats al Teatre Auditori Can Palots. Hi esteu tots
convidats!!

Tot i la pluja, la trobada motera es va celebrar amb èxit
Més d'un centenar de motoristes van participar a la trobada anual motera organitzada per l'associació de
Canovelles Oves'kan

El Club Handbol Canovelles presenta la nova temporada amb tots els
seus jugadors i jugadores
El club canovellí va fer, el passat diumenge 18 de novembre, la presentació oficial de tots els seus
equips per a la nova temporada 2018/2019

Celebrem la Setmana Europea de Prevenció de Residus
Com cada any el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, del qual Canovelles hi
forma part, fa diferents activitats a les deixalleries comarcals dins de la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus

Celebració del Dia Mundial del Sanejament

Avui, dilluns 19 de novembre, se celebra el Dia Internacional del Sanejament. L'accés a l'aigua potable i
a un sanejament adequat és un factor fonamental per al desenvolupament humà i des del juliol del 2010
està reconegut com a un Dret Humà per l'Assemblea General de les Nacions Unides.

La celebració del Dia dels Drets dels Infants s'anul·la per previsió de
pluja
L'activitat es trasllada al dia 30 de desembre i s'emmarcarà en la programació de Dies Gegants

Vine a la presentació de la nova APP de Canovelles!
El proper dilluns 19 de novembre, a les 19.30 h i a la Sala Polivalent del Teatre Auditori Can
Palots es presentarà la nova APP municipal. No hi pots faltar!

Tens hort o jardí? Vine al taller de compostatge!
En el marc de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, el Consorci per a la Gestió de Residus del
Vallès Orienta organitzarà, amb el suport de l'Ajuntament, un taller de compostatge el proper 23 de
novembre, de les 18 a les 20.30 h, al Centre Cultural.

Més d'un miler d'atletes participen al 17è Cros de Canovelles
Èxit total de participació a la 17a edició del Cros de Canovelles que es va celebrar el passat diumenge
11 de novembre a la zona esportiva de Can Duran

El Casal de la Gent Gran homenatja als majors de 80 anys
Aquest passat divendres 9 de novembre, els avis i àvies més grans de 80 anys del Casal de la
Gent Gran de Canovelles van ser homenatjats

Trobada networking a Can Palots

El passat dimarts 6 de novembre va tenir lloc, al Teatre Auditori Can Palots, una trobada networking
entre empresaris i comerciants de Canovelles.

Campanya de donació de sang el 20 de novembre
El proper dimarts 20 de novembre, de 17 a 21 hores tindrà lloc la nova campanya de Donació de Sang

Divendres 9 de novembre Tractament de la processionària dels pins
Es recomana a tots el veïns de les zones afectades que durant la realització dels treballs mantinguin
les finestres tancades i que no deixin roba estesa ni animals domèstics als balcons o terrasses

L’Associació Betesta de Canovelles se suma al GRAN RECAPTE 2018
El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya és una campanya de recollida d'aliments bàsics per
aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària

Celebrem el Dia Mundial de l'Infant Prematur, t'hi apuntes?
El proper divendres 16 de novembre i, per primer cop a Canovelles, se celebrarà el Dia Mundial de
l'Infant Prematur al Centre Cultural

Gran festa a Can Xarlet, per commemorar el Dia dels Drets dels Infants
Les activitats pel Dia Mundial dels Drets dels Infants estan emmarcades en la programació que ha
impulsat l'Ajuntament aquest novembre i desembre sota el títol "Canovelles, Ciutat Educadora".

Al novembre i desembre, els infants seran els protagonistes!
Sota el títol "Canovelles, ciutat educadora", l'Ajuntament engega uns mesos d'activitats i
celebracions al voltant del Dia Mundial de l'Infant Prematur, el Dia Mundial dels Drets dels Infants
i la Festa de Benvinguda de la nova escola Els Quatre Vents. Hi esteu tots convidats!

Nova edició del Voluntariat per la llengua a Canovelles
El passat 5 de novembre, a les 18.30h, a la sala d'actes de la Biblioteca Frederica Montseny, va tenir lloc
la presentació de la nova edició del Voluntariat per la llengua. Aquesta edició arrenca amb la formació de
sis noves parelles lingüístiques.

Avui es comença a repartir el nou Avui Canovelles
Ja es pot descarregar la nova edició de l'Avui Canovelles. El número 108 avui es començarà a repartir
pel municipi

Canovelles estrena APP municipal, descarrega-la!
L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un nou canal de comunicació, bidireccional,
atractiu i gratuït com a aposta de continuïtat en el seu compromís de participació i transparència.

El 8 de novembre, prova de sirenes d’avís a la població per risc químic
La segona prova de sirenes d’avís a la població per risc químic d’enguany es realitzarà el dijous 8
de novembre a les 10.20 h

Presentació de la 20a temporada del Club Atletisme Canovelles
S'ha presentat al Teatre Auditori Can Palots la 20a temporada d'un dels clubs més estimats i amb més
integrants del municipi

"La mar de sorres", nova exposició del Centre Cultural
La canovellina Montserrat Farré va inaugurar ahir l'exposició "La mar de sorres" al Centre Cultural

Residus punxants, porta'ls a la deixalleria

Des del Servei de Salut Pública del Vallès Oriental s'impulsa una campanya per conscienciar al ciutadà
de la importància de fer una recollida selectiva dels residus punxants d'origen sanitari, com les
xeringues, les agulles i les llancetes.

Taller de medi ambient Casal Infantil La Quitxalla
El 23 d’octubre va visitar el Casal Infantil La Quitxalla la Bombeta Marieta per explicar als més
petits com podem estalviar energia de moltes maneres: amb energia eòlica, solar…

Ja ha començat la votació dels primers pressupostos participatius de
Canovelles. Tu decideixes!
La votació per decidir a què es destinen els 40.000 € d'aquesta edició de pressupostos participatius
acabarà l'11 de novembre

1 de novembre dia de Tots Sants.
CEMENTIRI MUNICIPAL
De diumenge 28 d’octubre a dimecres 1 de novembre, dia de Tots Sants, l’horari del Cementiri serà de
les 9 a les 18 hores, ininterrompudament.
L’1 de novembre, dia de Tots Sants, a les 4 de la tarda al cementeri, el mossèn oficiarà una pregària i
tot seguit la benedicció dels nínxols.

L’Ajuntament de Canovelles vol obrir la gestió municipal a la ciutadania
a través dels Pressupostos Participatius
Sessió informativa i pedagògica adreçada a tota la ciutadania el dilluns 29 d’octubre a les 18 hores a
Can Palots.

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canovelles i Sorea.
S.A.U. per a la generació d’ajuts i mesures socials associades al servei
municipal de subministrament d’aigua.
Sorea dotarà novament el Fons de Solidaritat que es va crear a l’any 2017 i adreçat al col·lectiu de

persones en risc d’exclusió social amb l’objectiu de contribuir a superar dita situació, amb una dotació de
5.000 €/anuals.

Generant oportunitats
Save the Children i REIR (Associació Recursos Educatius per a la Infància en Risc) comencen les
activitats a la ludoteca infantil La Quitxalla de Canovelles

Èxit de participació a la Trail Infantil i a la Marxa de Canovelles
Aquest passat cap de setmana, grans i petits van gaudir de l'atletisme amb la tercera edició de la Trail
Infantil de Canovelles i la 21a Marxa

34 anys celebrant la carnada a Can Duran per Sant Galderic
Diumenge, 21 d'octubre, la Comissió Sant Antoni Abat va celebrar a la zona esportiva de Can Duran la
tradicional carnada de germanor, la segona activitat més antiga de l'entitat

Novetats al pati de l'escola Jacint Verdaguer
A l'escola, tenen espais exteriors amplis, amb bones vistes i amb zones per practicar esports i ara s'ha
invertit en incorporar un valor afegit a les zones d'esbarjo com espais d'aprenentatge que faciliten la
cohesió dels grups i les relacions interpersonals de l'alumnat.

Formació per empreses 2018
L'Ajuntament de Canovelles ha planificat una acció de networking, el dimarts 6 de novembre de 2018,
per les empreses dels polígons de Can Castells, municipis veïns, freelance, autònoms, emprenedors i
empresaris

L'Ajuntament congela els impostos, taxes i preus públics de cara al 2019
El ple extraordinari celebrat dimecres 17 d’octubre va aprovar les ordenances fiscals per l’any
2019 amb els vots a favor del PSC i Ciutadans i les abstencions de Canovelles Canvia, PP i CiU.

L'Ajuntament ha celebrat una sessió extraordinària del ple
El passat dimecres 17 d’octubre va celebrar-se a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Canovelles una
sessió extraordinària del ple

Conferències, tallers, activitat física i moltes emocions al Dia Mundial del
Càncer de Mama
L'Ajuntament de Canovelles i l'Institut Català de la Salut han organitzat un programa d'activitats per a
informar i sensibilitzar a la població sobre el càncer de mama

L’escola Els Quatre Vents ja és una realitat
Els consellers d’Ensenyament, Josep Bargalló, i Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el
Homrani, inauguren l’escola juntament amb l’alcalde, Emilio Cordero

Ajuts activitats esportives i d’estiu 2018
L’Ajuntament obre la convocatòria per sol·licitar un ajut econòmic per finançar les despeses de les
activitats esportives i d’estiu de l’any 2018 d’infants empadronats a Canovelles

Ajuts de suport a l’estudi per a estudiants universitaris, de cicles
formatius i de batxillerat. Curs 2017-18
Amb l'objectiu de reduir el cost de la matrícula efectuada durant l'any acadèmic 2017-18, L’Ajuntament
obre la convocatòria per sol·licitar un ajut econòmic per a estudiants universitaris, de cicles formatius i de
batxillerat.

S’inicia el programa “Auditories i intervenció als habitatges en situació
de pobresa energètica”
L’Ajuntament de Canovelles inicia aquest programa amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels
habitatges en situació de pobresa energètica del nostre municipi.

A causa del temporal part de l’enllumenat públic del municipi ha quedat
afectat. Des de primer moment estem treballant per restablir el servei.
Demanem disculpes per les possibles molèsties ocasionades i preguem la comprensió de la ciutadania
fins que tot estigui solucionat.

Èxit de l’Escenari Secret a Canovelles.
Escenari Secret és la realització d’una actuació fora del teatre (espai no convencional) adreçada a un
grup reduït d’espectadors que es vol fidelitzar o captar.

Més d'un centenar de joves participen al curs de formació "Joves i
Esport"
Feia anys que el SAE, responsables d'aquest curs formatiu, no reunia tants joves de Canovelles. La
participació ha estat de 150 joves de primer i segon nivell.

Homenatge a Canovelles a Martí Batallé i Xavier Pocurull
El pavelló de Ca la Tona, ple fins a la bandera, va ser l’escenari el passat diumenge 7 d'octubre d’un
homenatge als jugadors Batallé i Pocurull

Els olis de Julián Garcia atrauen la mirada de molts veïns
El Centre Cultural va inaugurar ahir l'exposició de pintures a l'oli del veí Julián Garcia amb un nombrós
públic assistent

Exposició Actuem amb energia
Del 8 al 26 d’octubre al Teatre Auditori de Can Palots exposició interactiva sobre energia i canvi climàtic.
Am el suport de la Diputació de Barcelona..Visites concertades per als instituts.

Els comerciants es formaran sobre les obligacions en relació als drets

d'autor i l'SGAE
Més d'una desena de persones han participat aquest setembre al curs d'aparadorisme que ha organitzat
el Servei de Promoció Econòmica

Nova campanya de recollida selectiva al municipi
Entre el dia 23 i 26 d’octubre, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental farà una
campanya informativa sobre la recollida selectiva

El proper 23 d'octubre: Taller ambiental "La bombeta Marieta"
El taller ambiental ha estat atorgat per la Diputació de Barcelona i es farà al Casal Infantil La Quitxalla, a
les 17.15 h

Novetats en la zona vermella
El carrer Sèquia també tindrà zona vermella i s'instal·larà una tercera màquina d'anul·lació de denúncies
per facilitar aquest tràmit a l'usuari.

En marxa el projecte "RAI-ESO" per a joves de Canovelles
El projecte RAI-ESO acull i dona atenció a joves d'entre 12 i 16 anys en la franja de migdia i tarda on
acudeixen un grup de 40 estudiants

Sisè aniversari del CEM Thalassa amb jornada de portes obertes!
El CEM Thalassa ha celebrat una jornada de portes obertes per a celebrar el VI aniversari del centre i
donar a conèixer totes les novetats i millores a la població de Canovelles

Més de 150 persones celebren el Dia del Soci de la Casa de Andalucía
Com cada any per aquestes dates, la Casa de Andalucía ha celebrat el tradicional Dia del Soci al bosc

de Ca la Tona

Nova edició del Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM).
Es tracta d’un recurs que promou el suport emocional i l’ajuda mútua entre les persones cuidadores que
comparteixen una mateixa problemàtica, per tal que se sentin recolzades en aquest procés de cura.

Reconeixement a membres de la Policia Local i cossos de seguretat
Amb motiu de Sant Miquel, patró de la policia local, divendres 28 de setembre, s'ha celebrat a
Canovelles el Dia de la Policia Local

Votacions de la sessió plenària del 27 de setembre
El passat dijous 27 de setembre va celebrar-se la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament.

CANOVELLESTOCKS 2018
Aquets dissabte 29 de setembre Comerç Actiu Canovelles treu les botigues al carrer

Montserrat Ponsa , Què suposa per a mi Pau?
Text preparat per a participar en un Acte al Parc de la Pau, a Canovelles, dissabte 22 de setembre a la
celebració del dia Internacional de la Pau. Un petit incident no va fer possible la seva lectura.

VI Aniversari del Compleix Esportiu Municipal de Canovelles Thalassa.
Dilluns, 1 d’octubre jornada de portes obertes, es presentarà les reformes i millores en les instal·lacions i
el nous serveis que ofereix l’equipament

Conferència sobre el santuari de Bellulla a la Fundació Bosch i
Cardellach de Sabadell a càrrec del Canovellí Diego Sola.
El Canovellí Diego Sola, doctor en Història Moderna , professor i investigador postodoctoral de la
Universitat de Barcelona, El proper 31 d'octubre farà una conferència sobre el santuari de Bellulla a la
Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell. Dins d'un cicle on participem els centres d'estudis dels dos
Vallesos.

Canovelles esdevindrà a finals de setembre “la Capital de la TAPA”
Entre el 27 de setembre i el 7 d’octubre, Comerç Actiu Canovelles organitza, amb col·laboració de
l’Ajuntament de Canovelles, la Diputació de Barcelona, la Generalitat i Estrella Damm, la VI RUTA DE
TAPES DE CANOVELLES.

Ampli programa d'activitats per celebrar el Dia Internacional per la Pau
L’Ajuntament va organitzar un programa d’actes amb l’objectiu de commemorar i enfortir els ideals de
pau al municipi

S'ha celebrat a Canovelles la V Copa Vallès Oriental de Bàsquet
Van participar en la V Copa de bàsquet el CB Montornès, CB Llinars, CB Lliçà d'Amunt i el Canovelles
CB.

El PLAC promou cursos de formació per a professionals en matèria de
drogodependència
Una vintena de professionals de l'àmbit dels Serveis a les Persones de Canovelles han participat
en el curs de Capacitació tècnica en matèria de drogodependència, un curs de formació impulsat
pel Pla Local d'Adiccions de Canovelles (PLAC)

Els Camins Escolars donen el tret de sortida al nou curs!

Els Camins Escolars han tingut lloc durant tota la setmana del 17 al 20 de setembre amb
l'acompanyament de BiciComic, una empresa de caire social.

Nous punts de llum al mercat dels diumenges
Des d'aquest estiu el mercat dels diumenges de Canovelles ja disposa de dos punts de llum per
donar servei als marxants al passeig de la Ribera

L'Ajuntament recorda que l'ús del sofre per allunyar els gossos està
totalment prohibit
El sofre és una substància perillosa per la salut i està prohibit utilitzar prop dels habitatges i al carrer

Tres peces provinents de la Domus d'Olivet de Canovelles formen part
de l’exposició temporal del Museu d’Arqueologia de Catalunya:
“L’Esplendor dels castells medievals catalans” .
L’exposició “L’esplendor dels castells medievals catalans”, ens trasllada a un període històric comprès
entre els segles X i XV.

La corporació municipal expressa el seu condol
Des de l'Ajuntament de Canovelles lamentem la pèrdua en accident de trànsit de Martí Batallé, jugador
del Club Balonmano Granollers, i especialment del jugador del nostre Club Handbol Canovelles, en
Xavier Pocurull, una persona que en el poc temps que ha estat al nostre Club,no ha passat
desapercebuda. Se't trobarà a faltar a la pista.
El nostre sentit condol a les famílies d'ambdós jugadors.
Així com també desitgem la ràpida millora dels altres dos jugadors que els acompanyaven, l'Óscar Oller i
en Pau Navarro. Molts ànims als familiars i amics.

El barri Can Duran ha celebrat la seva festa major amb record
d'assistència
El passat dissabte 15 de setembre va tenir lloc la festa major del barri de Can Duran amb un ampli

programa d'activitats pensat per a tota la família

L'Hogar Extremeño celebra les festes de la Verge de Guadalupe i el Dia
d'Extremadura
L'Hogar Extremeño ha organitzat aquest cap de setmana, del 14, 15 i 16 de setembre, les festes en
honor de la Verge de Guadalupe a la plaça de la Joventut i al parc de Can Carrencà

Canovelles inaugura la nova seu de l'Associació de Sords de Canovelles
L'Associació de Sords de Canovelles disposen ja d'un local propi al carrer Fàtica del municipi,
amb una part social per a reunir-se i un despatx per a desenvolupar la part més administrativa de
l'associació.

Més d'una vintena d'entitats participen a l'ofrena floral de l'11 de
setembre
La Diada a Canovelles va commemorar el centenari del naixement de l'escriptor Manuel de
Pedrolo, un dels escriptors més prolífics de la literatura catalana contemporània

Ajuda'ns a salvar vides .VINE A DONAR SANG
Vols donar sang? A Canovelles, Unitat mòbil davant el Teatre de Can Palots. Divendres, 7 de setembre
2018 de 10.00 h a 14.00 i de 17.00 h a 21.00 h.

Oferta dels cursos i tallers al Centre Cultural
Ja podeu consultar la NOVA PROGRAMACIÓ dels tallers i activitats del Centre Cultural pel proper curs.
Com a novetat, s’ha introduït la preinscripció online a través de la pàgina web de l’Ajuntament

A la venda les entrades de la nova programació d'Escena Gran
Comença nova programació Setembre 2018-Gener 2019

L’oficina de català de Canovelles comença el nou curs amb importants
novetats
L’objectiu de l’Oficina de Català de Canovelles és posar a l’abast de tots els ciutadans l’aprenentatge
del català

Canovelles conmemora la figura de Pompeu Fabra
L'any 2018 està dedicat a commemorar la figura i l'obra de Pompeu Fabra.

Rebem cartes de gabinets d’advocats amb reclamacions de deutes?
En els darrers mesos, cada cop són més habituals les consultes i reclamacions de ciutadans que
s’adrecen a les oficines municipals o comarcals d’informació al consumidor amb cartes emeses des de
despatxos d’advocats que, sota l’amenaça d’una demanda judicial o de la inclusió en un registre de
morosos, reclamen el pagament d’un suposat deute.

Els treballadors de l’empresa SIMON, de Canovelles, recullen material
escolar destinat a l’atenció dels infants més vulnerables.

Manteniment de l’arbrat municipal: Tractaments fitosanitaris a l'arbrat
viari
Els propers 31 de juliol i 1 d’agost, es prendran mesures de tractament i control de la cortythuca dels
plataners de l’Avinguda de Canovelles i plaça del c. Córdoba

Un total de 5.629 estudiants han participat aquest curs en el programa
educatiu “Descobreix el riu”
Els alumnes han procedit de 90 escoles de 24 municipis

A la festa Major no deixis de fer esport
La Botifarra amiga i solidària, l'Street Handbol, el Zumba i Sh'bam ..............

Tradició i cultura catalana a la Festa Major 2018
Les tradicions i la cultura catalana tindran, com cada any, un pes important en la Festa Major.

Nou Casal de Reforç escolar durant el mes d’Agost a Canovelles.
El 26 de juliol l’últim dia per inscriure’s .

El got reutilitzable dels cans i les ovelles
La Festa dels Cans i les Ovelles arriba més sostenible que mai amb el servei de gots reutilitzables.

Festa Major 2018: Pren nota...
PUNT SANITARI DE LA CREU ROJA, ESPAI FESTA MAJOR, TALLS DE CARRERS

El Grup EINA, pregoner de la Festa Major 2018
El pregó d'aquest any a càrrec del grup EINA que, enguany, ha celebrat els 25 anys i ens té preparat un
pregó ple de sorpreses i emocions!

Volem gaudir d’una festa major lliure de masclismes, racisme, xenofòbia
i altres formes d’intolerància
Per una festa lliure d'agressions verbals i físiques: #NOésNO

Reviu els millors moments de la Festa Major amb les fotografies de
Josep Hospital
l'exposició de fotos de Festa Major que trobarem a diferents espais del poble.

Reviu el vídeo de la Festa Major de l'any passat!
No vas poder assistir a la Festa de Presentació de la Festa Major 2018? Et vas perdre el vídeo amb les
millors imatges de l'any passat?

Festa Major 2018: vols estar al dia?
Segueix les xarxes socials de l'Ajuntament de Canovelles, descarrega't l'APP de la Festa Major i
participa al Concurs d'Instagram amb l'etiqueta #FMCanovelles!

La Festa Major de Canovelles, tu la fas possible!
Aquestes són les persones que fan possible que cada juliol, Cans i Ovelles gaudeixin d'una Festa Major
plena d'activitats, bon ambient, alegria i civisme.

21 equips participen a la 1a Cursa de fons per relleus de Canovelles
63 atletes van participar a la primera cursa de fons per relleus 3 x 5 km de Canovelles, un èxit per ser la
primera edició!

Laia Díaz i Nerea Roldós, del Bàdminton Canovelles, a la Selecció
Catalana de Bàdminton
El Club Bàdminton Canovelles va aconseguir que les seves jugadores Laia Díaz i Nerea Roldòs,
juntament amb el seu entrenador Carlos Olivar que va aconseguir ser Seleccionador Català, formin part
de l'equip de la Selecció Catalana de Bàdminton a les categories sub-15 i sub-17, respectivament.

La Festa dels joves

Els menuts també són protagonistes

Espectacles, activitats i concerts que no et pots perdre
Festa Major 2018

L’Ajuntament de Canovelles aporta al CAP material i dispositius de
suport a la dependència.
Dijous, 12 de Juliol l’alcalde, Emilio Cordero, i la regidora de Serveis Socials, Yolanda Sánchez, en
representació de l’Ajuntament, van lliurar al CAP dues cadires de rodes, caminador, crosses, coixins
anti escares així com un sistema de retenció per a cadira de rodes.

L'Ajuntament ha celebrat una nova sessió ordinària del ple
El passat dijous 12 de juliol va celebrar-se a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Canovelles la nova
sessió ordinària del ple

L'Avui Canovelles de Festa Major.
L'Avui Canovelles n.107, inclou un especial dedicat a la Festa Major d'aquest any.

Curs gratuït de carretoner per a persones en situació d’atur
El Servei Local d’Ocupació ha preparat un curs per l’obtenció del carnet de carretoner per a persones en
situació d’atur.
Dia: 16 de juliol de 8 a 16h. Si estàs interessat pots inscriure’t trucant al 93.846.39.90

Del 13 al 19 de juliol, ens preparem per la festa
Fa 10 anys que som mil·lenaris
Canovelles celebra 1.010 anys d'història i és per això que la Festa Major 2018 va dedicada a la història

del municipi. 10 dies de gresca i més de 70 propostes per a totes les edats i gustos per gadir d'una Festa
Major "històrica"!

Programa de Festa Major 2018
Vols estar al dia de la Festa Major? Saber quan i on es faran les teves activitats preferides de la festa?
Consulta el document adjunt amb tota la programació!

Aquest any les inscripcions al Concurs de Truites de Patates són per
internet
Inscripcions i informació a: www.canovelles.cat/concurstruitadepatates (80% de les places) des del 12 de
juliol i presencials al Centre Cultural el 16 i 17 de juliol

La UE Canovelles juga un torneig a Alemanya
Jugadors de l’infantil B i de cadets de la UE Canovelles juguen el torneig Angelo Marotto a Mals Baden
Württemberg- germany, un poble alemany a prop de Karsuruhe i arriben a semifinals.

Inauguració al Teatre Auditori de Can Palots de l’exposició PATRIMONI
Testimoni de la història de CANOVELLES
Podeu visitar aquesta exposició del 4 de juny fins al l’1 al 31 d’octubre de 2018. Després serà
exposada de forma itinerant per els diferents equipaments públics del municipi.

El "Canovelles, de 10 a 10" dedicat al conte "Alicia al país de les
meravelles"
Divertit i ple de màgia! així ha estat el "Canovelles de 10 a 10" d'aquest any, dedicat al conte "!Alícia al
país de les meravelles" i amb concurs d'aparadors inclòs

Les Jornades Medievals centren els actes de celebració dels 1.010 anys
de Canovelles
Les Jornades Medievals van resultar un èxit gràcies al canvi d'horari (de diumenge a dissabte a la tarda i
vespre, per aprofitar les hores de menys calor) i a l'organització, que va tornar a programar activitats
molt participatives!

L'Associació Amics del Kick Boxing i el Muay Thai de Canovelles
celebren 20 anys
L'associació esportiva va celebrar 20 anys amb una exhibició a la plaça de la Joventut i els millors
esportistes d'aquestes disciplines

Al setembre un nou servei a Canovelles: el Grup de suport emocional i
ajuda mútua.
Un recurs de suport psicològic per a persones cuidadores no professionals. Al Teatre Auditori de Can
Palots. Data d’inici 26 de setembre, horari d’10 a 11,30 h

L'Ajuntament organitza la primera edició del Curs de Coneixements
laborals, que equival al mòdul B del Certificat d'Acollida de persones
estrangeres
Les sessions es duran a terme a l’equipament de Serveis Socials, al carrer Pi, 19 segon pis, i tindran
una durada de 16 hores, repartides en 4 sessions els dies 5,12,19 i 26 de juliol de les 3 a les 7 de la
tarda.

S’ha iniciat el casal de reforç escolar de secundària a Canovelles.
Un projecte gràcies a Caixa ProInfància, gestionat per REIR i amb el suport de l'Ajuntament de
Canovelles.

Canovelles fa deu anys que te mil anys
El Teatre Auditori de Can Palots s’omple de gom a gom en l’acte d'homenatge als 248 nens i nenes

mil·lenaris

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 28 de Juny Dia per l’Alliberament de
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.
Per un municipi orgullós dels seus colors

Les escoles i instituts s'acomiaden del curs amb molta festa!
Tallers, representacions i molta emoció han estat els protagonistes a les festes de comiat dels
alumnes de Canovelles

L’institut Bellulla fa un reconeixement als alumnes que han destacat
aquest curs
El passat dijous 21 de juny, es van celebrar a l’Institut Bellulla l’acte acadèmic de lliurament de premis i
reconeixement als alumnes del centre que han destacat pel seu esforç i resultats acadèmics durant el
curs 2017/2018.

L’Ajuntament ha celebrat una sessió extraordinària del ple
El ple de l’Ajuntament es va reunir el passat dijous 21 de juny per celebrar la darrera sessió del ple, amb
4 punts en l’ordre del dia.

La Gala dels Millors Esportistes reparteix més de 70 trofeus
La gala va omplir de gom a gom el Teatre Auditori Can Palots per reconèixer els mèrits
d’esportistes i clubs aconseguits al llarg d’aquesta temporada

Reconeixement emotiu als guanyadors del Premi M. Lluïsa Prat
L’acte, que va omplir de gom a gom la sala polivalent del Teatre Auditori Can Palots, reconeix l’esforç i la
creativitat dels alumnes del municipi

El passat 15 de juny l’alcalde , Emilio Cordero, va inaugurar l’exposició :
Eines de pagès en miniatura, de Francesc Ayats (1935 – 2009)
Aquesta exposició forma part del programa d’actes de celebració dels 1010 anys de Canovelles i ha
estat possible gràcies a la família de Francesc Ayats .
El públic en general podrà gaudir d’aquest recull del nostre patrimoni etnològic que ha permès el
desenvolupament del sector primari a casa nostra..

Obert el termini per demanar ajuts de prestació d’atenció social a les
persones amb discapacitat (PUA)
El termini per la presentació dels formularis de sol·licitud és del 16 de juny al 16 d’agost

Revetlles amb precaució
consells que us ajudaran a fer la festa amb salut i seguretat.

El barri Joan Miró ha celebrat la festa major
El barri Joan Miró ha estat el primer a celebrar la festa major del barri, els dies 15 i 16 de juny

L'infantil femení del Club Handbol Canovelles, campió de la Copa
Catalana d'Handbol
La final contra les granollerines del KH7-BM Granollers, actuals campiones catalanes, va tenir lloc a
Bordills

Festa de cloenda del curs del programa Gent Gran Activa
El passat 8 de juny es va celebrar la festa de cloenda de les activitats del programa Gent Gran Activa

L'Avui Canovelles n.106 es començarà a repartir dimecres 13 de juny
Ja és a impremta la nova edició de l'Avui Canovelles, que trobareu als equipaments a partir de demà i
als domicilis, comerços i empreses al llarg d'aquesta setmana.

Presentació del Pla d'Addiccions de Canovelles 2017-2020
L’alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, la vicepresidenta quarta i responsable de l’Àrea d’Atenció a les
persones de la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó, i la cap de l’Àrea d’Atenció a les persones de
Canovelles, Montse Domínguez, han presentat aquest migdia, a la Sala de plens de l’Ajuntament de
Canovelles, el Pla Local d’Addiccions 2017-2020, que compta amb el suport de la Diputació de
Barcelona.

La Generalitat informa en relació al tancament de les clíniques iDental a
Barcelona i Tarragona
Si teniu contractats tractaments dentals en les clíniques iDental de Barcelona i Tarragona, tancades
sense avís previ, i heu pagat la totalitat o una part de l'import del servei sense que us l’hagin prestat
completament:

Reivindiquem les labors creatives teixint
El Casal de la Gent Gran va organitzar el passat 8 de juny una trobada a la plaça Margarida Xirgu
per Teixir en públic.

Visita les cases de pagès. . A Canovelles pots visita Can canyelles .Vine
a pagès i descobreix l’origen del que menges
El cap de setmana del 9 i 10 de juny torna Benvinguts a Pagès, la gran festa del món rural de Catalunya
que potencia l’oferta ‘foodie’ i les rutes turístiques

Tercera Trobada Esportiva de Primària als Instituts
El 5 de juny els instituts de Canovelles IES Bellulla i Domus d’Olivet van organitzar una trobada esportiva
per als alumnes de 6è de les escoles de primaria de Canovelles.

L'Ajuntament ha celebrat la sessió plenària amb les següents votacions
Ahir, dijous 31 de maig, va tenir lloc la sessió ordinària amb 19 punts aprovats per unanimitat, dels 29
punts que tenia l'ordre del dia

CaixaBnk inaugura la seva oficina a Canovelles
L’alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, va presidir el dilluns 28 de maig la inauguració de la nova
oficina de CaixaBank al carrer Riera.

La 5a Cursa-Marxa Candela recull més de 10.000 euros per a la
investigació del càncer infantil
Rècord històric de recaptació i participació a la cursa-marxa organitzada per Pulseras Candela amb el
suport de diverses entitats, comerços i associacions de Canovelles

L’Ajuntament de Canovelles s’adhereix a la celebració del dia mundial
sense tabac
El proper dijous 31 de maig, a dos quarts d’onze del matí , al Pavelló Esportiu Ca la Tona es col·locarà
la primera placa “Espai sense Fum” i es farà la lectura d’un manifest institucional.

"Canovelles, baixa la glicada", millor treball de recerca del 2018
El projecte ha estat impulsat pel CAP de Canovelles en col·laboració amb l'Ajuntament amb l'objectiu de
millorar la qualitat de vida dels pacients amb diabetis

Sortida al parc d'Atraccions Tibidabo amb els participants dels Jocs
Escolars
El dissabte 19 de maig el SAE, amb la col·laboració de les AMPA de les quatre escoles de primària, va
organitzar la tradicional sortida al parc d'Atraccions Tibidabo de Barcelona.

Ha mort el mestre Samuel Huerga.
Samuel Huerga va ser un dels primers mestres de Canovelles i va morir el passat dijous, 17 de maig a
San Cristòbal de Entreviñas (Zamora).

Oberta la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per
l’any 2018
L’Oficina Comarcal d’Habitatge informa que divendres 18 de maig es va publicar en el DOGC la
RESOLUCIÓ GAH/970/2018, de 16 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en
règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l'any
2018.

campaments IN-QUI-ETS
Queden places lliures en els campaments que organitza el Consell de Joves de Canovelles. S´ha
ampliat el període d’inscripcions

Programa : Normalitzem la sexualitat a les nostres vides
Nens i nenes de 5è i 6è de l’escola Joan Miró participen en el programa Normalitzem la sexualitat a les
nostres vides

Josefa Sanz ha celebrat 101 anys
Josefa Sanz Nebot, nascuda el 10 de maig de 1917, va celebrar 101 anys a la residència Maria
Auxiliadora de Canovelles

La Colla de Ball de Gitanes ha celebrat el 10è aniversari
La Colla de Ball de Gitanes de la Comissió de Sant Antoni Abat de Canovelles ha celebrat el seu 10è
aniversari aquest diumenge 20 de maig a la Plaça de la Joventut

El documental sobre la immigració centra els actes del Dia de la

Multiculturalitat
Entitats i ciutadania van celebrar diumenge 20 de maig a Can Palots el Dia de la Multiculturalitat amb un
documental sobre la immigració a Canovelles

Matinal de neteja al Torrent de Fangues per la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus
Dissabte, 19 de maig, va tenir lloc la jornada de neteja al Torrent de Fangues emmarcada en el Dia
Europeu de neteja "Lets Clean Up Europe"

Els centres educatius de Canovelles amb els llibres de lectura fàcil
Els centres educatius de Canovelles han rebut els llibres de lectura fàcil gràcies a una subvenció de la
Diputació de Barcelona que promociona el foment de la lectura

Jornades socials amb els joves de RAI ESO a les instal·lacions del
Futbol Club Barcelona
Els joves de Canovelles van visitar les instal·lacions del Futbol Club Barcelona dins del projecte RAI ESO

L'Ajuntament ofereix diversos cursos de formació per als comerciants
Els cursos són totalment gratuïts i estan adreçats als comerciants de Canovelles. Per participar-hi només
cal inscriure's trucant al 93 846 39 90 o enviant un mail a dinamitzaciocomercial@canovelles.cat

Els líders de les comunitats religioses es troben amb l'alcalde
La trobada a l'Ajuntament va ser una nova manifestació del compromís dels líders religiosos de
Canovelles per la pau i la convivència del municipi.

Fem costat a les persones consumidores en les seves reclamacions per
clàusules abusives
L'Ajuntament, a través d’un acord amb la Diputació de Barcelona, segueix proporcionant atenció
individualitzada i gratuïta a les persones consumidores en relació als litigis amb entitats financeres per la
inclusió de clàusules abusives en contractes hipotecaris.

Més de 140 alumnes de 1r d'ESO participen al taller sobre salut
El taller, organitzat conjuntament pels instituts Bellulla i Domus d'Olivet i el SAE (Servei d'Activitats
Esportives), es va celebrar el passat 4 de maig al Teatre Auditori Can Palots

Una quinzena de comerciants es formen per treure el màxim de profit al
seu negoci a través d'Instagram
El taller sobre Instragram va ser molt profitós pels assistents que van descobrir com aquesta xarxa social
els pot ajudar a fidelitzar els seus clients

El Jove canovellí Iván Pareras ha aconseguit el seu primer podi en el
campionat de la GT4 Europeu series a la segona cura de la ronda de
Barnds Hatch, després de remuntar des del catorzè lloc.
Cap de setmana de menys a més per l’únic espanyol present en el campionat europeu de GT4, Ivan
Pareras.

Canovelles celebra les festes del Rocío
La festa més important de la Casa de Andalucía sha celebrat amb èxit aquest cap de setmana, tot i la
pluja que, finalment, va provocar la suspensió de la romería infantil i la vetllada rociera

Avui Canovelles n.105
Demà, dimecres 9 de maig, es comença a repartir l'edició número 105 de l'Avui Canovelles

Alumnes del taller de pintura del CCR de Andalucía de Canovelles
exposen al Centre Cultural
El passat 8 de maig al Centre Cultural l’Alcalde, Emilio Cordero, i el President de la Casa d’Andalusia,
Toni Tena, van inaugurar l’exposició dels alumnes del taller de pintura del CCR de Andalusia , amb
una gran assistència de públic . L’exposició es una mostra formada per més d’una vintena d’obres, que
es podran veure fins el 25 de maig.

Netegem el nostre entorn!
Canovelles s’adhereix a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Netegem el Torrent de
Fangues. Dia 19 de maig a sota l’alzina de la plaça de l’Ajuntament

Anar a la deixalleria té premi. Participa i Guanya
Les deixalleries del Vallés Oriental, un any més, proposen el sorteig "Anar a la deixalleria té
premi" amb la finalitat de potenciar l'ús d'aquestes instal·lacions. S'hi pot participar fins al 31 de
maig de 1028

Més de 70 caminadors fan la 24a Marxa Canovelles-Montserrat
La marxa va ser un èxit i va transcórrer amb un ambient molt agradable i una temperatura ideal pels
caminadors

Saplex inverteix sis milions a les instal·lacions de Canovelles
L’empresa de Canovelles Saplex, líder estatal en producció i venda de bosses d’escombraries i bosses
de congelació, preveu invertir sis milions d’euros aquest 2018, més del doble que l’any passat. La
inversió té com a objectiu millorar els processos productius i conservar el lideratge en el sector.

El festival benèfic de Demanoenmano recapta 1260 €
El festival va ser un èxit i més d'un centenar de persones van gaudir de més de dues hores de
flamenc i art solidari

El Club de Premsa d’EL 9 NOU organitza a Canovelles un debat sobre la
immersió lingüística i la normalització del català
Mig centenar de persones van seguir el debat a Can Palots

Xerrada sobre la volta al món del canovellí Marià Recolons
Una vintena de persones van assistir a la xerrada a càrrec de la professora d'art de la Universitat de
Barcelona, Clara Beltran, que va detallar la volta al món de Recolons i Junyent

L'Ajuntament celebra una sessió extraordinària del ple
La sessió va servir per presentar a Joan Tuset com a nou regidor d'ERC de Canovelles, que va prendre
possessió del càrrec després de la renúncia de Ferran Many

Inscriu-te ja al Casal Esportiu d'Estiu!
Els nens i joves de 1r de primària a 3r d'ESO ja poden fer la inscripció de forma presencial per al Casal
Esportiu d'Estiu, organitzat pels clubs d'handbol, atletisme, bàsquet i futbol de Canovelles, amb la
col·laboració del SAE.

Obertes les inscripcions a la 5a Cursa-Marxa solidària Polseres Candela
La 5a edició de la prova solidària, que tindrà lloc el 27 de maig, es tornarà a disputar a la zona esportiva
de Can Duran de Canovelles

El lluitador Mouhcine Chafi al Campionat del Món de Muay Thai
El Campionat del Món de Muay Thai 2018 tindrà lloc a Cancún (Mèxic) del 9 al 19 de maig.

El 34è cros de l'escola Congost reuneix més de 500 participants

La cita ha comptat amb 14 curses, masculines i femenines, per a totes les edats

PLE DE L’AJUNTAMENT SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DIA 25 D’ABRIL DE
2018 – 20.15 HORES

El Centre Cívic de Canovelles s’omple de gom a gom en la celebració del
seu 25è aniversari.
El director general d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya, Bernat Valls, i l’alcalde
de Canovelles, Emilio Cordero, van inaugurar el primer acte de celebració del 25è aniversari del Centre
Cívic de Canovelles.

L'Hogar Extremeño ha celebrat la matança del porc
El Campanar va acollir més de 200 persones aquest passat dissabte per celebrar la tradicional matança
del porc de l'Hogar Extremeño

Joaquim Tonda exposa les seves fotografies al Centre Cultural
El canovellí, Joaquim Tonda, és la tercera vegada que exposa les seves fotografies a Canovelles

Èxit a la primera edició de la "Cursa de la Mona"
Més de 200 persones van participar en la nova versió de la Cursa de fons, l'anomenada "Cursa de la
Mona", el passat 1d'abril a Canovelles

Canovelles celebra un Aplec participatiu i carregat de novetats
Per primera vegada la parròquia de Sant Fèlix va repartir els panets beneïts "Ulls de Bellulla" i
l'arrossada popular va recaptar diners a favor del projecte Pulseres Candela

Tens una hora a la setmana per parlar en català?
Vols ajudar un aprenent a expressar-se més bé? Fes-te voluntari.

Premiats els millors corredors dels municipis que gaudeixen del
programa ‘Comença a fer la Mitja’
Dijous 22 de març es van atorgar els premis als millors corredors de La Mitja a la seu d'un dels seus
patrocinadors, KH Lloreda

Èxit a la 8a Trobada de colles de gitanes a Canovelles
La trobada va celebrar-se al pavelló Tagamanent amb una gran afluència de públic i l'assistència
de l'alcalde i diversos regidors i regidores

Canovelles reivindica el paper de l'escola pública
Una multitudinària trobada a la plaça de la Joventut ha posat en valor el paper de les escoles i
centres educatius públics de Canovelles

Exposicions, activitats, concerts i teatre per commemorar el Dia
Internacional de la Dona
Un any més, Canovelles s'ha sumat al Dia Internacional de la Dona amb tot un seguit d'activitats
als diferents equipaments del municipi

