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Notícies
Canovelles reobre el cementiri municipal de dilluns a divendres i
durant dues hores al dia
L’Ajuntament de Canovelles ha decidit tornar a obrir el cementiri municipal. A partir de l’1 de
juny, l’espai restarà obert al públic els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12 hores, i els
dimarts i dijous de 16 a 18 hores.
Divendres, 29 de maig de 2020

Canovelles aprova un nou Pla Econòmic Financer
Aquest dijous s’ha celebrat la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig. El ple s’ha
celebrat, per segon cop consecutiu, de manera telemàtica i s’ha iniciat amb un minut de silenci
en homenatge a les persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19, i a les que no han
pogut ser acomiadades de forma digna a causa de les restriccions per la pandèmia. A
continuació, s’ha llegit una declaració institucional en suport als treballadors i treballadores de
Nissan, i per demanar a l’empresa que es replantegi les mesures adoptades.
Divendres, 29 de maig de 2020

A partir del mes de juny, la deixalleria de Canovelles recupera el
seu horari habitual
La xarxa de deixalleries de la comarca recuperarà els seus horaris habituals a partir de l’1 de
juny. A Canovelles, la deixalleria restarà oberta els dimarts en horari de tarda, de dimecres a
divendres en horari de matí i tarda, i dissabte i diumenge en horari de matí.
Dijous, 28 de maig de 2020

Es torna a posar en funcionament la zona vermella d’aparcament
de Canovelles
A partir del proper dilluns, dia 1 de juny, i tenint en compte l’actual situació de mobilitat així com
la reobertura de gran part dels establiments de Canovelles, es restableix el funcionament de la

zona vermella d’estacionament. Durant la primera setmana es realitzaran tasques informatives
per tal que tothom pugui assabentar-se de la represa d’aquest servei i, a partir del dia 8 de juny,
es sancionarà a aquells vehicles que no compleixin amb la normativa.
Dijous, 28 de maig de 2020

Canovelles ha repartit prop de 100 dispositius electrònics i
connexions a internet a infants del municipi
La setmana passada va finalitzar el repartiment de dispositius electrònics i connexions a
internet per garantir l’accés i el seguiment educatiu de l’alumnat de Canovelles. El servei
municipal d’Educació ha col·laborat estretament amb les escoles del municipi, entitats i
voluntariat fer arribar un total de 94 ordinadors, cedits pel Departament d’Educació, i 10
connexions a internet, proporcionades pel consistori, a aquelles famílies que més ho
necessitaven.
Dimecres, 27 de maig de 2020

Canovelles fa un minut de silenci i se suma als 10 dies de dol per
les víctimes de la Covid-19
L’Ajuntament de Canovelles s’ha sumat al minut de silenci que ha convocat el Govern de l’Estat
en memòria de les persones que han perdut la vida a causa de la pandèmia de la Covid-19.
Representants i treballadors del consistori s’han trobat aquest dimecres, 27 de maig, a les 12
del migdia a la plaça de l’Ajuntament, on s’ha guardat un minut de silencia per retre homenatge
a les víctimes.
Dimecres, 27 de maig de 2020

Can Palots On Line segueix treballant a per oferir activitats des de
casa
Aquesta setmana està dedicada al curtmetratges
Dimecres, 27 de maig de 2020

La Generalitat, condemnada a pagar a Canovelles prop de 180.000
euros pel finançament de les escoles bressol
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat ferma la sentència dictada fa
dos anys i mig que obliga al Govern de la Generalitat a pagar als municipis el finançament de

les escoles bressol. La sentència reconeix que Canovelles, així com la resta de municipis que
van presentar la demanda, tenen dret a rebre 1.300 euros per alumne pels cursos 2012-2013,
2013-2014 i 2014-2015. Un dret que a Canovelles suposa, com a mínim, 176.800 €.
Dimarts, 26 de maig de 2020

La tercera edició de la VallèsBot serà virtual
Del 27 al 31 de maig es proposen reptes de programació relacionats amb la diversitat funcional
Dimarts, 26 de maig de 2020

Canovelles celebrarà el ple ordinari del mes de maig de manera
telemàtica
El proper dijous 28 de maig, a les 20.15 hores, tindrà lloc la tercera sessió plenària ordinària
d’aquest 2020. El ple se celebrarà de manera telemàtica per segona vegada i es podrà seguir a
través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Canovelles.

Dimarts, 26 de maig de 2020

La VII edició de la marxa solidària Polseres Candela serà online
Enguany, i a causa de la crisi sanitària per la Covid19, la cursa es farà des de casa. Es pot
realitzar de manera individual o en família, corrent, en bicicleta o caminant, qualsevol modalitat
és vàlida. Per participar només cal fer un donatiu a www.marxapolserescandela.org i, d’aquesta
manera, rebreu el dorsal.
Dilluns, 25 de maig de 2020

Canovelles ja està en fase 1 de desconfinament. Què podem fer i
què no?
Des d’aquest dilluns 25 de maig, Canovelles es troba en fase 1 de desconfinament, que
incorpora alguns canvis pel que fa a les relacions socials, la mobilitat i l’obertura de les
terrasses de bars i restaurants.
Dilluns, 25 de maig de 2020

Canovelles permet ampliar la superfície de les terrasses de bars i
restaurants sense cost addicional pels establiments
L’Ajuntament de Canovelles permetrà que els bars i restaurants ampliïn l’espai de terrassa per
poder garantir les restriccions establertes, amb un mínim de taules que els permeti
desenvolupar la seva activitat. A més, els titulars de llicències de terrasses podran sol·licitar el
retorn de la taxa corresponent al període en què han estat tancats, i està previst obrir una línia
de subvencions per bonificar fins al 50% de la taxa d’ocupació de via pública.
Dissabte, 23 de maig de 2020

S’amplia l’horari del mercat de Canovelles i es preveuen dos punts
d’accés a la zona de parades
El proper diumenge 24 de maig Canovelles tornarà a celebrar el mercat dels diumenges,
només amb parades d’alimentació i amb algunes novetats respecte a l’edició anterior: el mercat
obrirà una hora abans, es podrà anar a comprar de 8 a 14 hores, i es posarà un segon punt
d’accés a la part nord, així es podrà entrar i sortir pels dos extrems.
Dijous, 21 de maig de 2020

A partir d’aquest dijous 21 de maig, l’ús de mascaretes serà
obligatori a l’aire lliure i als espais d’ús públic
Segons l’ordre SND/422/2020 publicada al BOE, a partir d’aquest dijous serà obligatori l’ús de
mascaretes, preferentment higièniques i quirúrgiques, que cobreixin nas i boca. L’obligació
afecta a les persones a partir dels 6 anys d’edat.
Dimecres, 20 de maig de 2020

Des del CAP es demana que la ciutadania prioritzi les consultes a
través del web o telèfon
Amb l’objectiu de garantir la millor assistència als usuaris, des dels CAP es demana que totes
aquelles persones que requereixin algun tipus d’atenció prioritzin la comunicació a través del
web de programació de visites de l'Institut Català de la Salut.
Dimecres, 20 de maig de 2020

El projecte 'Escena GrAn', de Granollers i Canovelles, estrena una

revista virtual
Amb el nom de Repensem-nos s'inicia un projecte de reflexió sobre el moment actual de
l'escena cultural! Surt a la llum el primer número de la nova revista digital d’Escena grAn:
Repensem-nos. Una publicació amb caràcter quinzenal per a tots els públics, que s’anirà
penjant a la web www.escenagran.cat, i que neix amb la voluntat d’oferir un espai al públic per
reflexionar sobre la situació excepcional que estem vivint.
Dimecres, 20 de maig de 2020

Ja us podeu inscriure al nou curs formatiu d’Instagram
El curs és gratuït i es durà a terme els dies 1 i 3 de juny, de 14 a 16.30 hores de manera
telemàtica. Està dirigit a comerciants i emprenedors així com a persones amb interès per
millorar els seus coneixements d’Instagram. Per participar-hi només cal inscriure’s prèviament.
Dimecres, 20 de maig de 2020

La Fira Guia’t 2020 se celebra en format virtual
S’ha habilitat un web amb informació de centres, propostes formatives, eines i recursos per als
joves. A més, des d’aquest dimarts 19 de maig i fins al dijous 21 de maig s’ofereix orientació
personalitzada i xerrades informatives, prèvia inscripció.
Dimarts, 19 de maig de 2020

Ja s’ha obert el període per sol·licitar l’ajut per pagar el lloguer
Es tracta d’un ajut directe que atorga la Generalitat de Catalunya, gracies als recursos del
Govern de l’Estat, per pagar un màxim de sis mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre. El
període per fer la sol·licitud comença aquest dimarts 19 de maig i s’allargarà fins al 30 de
setembre, però cal tenir en compte que es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds i
fins a exhaurir el pressupost.
Dimarts, 19 de maig de 2020

El SAE proposa fer quatre rutes a peu durant els propers quinze
dies
El Servei d’Activitats Esportives de l’Ajuntament de Canovelles (SAE) proposa un nou repte:
realitzar quatre rutes a peu durant les properes dues setmanes. Les rutes són itineraris de

distància i nivell de dificultat variats que, a més, permeten gaudir de diferents paisatges de
Canovelles.
Dimarts, 19 de maig de 2020

Canovelles continua en fase zero, amb algunes modificacions que
afecten principalment al comerç
Canovelles continua en la Fase 0 de l’estat d’alarma i, per tant, segueixen vigents les
restriccions de mobilitat i les franges horàries que regulen les sortides. No obstant això, el
Govern de l’Estat ha aprovat algunes modificacions que s’apliquen a partir d’aquest dilluns 18
de maig i que afecten principalment al comerç, tot i que també als centres de culte, als serveis
funeraris o als centres escolars.
Dilluns, 18 de maig de 2020

S’obren els formularis de preinscripció per als possibles “Casal
d’Estiu” i “Casal Esportiu d’Estiu” de Canovelles
A causa de la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, a hores d’ara encara no està
garantida la realització del Casal d’Estiu i del Casal Esportiu d’Estiu 2020. No obstant això, es
demana emplenar el formulari de preinscripció a aquelles famílies que vulguin fer ús d’algun
d’aquests dos serveis, en cas que els casals es realitzin. Els dos formularis de preinscripció
estaran actius del 18 de maig a les 10 hores fins al 21 de maig a les 20 hores.
Dijous, 14 de maig de 2020

Els cosidors de bates i granotes de plàstic han confeccionat més
de 2.000 unitats
La setmana passada es va donar per finalitzada la confecció de bates i granotes de plàstic. La
iniciativa, que va començar poc després de la declaració de l’estat d’alarma, ha aplegat gairebé
una trentena de persones, la majoria propietaris i treballadors dels basars de Canovelles. Tots
ells han cosit sense descans per facilitar un total 2.010 bates o granotes a més d’una desena
de centres sanitaris, com el CAP de Canovelles, o col·lectius que prestaven serveis essencials,
com els serveis Socials del municipi.
Dimecres, 13 de maig de 2020

Com realitzar la preinscripció a l’escola bressol municipal Marta
Mata

Per realitzar la preinscripció telemàtica a l’escola bressol municipal Marta Mata, l’únic centre
educatiu que depèn directament de l’Ajuntament de Canovelles, cal omplir la sol·licitud de
preinscripció que trobareu aquí i adjuntar el DNI o NIE del pare i la mare, el llibre de família, i la
targeta sanitària de l’infant. Un cop recopilats els documents cal enviar-los al correu electrònic
ebmartamata@canovelles.cat
Dimecres, 13 de maig de 2020

Si encara no has decidit a quin centre educatiu preinscriure el teu
fill o filla, aquesta informació t’interessa
La situació d’estat d’alarma ha provocat la cancel·lació de les Jornades de portes obertes als
centres educatius i també de la Festa de l’Escola Pública, espais que habitualment permeten
donar a conèixer els projectes educatius i acostar la realitat dels centres a la ciutadania. Per tal
de mitigar la manca d’aquests espais compartim el vídeo que s’havia preparat per ser projectat
durant la festa de l’escola pública així com el llibret on s’inclou informació bàsica sobre els
diferents centres educatius.
Dimarts, 12 de maig de 2020

Es reobre el mercat dels diumenges de Canovelles, només amb
parades d’alimentació
A partir del proper diumenge 17 de maig, l’Ajuntament de Canovelles reobre el mercat dels
diumenges amb restriccions: únicament hi haurà algunes parades d’alimentació, en total prop
d’una quarantena, i s’implementaran mesures de protecció per garantir la seguretat i minimitzar
els riscos, com el control de l’accés a la zona, l’aforament limitat i l’augment de la distància
entre parades.
Dimarts, 12 de maig de 2020

El 13 de maig comença el període de preinscripcions per al curs
2020-2021
El Departament d’Educació ja ha establert les dates de la preinscripció escolar per als
ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació
secundària obligatòria (de l’escola bressol fins a quart d’ESO). Així, el període de
preinscripcions serà del 13 al 22 de maig.
Dilluns, 11 de maig de 2020

El Servei de Mediació de Canovelles impulsa una campanya
d’ajuda mútua i bon veïnatge
La iniciativa recorda alguns consells per a la bona convivència especialment rellevants durant el
confinament, com respectar el descans o mantenir nets els espais comuns, i ofereix eines per
dinamitzar les comunitats de veïns i que aquestes puguin organitzar-se per ajudar-se
mútuament. Els documents s’estan repartint a les diferents comunitats de veïns i també es
poden descarregar al web municipal.
Divendres, 8 de maig de 2020

El Voluntariat per la llengua no s’atura
El Voluntariat per la llengua (VxL) que gestiona el Centre de Normalització Lingüística del
Vallès Oriental continua en modalitat virtual.
Divendres, 8 de maig de 2020

La majoria d’actuacions urbanístiques de Canovelles ja han estat
represes
Les obres de remodelació de la biblioteca Frederica Montseny, la urbanització de l’illa formada
pels carrers d’Isidre Duran i Diagonal, o la construcció de la pista polivalent a les antigues
piscines són només algunes de les actuacions urbanístiques, iniciades abans del confinament i
de la declaració de l’estat d’alarma, que s’han reprès durant les últimes setmanes.
Dijous, 7 de maig de 2020

Cal que els comerços oberts segueixin els protocols de prevenció
establerts per evitar el contagi
L’Ajuntament de Canovelles recorda que és imprescindible que els establiments que han
reobert al públic durant aquesta setmana segueixin els protocols establerts i les mesures
preventives adoptades per evitar el contagi, posant especial atenció en aquells establiments on
no es pot mantenir la distància de seguretat interpersonal, com perruqueries, centres d’estètica
o serveis de fisioteràpia, on és obligatori l’ús de mascareta.
Dijous, 7 de maig de 2020

Aquest dijous comencen les obres de millora de la seguretat de
l’avinguda de Canovelles
Després de les mesures establertes per a la desescalada, es reprenen algunes de les
actuacions ja previstes abans de l’estat d’alarma. Així, aquest dijous, 7 de maig, començaran
les obres de millora de l’avinguda de Canovelles, una actuació que realitza la Diputació de
Barcelona a petició de l’Ajuntament de Canovelles i que tenen l’objectiu principal de millorar la
seguretat en aquesta via. L’obra consisteix a adequar els passos de vianants, repintar la
senyalització horitzontal i col·locar embornals.
Dimecres, 6 de maig de 2020

Ja s’han instal·lat els nous tobogans al bosc de Ca la Tona
L’Ajuntament de Canovelles ha instal·lat dos tobogans d’acer inoxidable al bosc urbà de Ca la
Tona. Aquesta actuació, que pretén ampliar l’oferta de jocs infantils a la zona a un espai verd
molt utilitzat pels veïns de Canovelles, és una de les ja planificades abans del confinament i
que ara, tenint en compte les mesures de desescalada, s’ha pogut reprendre.
Dimecres, 6 de maig de 2020

Actualització del nombre de persones afectades per la Covid-19:
cap contagiat a la residència María Auxiliadora
Segons les dades facilitades al consistori pel Departament de Salut i pel CAP, Canovelles suma
un total de 77 persones contagiades per coronavirus. Cal destacar que durant l’última setmana
s’han detectat cinc casos nous i que no hi ha cap contagiat a la residència de gent gran María
Auxiliadora. Des de l’Ajuntament de Canovelles, i amb l’objectiu de mantenir aquestes xifres i
evitar l’increment del nombre de contagis, recorden la necessitat de mantenir el confinament i
no abaixar la guàrdia durant el període de desescalada.
Dimarts, 5 de maig de 2020

Emotiu final de les felicitacions públiques per part de la Policia
Local de Canovelles
Amb motiu de l’inici de la desescalada i el permís per a sortir de manera controlada a l’espai
públic, la Policia Local de Canovelles posa punt final a les felicitacions d’aniversari que han
realitzat durant les últimes setmanes, un servei que els ha deixat imatges que no oblidaran mai.
Dilluns, 4 de maig de 2020

Dilluns 4, dimecres 6 i divendres 8 de maig es tornen a repartir
mascaretes infantils al Centre Cultural
Aquesta setmana es tornen a repartir mascaretes infantils confeccionades pel grup de
cosidores voluntàries al Centre Cultural. Els dies de repartiment son dilluns, dimecres i
divendres (dia 4, 6 i 8 de maig), de 16 a 18 hores. Per recollir les mascaretes cal complir amb
les mesures de seguretat i higiene ja conegudes.
Dilluns, 4 de maig de 2020

Horaris i informació sobre les sortides permeses a partir del 2 de
maig
El Govern de l’Estat permet, a partir d’aquest dissabte 2 de maig, les sortides per passejar i
realitzar activitat física individual. A Canovelles, com a la resta de municipis de més de 5.000
habitant, les sortides s’hauran de fer seguint els horaris indicats.
Divendres, 1 de maig de 2020

Pagament de rebuts i liquidacions vençudes a l’ORGT de
Canovelles
Amb motiu de la situació provocada per la Covid-19, l’Organisme de Gestió Tributària de
Canovelles ha ampliat els terminis de pagament de rebuts liquidacions i constrenyiments. A
més, permet realitzar els pagament per a través de l’adreça http://orgt.cat/pagartributs o trucant
al número 932 029 802.
Divendres, 1 de maig de 2020

Fitxes esportives per a aquelles persones que no tenen accés a
les xarxes socials
Durant aquesta setmana el Servei d’Activitats Esportives (SAE) de l’Ajuntament de Canovelles
ha deixat a les bústies d’aquelles persones que no tenen accés a internet, xarxes socials o
WhatsApp fitxes d’exercicis físics perquè els més grans es mantinguin en forma durant el
confinament. Podeu consultar les fitxes als documents adjunts.
Dijous, 30 d'abril de 2020

La deixalleria de Canovelles reobrirà el dimarts 5 de maig
La deixalleria de Canovelles tornarà a prestar servei a partir de la setmana vinent. Les
instal·lacions estaran obertes tres dies per setmana, els dimarts, els dijous i els dissabtes, de
8.30 a 14 hores. A més, s’ha establert un protocol d’actuació per minimitzar els riscos i garantir
les mesures de seguretat.
Dijous, 30 d'abril de 2020

Canovelles adquireix dos vehicles elèctrics que es destinaran a
l’ús dels serveis municipals
L’Ajuntament de Canovelles fa un pas més en el camí cap a la sostenibilitat i la transició
energètica, i adquireix dos vehicles elèctrics que utilitzaran els diferents serveis municipals. Es
tracta d’una furgoneta Nissan e-NV200 i d’un utilitari Nissan Leaf, tots dos 100% elèctrics.
Dijous, 30 d'abril de 2020

Informació sobre la prestació d’urgència per a persones afectades
per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19
Els serveis municipals d’Ocupació i Serveis Socials de Canovelles volen fer-se ressò de l’ajut
d’urgència per a persones treballadores afectades econòmicament per la covid-19 que ha obert
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
Dimecres, 29 d'abril de 2020

Resum informatiu sobre les subvencions per a empreses de
Comerç, Serveis, Artesania i Moda
L’Ajuntament de Canovelles juntament amb l’Associació Comerç Actiu Canovelles han elaborat
un recull amb la informació més rellevant sobre les subvencions per a les entitats i empreses de
Comerç, Serveis, Artesania i Moda, del Consorci de Comerç Artesania i Moda de Catalunya.

Dimecres, 29 d'abril de 2020

Si ets jove i estàs interessat en buscar feina o vols formar-te,
segueix el compte d’instagram i faceboook @rojcanovelles

El programa “Referent d’Ocupació Juvenil” ja té presència a les xarxes socials a través del
perfil d’instagram @rojcanovelles i a través del compte de Facebook Referent d’Ocupació
Juvenil. La iniciativa neix amb la voluntat de mantenir el contacte constant amb els joves de
Canovelles d’entre 16 i 29 anys, i molt especialment durant aquests dies de confinament.
Dimecres, 29 d'abril de 2020

Canovelles publica un informe sobre les accions realitzades pel
consistori en el marc de la crisi provocada pel coronavirus
El ple telemàtic d’aquest dilluns 27 d’abril ha servit per rendir comptes i presentar el contingut
de l’informe sobre la gestió de l’acció municipal durant la crisi provocada per la Covid-19,
enfocada a pal·liar els efectes de la pandèmia i atendre a aquelles persones del municipi que
més ho necessiten. Així el document, de gairebé 30 pàgines, inclou prop d’una cinquantena
d’accions estructurades en quatre blocs diferents: mesures socials, mesures econòmiques,
mesures de l’espai públic i seguretat ciutadana, i mesures en l’àmbit de la comunicació i les TIC.
Dimarts, 28 d'abril de 2020

Canovelles acorda treballar per tal que el cementiri municipal
contempli la diversitat de creences
La sessió plenària d’aquest dilluns, celebrada de manera telemàtica, també ha servit per
declarar Canovelles municipi feminista i acordar dur a terme els tràmits pertinents per fer un
pas de vianants al kilòmetre 1,8 de la carretera BV-1439, més coneguda com a Avinguda
Canovelles.
Dimarts, 28 d'abril de 2020

Torna el servei de recollida de voluminosos i trastos vells
A partir d’aquesta setmana, es reprèn el servei de recollida de trastos i mobles vells. Aquelles
persones que necessitin llençar voluminosos han de trucar al telèfon gratuït 900 720 648, que
atén de dilluns a divendres de 8 a 14 hores, per concertar dia, hora i lloc de la via pública on
deixaran les deixalles. D’aquesta manera, el servei de recollida de mobles podrà planificar la
recollida en qüestió.
Dilluns, 27 d'abril de 2020

El SOC ja ha obert les inscripcions per a treballar a la campanya
agrària 2020
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha obert les inscripcions per a treballar a la
campanya agrària 2020. Així aquelles persones interessades i que compleixin amb els requisits
es poden inscriure i passaran a formar part de les borses de treball que serviran per cobrir
contractacions. A més, les empreses que necessitin personal per treballar de temporers en la
campanya agrària d’aquest any, poden adreçar la seva oferta a les adreces de correu
electrònic, d'acord amb la seva ubicació.
Dilluns, 27 d'abril de 2020

Canovelles edita un nou certificat per poder lliurar als infants
abans de sortir al carrer
L’Ajuntament de Canovelles ha editat un certificat amb l’objectiu que els més petits puguin
celebrar, també en paper, la possibilitat de sortir al carrer a partir d’aquest diumenge 26 d’abril.
L’objectiu del document és animar als més petits durant aquest període de confinament i
recordar-los les normes que cal seguir quan surtin a passejar.
Dissabte, 25 d'abril de 2020

Recomanacions per a la sortida al carrer dels infants menors de 14
anys
El Govern de l’Estat ha aprovat que, a partir d’aquest diumenge 26 d’abril, els menors de 14
anys podran sortir una hora al dia, a una distància màxima d’un quilòmetre del seu domicili, i
acompanyats d’un adult. En aquest sentit, l’Ajuntament de Canovelles recorda que cal complir
les restriccions i la normativa vigent per tal que la sortida dels menors sigui controlada i no
suposi cap risc per a la població. (Podeu consultar totes les restriccions al document adjunt)
Dissabte, 25 d'abril de 2020

Les mascaretes infantils es repartiran dilluns, dimecres i dijous
vinent al Centre Cultural

Els dies 27, 29 i 30 d’abril, de 16 a 18 hores al Centre Cultural, es repartiran les mascaretes
infantils elaborades pel grup de cosidores voluntàries. Les mascaretes són totalment gratuïtes i
per tal de recollir-les només podrà venir un adult de la família. És imprescindible que es
compleixin les mesures de seguretat i d’higiene ja conegudes, entre les què s’inclouen evitar
aglomeracions i mantenir la distància de seguretat entre persones. En aquest sentit, les
cosidores voluntàries recorden que hi ha mascaretes per tots els infants i fan una crida per tal
que la població no es concentri al Centre Cultural el primer dia de repartiment.
Divendres, 24 d'abril de 2020

Canovelles elabora un vídeo per recordar que, durant el ramadà,
cal mantenir el confinament
Aquest divendres 24 d’abril comença el ramadà, un mes sagrat per a la comunitat musulmana i
que, a causa de la pandèmia provocada pel coronavirus, enguany s’inicia amb les mesquites
tancades i sense la possibilitat de reunir-se per compartir aquest període. És per això que
l’Ajuntament de Canovelles i la Policia Local, en col·laboració amb veïns del municipi, han
elaborat un vídeo per recordar que és imprescindible mantenir el confinament i complir amb les
restriccions. Al vídeo es pot escoltar el mateix missatge en català, gràcies a una agent de la
Policia Local; en mandinga, gràcies a un veí d’origen subsaharià, i en àrab, gràcies a un veí
d’origen magrebí.
Divendres, 24 d'abril de 2020

Canovelles celebrarà el primer ple telemàtic del consistori el
dilluns 27 d’abril
El dilluns 27 d’abril, a les 20.15 hores, tindrà lloc la sessió plenària ordinària del mes d’abril, la
primera que se celebrarà a distància. En aquesta ocasió, els regidors i regidores canviaran la
sala de plens M. Lluïsa Prat per les estàncies de les seves llars, i és que el ple se celebrarà de
manera telemàtica i es podrà seguir a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de
Canovelles.
Divendres, 24 d'abril de 2020

Informació sobre el pagament de la renda dels llogaters de locals
comercials

L’Ajuntament de Canovelles presenta un resum de les principals mesures adoptades pel
Govern de l’Estat pel que fa al pagament de les rendes dels lloguers de locals comercials. La
regulació, que té l’objectiu de protegir i donar suport al teixit productiu i social, minimitzar
l'impacte i facilitar que l'activitat econòmica es recuperi, estableix un procediment perquè les
parts puguin arribar a un acord per a la modulació del pagament.
Divendres, 24 d'abril de 2020

Can Palots ofereix espectacles lliures i gratuïts on line
Cada setmana es canviarà la cartellera per oferir nous espectacles.
Dijous, 23 d'abril de 2020

Ja podeu consultar la programació del Sant Jordi des de casa
Canovelles celebra el Sant Jordi des de casa. És per això que aquest dijous 23 d’abril, la
programació a través del compte des del perfil @canovellesdesdecasa, creat amb motiu del
confinament a Instagram i Facebook, es vesteix de festa. Així, s’inclouen propostes com la
lectura de contes, tutorials de receptes, manualitats i titelles en directe, entre d’altres.
Dimecres, 22 d'abril de 2020

Una guia amb preguntes i respostes freqüents sobre consum
Si voleu saber com afecten les normatives amb relació al coronavirus al subministrament
d’aigua, llum, gas o telefonia, al transport aeri, als allotjaments turístics o als serveis de
pagament per quotes podeu consultar el document adjunt. A més, l’OMIC de Canovelles
segueix prestant servei a través del telèfon 689894750 o mitjançant el correu electrònic
omic@canovelles.cat.
Dimecres, 22 d'abril de 2020

Repartiment d’aliments de primera necessitat a La Quitxalla i a la
Mezquita Al-Mohajirin

Un grup de veïns de la Barriada Nova reparteix aliments al Centre Cívic La Quitxalla a més de
300 famílies que, a causa de la crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus, es troben
en situacions molt complicades i sense la possibilitat d’adquirir menjar. D’altra banda, la
comunitat de la Mezquita Al-Mohajirin ha realitzat dues jornades d’entrega d’aliments, la
primera va ser a finals de març mentre que la segona l’han fet el passat cap de setmana.
Dimarts, 21 d'abril de 2020

Viu Sant Jordi des de casa!
Enguany, tots i totes viurem un Sant Jordi diferent. L’activitat al carrer, màxim exponent de la
diada, queda totalment aturada, però des de l’Ajuntament de Canovelles volem que la
ciutadania continuï celebrant el dia del llibre i la rosa, encara que sigui des de casa.
Dimarts, 21 d'abril de 2020

Gràcies a les empreses, entitats i persones que fan possible que la
xarxa solidària de Canovelles sigui imparable!
Entitats, ciutadania i empreses de Canovelles s’han mobilitzat per fer front a la crisi sanitària,
social i econòmica provocada pel coronavirus. Davant les adversitats, el poble de Canovelles
ha demostrat la seva solidaritat i la seva qualitat humana d’una manera exemplar. És per això
que des del consistori es vol fer un agraïment públic a tots els voluntaris i voluntàries que estan
cosint mascaretes i bates, a les entitats que també s’han mobilitzat per donar ajuda a qui més
ho necessita, i a les empreses que han aportant material i recursos de manera desinteressada.
Dilluns, 20 d'abril de 2020

Ara més que mai, cal recollir els excrements de les mascotes!
Durant els últims dies, s’ha detectat un augment d’excrements a la via pública. És per això que
es recorda a totes aquelles persones que durant aquest confinament surten a passejar el seu
gos, que cal recollir les defecacions dels animals de companyia. Es tracta d’una qüestió de
civisme i bona convivència que cal fer sempre, i que ara, en la situació d’emergència sanitària
en la qual ens troben, és més important que mai.
Dilluns, 20 d'abril de 2020

Canovelles amplia l’accés temporal al Servei Local de
Teleassistència als majors de 70 anys que viuen sols

L’Ajuntament de Canovelles ha tornat a ampliar l’accés gratuït al Servei Local de
Teleassistència en motiu del coronavirus. Si a principis del mes d’abril s’oferia a les persones
majors de 75 anys, ara s’ofereix també als majors de 70 que viuen sols o es troben en situació
de dependència. D’aquesta manera, s’incorporen més de 60 persones que, a partir d’aquesta
setmana, podran gaudir del Servei Local de Teleassistència de manera temporal i gratuïta. Amb
tot, ja son més de 500 persones grans del municipi les que disposen de teleassistència.
Divendres, 17 d'abril de 2020

Els tallers d’autoconeixement per a dones continuen de manera
online
El cicle de tallers d’autoconeixement per a dones, que va començar al febrer i que es realitzava
inicialment els dimecres al vespre al Centre Cultural, continuen de manera online. Les sessions
dirigides per la psicòloga Laura Hernández es fan a través de videoconferència en hores
acordades amb les participants i ofereixen un suport emocional a totes elles, ara més que mai.
Dijous, 16 d'abril de 2020

La Policia Local de Canovelles deté un reincident per no respectar
el confinament
Aquest dimarts 14 d’abril, a les 18.55 hores, una patrulla de la Policia Local de Canovelles ha
detingut un home de 61 anys i resident a Les Franqueses del Vallès per incomplir el
confinament mentre caminava pel carrer de Parets, de Canovelles. L’home ja havia estat
denunciat quatre vegades per incomplir el confinament.
Dijous, 16 d'abril de 2020

Canovelles envia més de 300 correus per informar sobre els
recursos disponibles davant la violència de gènere
El confinament forçat a causa de la crisi sanitària fa augmentar el risc de patir agressions i
agreuja la situació de moltes dones que pateixen violència de gènere, així com la dels seus fills
o filles. És per això que des de l’Ajuntament de Canovelles ja s’han enviat més de 300 correus
electrònics a dones usuàries dels Serveis Socials. L’objectiu és informar-les que, en cas de
patir violència de gènere, existeix el telèfon d’atenció a la víctima 900 900 120, així com el
correu electrònic 900900120@gencat.cat i el canal de WhatsApp a través del número 617 778
540.
Dimecres, 15 d'abril de 2020

El Consorci per a la Normalització Lingüística amplia l'activitat en
línia
Sota l'eslògan "Connecta't. Activa el teu català!", el Consorci per a la Normalització Lingüística
adapta gran part de l'activitat per oferir-la en línia i, d'aquesta manera, que el confinament no
sigui obstacle perquè les persones interessades puguin continuar l'aprenentatge de la llengua
catalana, o puguin iniciar-s'hi.
Dimecres, 15 d'abril de 2020

Modificacions al calendari fiscal: s’amplia el termini de pagament
de l’IBI
L’Ajuntament de Canovelles juntament amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona han establert modificar els terminis de pagament de l’impost sobre béns immobles
(IBI). La modificació respon a la voluntat de mitigar els efectes econòmics de la crisi provocada
pel coronavirus.
Dimecres, 15 d'abril de 2020

Canovelles estrena un portal web sobre la història i el patrimoni
del municipi
Aquest diumenge 12 d’abril, i coincidint amb la Setmana Santa, Canovelles ha estrenat el portal
web www.canovelles.cat/patrimoni, un espai que pretén aplegar el patrimoni i la història del
municipi i a través del qual es pot realitzar una visita virtual al Centre d’Interpretació del
Patrimoni de Canovelles, des de la Canovelles de l’època neolítica fins a l’actualitat.
Dimarts, 14 d'abril de 2020

Canovelles emet un certificat per a tots els infants que han superat
el primer mes de confinament amb bona actitud
Tot just aquest dimarts es compleix un mes des que es va anunciar el confinament de la
població per tal d’evitar la propagació del virus i combatre la pandèmia de la Covid-19. Durant
tots aquests dies, els infants de Canovelles han estat capaços de complir les restriccions amb
bona actitud, bon comportament i amb un somriure. Precisament per agrair-los l’esforç que
estan realitzant, l’Ajuntament de Canovelles emet el certificat que trobareu als documents
adjunts.
Dimarts, 14 d'abril de 2020

Les formacions per a comerciants i les sessions de Cafè Comerç
es posposen, a excepció del curs de Mindfullness
Els cursos gratuïts de dinamització comercial, dirigits als comerciants i botiguers del municipi i
previstos per aquest mes d’abril, han quedat suspesos. De la mateixa manera, també es
posposa la sessió de Cafè Comerç, que aquest cop havia de girar entorn de la minimització de
residus. L’excepció és el curs de Mindfullness, que finalment s’ha optat per dur-lo a terme via
online, a través de videoconferència.
Dijous, 9 d'abril de 2020

Es distribueixen dues noves remeses de targetes moneder per
garantir l’alimentació d’infants i joves
Aquest dimecres Canovelles ha començat a distribuir dues noves remeses de targetes
moneder: les destinades a infants i adolescents que participen dels serveis socioeducatius del
municipi, on esmorzar i/o berenen, i les targetes per als alumnes amb necessitats especials,
que tenen el servei de menjador obligatori. Amb tot, durant aquests dies es repartiran un total
de 121 targetes moneder finançades per la Generalitat de Catalunya, i ja són més de 800 els
infants i adolescents de Canovelles que reben algun tipus de suport per garantir la seva
alimentació.
Dijous, 9 d'abril de 2020

El CAP de Canovelles, obert el Divendres Sant i el Dilluns de
Pasqua
El Centre d’Atenció Primària de Canovelles restarà obert el proper divendres 10 i dilluns 13
d’abril, Divendres Sant i Dilluns de Pasqua. Així doncs, malgrat es tracta de període festiu, el
CAP obrirà en el seu horari habitual, de 8 a 20 h.
Dijous, 9 d'abril de 2020

La Policia Local de Canovelles ja disposa d’un canó d’ozó
Des d’aquest dimarts, la Policia Local de Canovelles disposa d’un canó d’ozó que permet la
desinfecció de l’interior dels vehicles policials, el material d’ús i alguns espais limitats i
degudament tancats. L’adquisició del canó d’ozó és una de les mesures de prevenció que ha
adoptat l’Ajuntament de Canovelles en el marc de la pandèmia del coronavirus.
Dimecres, 8 d'abril de 2020

Aquest dilluns de Pasqua no es podrà gaudir del tradicional Aplec
de Canovelles
A Canovelles, la Setmana Santa té una connotació especial i és que culmina amb una de les
festes populars més antigues i concorregudes del municipi: l’Aplec de Canovelles del dilluns de
Pasqua. Enguany, la situació actual provocada per la pandèmia del coronavirus impedirà la
celebració d’aquest acte però, des de l’Ajuntament de Canovelles, es vol insistir en el fet que el
confinament és necessari i que, l’any que ve, els veïns i veïnes del municipi tornaran a omplir
l’era de Can Castells amb més energia i més ganes que mai.
Dimecres, 8 d'abril de 2020

Canovelles fa una crida per recollir dispositius electrònics que
serviran per garantir l’educació online
L’Ajuntament de Canovelles ha habilitat un punt de recollida de dispositius electrònics en desús
(tauletes, portàtils o telèfons intel·ligents) que es faran arribar a aquelles famílies, amb infants a
càrrec, que no en tinguin. L’objectiu és garantir el dret a l’educació durant aquests dies de
confinament en què la bretxa digital s’accentua. La recollida de dispositius es realitzarà el
dimarts 14 i el dimecres 15 d’abril, de 9 a 13 hores, als Serveis Socials de l’Ajuntament (carrer
del Pi, 19).
Dimecres, 8 d'abril de 2020

El canovellí Ari Ortega, un dels impulsors de la campanya Marca la
teva jugada al Coronavirus
Ari Ortega, entrenador de bàsquet a la UE Montgat i veí de Canovelles, juntament amb Adrià
Castejón, Pere Purrà i Cèlia Cerezuela han impulsat la campanya anomenada Marca la teva
jugada al Coronvirus, una iniciativa que té l’objectiu de recollir fons per a l’Hospital de la Vall
d’Hebron així com mobilitzar el món del bàsquet per contribuir a superar aquesta pandèmia.
Dimarts, 7 d'abril de 2020

Ajuts extraordinaris per garantir l’alimentació a un total de 31
famílies amb infants a càrrec
Un total de 31 famílies de Canovelles, ateses per REIR (Recursos Educatius per la Infància en
Risc) en coordinació amb els serveis socials de l’Ajuntament de Canovelles, rebran un ajut
econòmic extraordinari per garantir l’alimentació dels infants durant l’estat d’alarma. Es tracta
d’un recurs econòmic emmarcat dins el programa CaixaProinfància de “la Caixa” que pretén

pal·liar els efectes que està tenint de la pandèmia del coronavirus sobre els infants més
vulnerables.
Dimarts, 7 d'abril de 2020

Recull de mesures econòmiques per les empreses i autònoms
Arran de la situació d’excepcionalitat de l’estat d’alarma i l’afectació d’aquesta a empreses i
autònoms, compartim un document amb la informació que aquests dies s’ha anat publicant.
Així, als documents adjunts trobareu informació relacionada amb la normativa aprovada en
relació a les mesures econòmiques per a les empreses i autònoms. El resum inclou algunes de
les mesures econòmiques que la Generalitat, el Gobierno de España i l’Ajuntament de
Canovelles han posat en marxa.
Dilluns, 6 d'abril de 2020

S’han instal·lat dos fanals solars al barri de Sanaüja
Canovelles ha instal·lat, al barri de Sanaüja, dos fanals que s’alimenten gràcies a panells
solars. L’actuació pretén donar resposta a la necessitat dels veïns de la zona, que fins ara
havien d’anar a llençar les escombraries a les fosques. A més, suposa un pas més en el camí
cap a l’ús d’energies sostenibles.
Dilluns, 6 d'abril de 2020

Les famílies que participen en el projecte d’acompanyament
familiar dels dissabtes continuaran fent sessions des de casa
Els 22 infants que participen en el projecte d’acompanyament familiar, que es realitza els
dissabtes a La Quitxalla, continuaran gaudint d’aquest suport des de casa. Està previst que,
durant les properes setmanes, es realitzin sessions virtuals a través de les quals es faran tallers
i es facilitaran recursos i activitats per poder fer al llarg de la setmana.
Divendres, 3 d'abril de 2020

Les mascaretes confeccionades per les cosidores voluntàries es
troben al comerç local de Canovelles
Les mascaretes confeccionades per les cosidores voluntàries de Canovelles es distribueixen
als establiments que resten oberts al municipi. Així, les persones que en necessitin les podran
aconseguir, prioritàriament els dilluns i els divendres, al comerç local. Recordem que les
mascaretes NO es repartiran al Centre Cultural i es demana a la població no anar a

l’equipament per tal de protegir els voluntaris/es, que estan cosint o distribuint material de
protecció a la resta de la població.
Divendres, 3 d'abril de 2020

Canovelles dona accés temporal al Servei Local de
Teleassistència a prop de 60 persones grans
Amb motiu del confinament i de la situació provocada pel coronavirus, l’Ajuntament de
Canovelles ha sol·licitat l’alta temporal del Servei Local de Teleassistència per a prop d’una
seixantena de persones majors de 75 anys que viuen soles o que es troben en situació de
dependència. Amb aquestes altes, ja són prop de 500 persones les que poden gaudir del servei
de teleassistència per a persones grans de Canovelles.
Dijous, 2 d'abril de 2020

Carles Grinyó i Mo, nou inspector de la Policia Local de
Canovelles
Des d’aquest dimecres 1 d’abril, la Policia Local de Canovelles compta amb un nou inspector,
Carles Grinyó i Mo, llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i docent a
l’Escola de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Grinyó substituirà l’inspector
Josep Balmes, que es jubilarà d’aquí a unes setmanes.
Dijous, 2 d'abril de 2020

Es desactiva temporalment la borsa de voluntariat
L’Ajuntament de Canovelles vol agrair profundament la gran quantitat de persones que s’han
inscrit a la borsa de voluntariat, que ja compta amb gairebé 70 persones. De la mateixa
manera, vol posar de relleu que, un cop més, la població de Canovelles ha demostrat la seva
solidaritat i qualitat humana davant d’una situació molt complicada, com és la pandèmia del
coronavirus. Agraint constantment aquesta col·laboració, i després de valorar que la borsa és
suficientment gran com per donar resposta davant qualsevol situació que pugui sorgir, s’ha
decidit desactivar temporalment el formulari d’inscripció. No obstant això, el formulari es
tornaria a activar si es considerés necessari.
Dimecres, 1 d'abril de 2020

Canovelles estableix un nou calendari fiscal per ampliar els
terminis de pagament d’impostos i taxes

Amb l’objectiu de mitigar els efectes econòmics provocats per la pandèmia del coronavirus,
l’Ajuntament de Canovelles ha establert un nou calendari fiscal en què s’amplien els terminis de
pagament d’impostos i taxes municipal. Amb aquesta mesura, el consistori pretén oferir a
famílies i empreses un marge de temps prou ampli per poder fer front a aquestes despeses.
Dimecres, 1 d'abril de 2020

Canovelles es converteix en el centre logístic de
coronavirusmakers.org al Vallès Oriental i Maresme
El Centre Cultural de Canovelles s’ha convertit, des del passat dijous, en el magatzem del
material per muntar i distribuir les pantalles 3D ja fetes que estan confeccionant els integrants
de coronavirusmakers.org al Vallès Oriental i al Maresme. Es tracta d’una xarxa de voluntaris
que disposen d’impressores 3D i que produeixen més de 300 viseres al dia de manera
desinteressada.
Dimecres, 1 d'abril de 2020

Canovelles habilita un telèfon a través del qual s’ofereix
acompanyament emocional
L’Ajuntament de Canovelles ha habilitat el telèfon 93 840 27 95 per tal d’oferir acompanyament
emocional a aquelles persones que ho puguin necessitar, especialment als joves que durant
aquests pateixin malestar emocional. El telèfon, que estarà actiu de dilluns a divendres en
l’horari de 10 a 13 hores, està adreçat a aquelles persones que se sentin tristes, o que pateixin
por o angoixa.
Dimarts, 31 de març de 2020

El petit comerç de Canovelles segueix donant servei durant l’estat
d’alarma
L'Ajuntament de Canovelles ha elaborat un llistat per donar a conèixer tots aquells comerços
del municipi que, durant l’estat d’alarma, continuen oberts i garanteixen els productes i serveis
de primera necessitat als veïns i veïnes de Canovelles.
Dimarts, 31 de març de 2020

El Servei Municipal d’Educació fa propostes per a les famílies amb
infants a càrrec

Neix el projecte “Passa-t’ho bé a casa”, una iniciativa emmarcada dins el programa Canovelles
Ciutat Educadora i que, a través d’un bloc anomenat de la mateixa manera , aplega diferents
propostes educatives i d’entreteniment per poder dur a terme durant aquests dies. L’objectiu és
donar suport a totes les famílies que es troben confinades amb infants a càrrec, així com fer
arribar tota la informació necessària per passar el confinament d’una forma positiva i
enriquidora, compartint continguts i recursos que els puguin ser útils.
Dilluns, 30 de març de 2020

Neix Canovelles Llar d’Estrelles, un festival cultural des de casa
per fer més lleugers els dies de confinament
L’Ajuntament de Canovelles ha impulsat la creació d’una programació cultural i d’entreteniment
que inclou música, literatura, poesia, pintura, dansa i esport. Es tracta d’una iniciativa
col·laborativa, on participen entitats del municipi i persones a títol individual que aporten tota
mena continguts. La plataforma de difusió d’aquesta programació és el perfil d’Instagram
@canovellesdesdecasa, un compte creat ara fa dues setmanes amb l’objectiu de fer xarxa i
oferir opcions d’entreteniment a la ciutadania.
Dilluns, 30 de març de 2020

A partir de dilluns, l’OAC restarà tancada al públic i atendrà a la
ciutadania a través de mitjans electrònics
A partir del dilluns 30 de març, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) restarà tancada al
públic. L’atenció es realitzarà, de 9 a 15 hores, a través del telèfon del servei, el 93 846 45 55;
mitjançant el correu electrònic cnvl.oac@canovelles.cat; o mitjançant la seu electrònica.
Diumenge, 29 de març de 2020

La Policia Local de Canovelles ha realitzat 52 denúncies durant els
primers 13 dies de confinament
Durant aquests dies, el cos de la Policia Local de Canovelles està realitzant una tasca
imprescindible vetllant pel compliment de les mesures derivades del confinament i la declaració
de l’estat d’alarma. Concretament, fins aquest divendres, dia 27 de març, la policia ja ha
realitzat un total de 52 denúncies, 4 a establiments i 48 a vianants.
Divendres, 27 de març de 2020

La Policia Local de Canovelles s’ofereix per felicitar, des del cotxe-

patrulla, els nens i nenes que fan anys
La Policia Local de Canovelles se suma a la iniciativa que ja han emprès policies locals d’altres
municipis per tal de felicitar aquells infants que fan anys durant aquests dies de confinament.
Així, a petició de les famílies, els agents s’ofereixen a passar per sorpresa pel carrer de l’infant
en qüestió i felicitar-lo des del cotxe-patrulla.
Divendres, 27 de març de 2020

El mercat dels diumenges continuarà suspès mentre s’allargui el
confinament
L’Ajuntament de Canovelles ha decidit mantenir la suspensió del mercat del diumenge mentre
es mantingui la situació de confinament i no es puguin garantir les mesures de seguretat i de
prevenció adequades.
Divendres, 27 de març de 2020

Dades sobre les persones afectades pel coronavirus a Canovelles
i al Vallès Oriental
Segons la informació oficial facilitada al consistori, actualment hi ha 18 casos positius de
coronavirus i cal lamentar la mort de 2 persones. En l’àmbit comarcal, hi ha 222 persones
contagiades i 42 persones han perdut la vida.
Dijous, 26 de març de 2020

L’oficina de l’ORGT a Canovelles romandrà tancada fins a nou avís
D’acord amb l’estat d’alarma decretat pel govern de l’estat, i en aplicació de les mesures
excepcionals que ha adoptat la Diputació de Barcelona, davant la situació generada per
l'evolució del coronavirus covid-19, i amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la
malaltia, les instal·lacions de l’organisme de gestió tributària (oficines centrals i territorials i
punts d'informació), romandran tancades mentre duri aquesta situació excepcional.
Dijous, 26 de març de 2020

Canovelles intensifica la desinfecció de carrers i espais públics
Aquesta setmana s’han reforçat les tasques de neteja i desinfecció dels carrers i espais públics
del municipi. Durant la setmana passada, l’Ajuntament de Canovelles ja va començar a

desinfectar els llocs més transitats, però a partir d’aquest dilluns, dia 23 de març, aquests
treballs s’han intensificat, realitzant desinfeccions als diferents carrers i als punts més
sensibles, i buidant les papereres al matí i a la tarda.
Dijous, 26 de març de 2020

Es comencen a repartir les targetes moneder corresponents a les
beques menjador
Canovelles ja ha començat a distribuir a domicili les targetes moneder als 660 infants
beneficiaris de les beques menjador. Les targetes, que facilita la Generalitat de Catalunya i que
conten un import de 4 euros per dia i nen, es poden fer servir en establiments d’alimentació.
Dimecres, 25 de març de 2020

Les sol·licituds per fer foc queden anul·lades fins a nou avís, a
excepció de les cremes de restes agrícoles
Davant la situació provocada pel coronavirus, i fins a nou avís, les sol·licituds per realitzar foc
d’esbarjo queden anul·lades. Només podran sol·licitar permís per fer cremes de brancatge i
restes vegetals aquelles persones que necessitin realitzar-les com a part de la seva activitat
agrícola.
Dimecres, 25 de març de 2020

L’escola Joan Miró imprimeix pantalles protectores 3D per
l’Hospital de Granollers
A més, diverses entitats de Canovelles estan recollint fons per adquirir equips de
protecció individual (EPI’s).
L’escola Joan Miró, que disposa d’impressores 3D, ha volgut sumar-se a les iniciatives
solidàries per tal de combatre el coronavirus i està fabricant pantalles 3D fetes amb làmines
transparents d’enquadernar i unes estructures impreses que s’ajusten al cap gràcies a la
incorporació d’una goma. A mida que es van produint, les pantalles es lliuren a l’Hospital de
Granollers en lots d’aproximadament 20 unitats.
Dimarts, 24 de març de 2020

Informació sobre la tramitació de prestacions d’atur

Davant la situació econòmica i laboral provocada pel coronavirus, el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) ha elaborat un document per resoldre algunes de les preguntes freqüents i
donar indicacions per a les persones que han de renovar l’atur o tramitar alguna prestació.
Dilluns, 23 de març de 2020

Cosidores voluntàries confeccionen mascaretes
Canovelles recull roba i cinta per poder confeccionar les mascaretes, i cerca la
col·laboració de professionals que puguin disposar d’esterilitzadors.
Prop d’una vintena de cosidores voluntàries estan confeccionant mascaretes per poder-les
lliurar a la residencia de gent gran i als comerciants de Canovelles que mantenen els seus
establiments oberts i garanteixen l’abastiment a la població. En aquest sentit, les cosidores fan
una crida per tal d’aconseguir roba de cotó i cintes per poder confeccionar les mascaretes.
Dilluns, 23 de març de 2020

Nou horari del CAP de Canovelles: de dilluns a divendres de 8 a 20
hores
De manera temporal i fins a nou avís, davant de la situació actual i d’acord amb les autoritats
sanitàries, es modifiquen els horaris d’atenció dels Centres d’Atenció Primària (CAP) del Vallès
Oriental. A Canovelles, el centre restarà obert de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores.
Dilluns, 23 de març de 2020

L’OMIC segueix atenent a la ciutadania
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) segueix donant servei a distància per
qualsevol dubte o reclamació. Tothom que ho necessiti s’hi pot adreçar a través del telèfon
689894750 o mitjançant el correu electrònic omic@canovelles.cat.
Dissabte, 21 de març de 2020

Canovelles reforça els serveis socials ampliant la teleassistència i
el servei d’Atenció Domiciliària

L’Ajuntament de Canovelles ha abocat els seus esforços en l’atenció a les persones més
vulnerables. L’objectiu és que durant aquests dies no quedin desateses persones grans, que
sovint viuen soles, i famílies amb infants a càrrec que es trobin en situació de vulnerabilitat.
Divendres, 20 de març de 2020

Canovelles posa en marxa una borsa de voluntariat per organitzar
les iniciatives ciutadanes
Durant els últims dies, s’ha produït una allau de trucades, missatges i iniciatives solidàries per
part de la població de Canovelles, que dóna suport a l’Ajuntament i s’ofereix com a voluntariat
per ajudar a aquelles persones que ho puguin necessitar. Precisament per aquest motiu, i amb
l’objectiu de poder organitzar tothom i garantir la seguretat de totes les persones, l’Ajuntament
ha habilitat un formulari on tothom que ho desitgi es pot inscriure en una borsa de voluntaris
que podrà ser activada en qualsevol moment que faci falta. Aquí podeu accedir al formulari.
Divendres, 20 de març de 2020

Canovelles adopta mesures econòmiques per pal·liar els efectes
de la crisi provocada pel coronavirus
L’Ajuntament de Canovelles ha adoptat mesures específiques per mitigar els efectes
econòmics provocats pel coronavirus (Covid-19). El paquet de mesures econòmiques inclou no
cobrar les quotes municipals de serveis com l’escola bressol Marta Mata, el CEM Thalassa o el
Centre Cultural, i oferir als ciutadans que ho necessitin ajornar o fraccionar els tributs
municipals. D’altra banda, i dirigides especialment al teixit empresarial del municipi, es preveu
la devolució proporcional de les taxes de recollida de residus, d’ocupació d’espai públic
(terrasses) o de les parades del mercat.
Dijous, 19 de març de 2020

ACTUALITZACIÓ: Preguntes i respostes sobre mobilitat i
l’obertura d’establiments
El CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya ha publicat un nou qüestionari sobre
mobilitat, activitats i altres aspectes relatius a les restriccions pel COVID-19 a Catalunya. El
document ha estat publicat aquest dimarts, 17 de març, a les 20 hores i el trobareu als arxius
adjunts.
Dimecres, 18 de març de 2020

S’ajorna la preinscripció escolar d’infantil, primària i ESO per al
curs 2020-2021
Davant la situació provocada pel coronavirus (Covid-19), el Departament d’Educació ha
anunciat que queda ajornada la preinscripció escolar d’infantil, primària i ESO per al curs 20202021, i que aquesta no es realitzarà fins que es pugui dur a terme en condicions de normalitat.
Dimecres, 18 de març de 2020

ACTUALITZACIÓ: Primers casos de persones contagiades pel
Covid-19 a Canovelles
Ja s’han confirmat els primers casos de persones de Canovelles contagiades pel coronavirus
(Covid-19). És per això que l’Ajuntament de Canovelles demana extremar les precaucions i
complir amb el confinament. Cal evitar sortir de casa si no és imprescindible.
Dimarts, 17 de març de 2020

Es recomana no anar als centres mèdics si no és totalment
imprescindible
L’Ajuntament de Canovelles recorda a la ciutadania que és necessari complir el confinament.
No està permès sortir de casa si no és per tal d’anar a comprar aliments imprescindibles,
productes farmacèutics i de primera necessitat; per desplaçar-se al lloc de feina; per cuidar a
persones dependents; per anar a entitats bancàries; o per assistir a centres sanitaris. En aquest
sentit, cal minimitzar els desplaçaments i no sortit si no es totalment imprescindible.
Dimarts, 17 de març de 2020

ACTUALITZACIÓ: Serveis que es veuran afectats després de la
declaració de l’estat d’alarma
De cara a dilluns 16 de març, primer dia laboral després de la declaració de l’estat d’alarma i
mentre es mantingui, alguns serveis públics quedaran afectats. Es prioritzarà l’atenció
telefònica i/o telemàtica, mentre que aquells serveis que no siguin imprescindibles quedaran
suspesos. No obstant això, cal reiterar que es garanteix l’abastiment alimentari, l’accés a
l’energia, i els serveis essencials.
Diumenge, 15 de març de 2020

ACTUALITZACIÓ: Mesures de prevenció després de la declaració

de l’estat d’alarma
Després de la publicació del Real Decret 463/202, de 14 de març, pel que el Govern d’Espanya
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
coronavirus, s’aplicaran mesures més restrictives. Així:
Diumenge, 15 de març de 2020

ACTUALITZACIÓ: Mesures adoptades per la prevenció del
coronavirus
L’Ajuntament de Canovelles, i d’acord amb les mesures complementàries adoptades pel
Departament de Salut per a la prevenció i control del coronavirus, ha procedit a la clausura dels
jocs infantils, ha anul·lat el funcionament la zona vermella d’aparcament i ha pres mesures per
al tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració.
Dissabte, 14 de març de 2020

Canovelles adapta les cruïlles del carrer de Narcís Monturiol
Aquesta setmana s’han iniciat les obres del tram del carrer de Narcís Monturiol entre el carrer
de la Riera i el carrer de la Indústria. L’actuació, que consisteix a rebaixar algunes de les
voreres i construir orelles de seguretat a d’altres, pretén millorar l’accessibilitat i la seguretat
dels vianants.
Divendres, 13 de març de 2020

ACTUALITZACIÓ: Tancament dels centres educatius i dels
equipaments culturals i esportius
L’Ajuntament de Canovelles ha extremat les mesures preventives per tal d’evitar la propagació
del coronavirus i ha decidit tancar al públic els equipaments municipals de caràcter esportiu i
cultural a partir del 13 de març. De la mateixa manera, a partir d’aquest divendres també
restaran tancats els centres educatius del municipi.
Dijous, 12 de març de 2020

ACTUALITZACIÓ: Afectacions a activitats i equipaments com a
mesura preventiva per contenir la propagació del coronavirus
L’Ajuntament de Canovelles, i d’acord amb les directrius que marca el Pla PROCICAT, ha

decidit suspendre o posposar algunes de les activitats previstes per als propers 15 dies com a
mesures preventives per contenir la propagació del coronavirus.
Dijous, 12 de març de 2020

Se suspèn el mercat del diumenge com a mesura preventiva per
contenir la propagació del coronavirus
D’acord amb les restriccions anunciades pel Govern de la Generalitat per tal de frenar la
propagació del coronavirus, l’Ajuntament de Canovelles suspèn el mercat ambulant de
diumenge dels dies 15 i 22 de març. De la mateixa manera, també queda suspesa la Festa de
l’Escola Pública prevista per al 21 de març.
Dimecres, 11 de març de 2020

El 12 de març comencen les jornades de portes obertes als
centres educatius de Canovelles
Per tal de donar a conèixer l’oferta educativa del municipi, durant el mes de març, les escoles i
instituts de Canovelles organitzen jornades de portes obertes. Mentre que l’escola bressol
municipal Marta Mata ha organitzat dues xerrades informatives el durant el mes d’abril.
Dimarts, 10 de març de 2020

Canovelles fa obres de millora a El Local per licitar la gestió del
bar
L’Ajuntament de Canovelles està realitzant obres de manteniment i millora a El Local (Centre
Municipal d’Iniciatives Juvenils) amb l’objectiu de posar al dia la instal·lació del bar i equipar-la
correctament. Un cop enllestides aquestes tasques, el consistori posarà a concurs la gestió de
l’espai amb la intenció que s’ofereixi un servei de bar adequat als usuaris. D’altra banda, també
s’estan executant actuacions de manteniment a l’edifici, com la millora de tancaments o la
revisió de la instal·lació elèctrica.
Dimarts, 10 de març de 2020

El documental sobre la història de l’empresa tèxtil SATI es
presenta a Canovelles
El divendres 13 de març a les 19 hores, Can Palots acull la projecció del documental L’últim
torn. Mig segle d’història de SATI (1961-2014), que narra l’origen i la trajectòria d’aquesta

empresa tèxtil de la Garriga.
Dilluns, 9 de març de 2020

Es realitzen les proves tècniques de la primera càmera de
videovigilància de Canovelles
Canovelles ja ha començat a fer les proves de la càmera de videovigilància que s’ubicarà la
intersecció del carrer de la Riera amb el carrer de la Sèquia. La instal·lació d’aquest dispositiu
pretén reforçar la seguretat a la via pública, evitar fets incívics i delictius gràcies a la capacitat
dissuasiva de les càmeres, i dotar d’eines a la Policia Local, que podrà rebre la senyal en
directe.
Dilluns, 9 de març de 2020

Ja podeu consultar l'Avui Canovelles n.114
Des d’aquest dimecres que ja podeu consultar l’edició de l’Avui Canovelles n. 114. El número
d’aquest mes de març inclou un recull d’imatges del carnaval 2020 i les principals novetats
respecte a l’adjudicació del nou contracte del servei de neteja viària i recollida d’escombraries.
Divendres, 6 de març de 2020

Els alumnes de català del programa Gent Gran Activa participen
en el Voluntariat per la Llengua
Quatre alumnes del grup de català del programa Gent Gran Activa participen en el programa
Voluntariat per la Llengua formant parelles lingüístiques. D’aquesta manera, es comprometen a
dedicar una hora a la setmana, durant deu setmanes a practicar el català a través de la
conversa. A més, realitzen sessions pràctiques a dins de l’aula, conduïdes per la professora de
Gent Gran Activa, Irene García.
Divendres, 6 de març de 2020

Ja funciona correctament l’apartat Avisos de l’APP de Canovelles
Canovelles ha implementat algunes millores pel que fa a la gestió de l’apartat Avisos de l’APP
municipal. Concretament, s’ha millorat la recepció i resposta dels missatges de tal manera que
ara els usuaris que facin servir aquest canal per comunicar qualsevol incidència, rebran una
resposta en un breu període de temps.

Dijous, 5 de març de 2020

Canovelles instal·larà plaques fotovoltaiques a l’edifici de la
Policia Local
L’Ajuntament de Canovelles és un dels 37 municipis de la demarcació de Barcelona que rebran
una subvenció per dur a terme la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’autoconsum. Així, i
segons el calendari previst, l’any vinent es posarà en marxa una instal·lació fotovoltaica a
l’edifici de la Policia Local, Jutjat i Serveis Socials de Canovelles.
Dijous, 5 de març de 2020

Canovelles posa en marxa una campanya que té per objectiu
promoure el civisme i la cura de l’espai públic
L’Ajuntament de Canovelles ha engegat una campanya de civisme anomenada ‘Canovelles
teva i neta! Així si, així no!’ que té per objectiu promoure la cura de l’espai públic fent
corresponsables del manteniment de la via pública a tots els veïns i veïnes del municipi. Així,
s’han instal·lat cartells, banderoles i pancartes als carrers principals i, des d’aquesta setmana,
agents cívics expliquen i fan pedagogia de la campanya a peu de carrer.
Dimarts, 3 de març de 2020

Gran temporada de cros del Club Atletisme Canovelles
L’inici d’any ratifica la bona forma dels atletes de cros del Club Atletisme Canovelles. L’entitat
va acabar el Campionat d’Espanya de Cros, disputat el passat 23 de febrer a Sòria, en quarta
posició a la categoria sub-16 masculina i en sisè lloc a la categoria sub-16 femenina. Tots dos
equips van ser els millors conjunts catalans de les seves categories.
Dilluns, 2 de març de 2020

Canvis dels sentits de circulació al polígon de Can Castells
Aquesta setmana, i després d’haver finalitzat les obres d’asfaltat al polígon de Can Castells,
s’inicien les tasques de senyalització vertical i horitzontal de les cruïlles del polígon industrial.
Aquesta actuació comportarà la modificació dels sentits de circulació d’alguns carrers amb
l’objectiu de millorar la seguretat, evitar possibles accidents i afavorir el flux de trànsit.
Dilluns, 2 de març de 2020

Inscripcions exhaurides per a la formació gratuïta Gira-Dona
Ja s’han exhaurit les inscripcions per a la formació ‘Troba la teva ruta’ del projecte Gira-Dones,
una iniciativa finançada per Coca-Cola i on participa Dona Activa Fòrum. No obstant això, les
dones d’entre 18 i 60 anys interessades a realitzar la formació cal que es posin en contacte
amb Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Canovelles, ja que es valora repetir la formació
més endavant.
Divendres, 28 de febrer de 2020

El 2 de març s’obren les inscripcions per al curs de monitors/es de
lleure
El Local acollirà un curs de monitors durant la Setmana Santa i els caps de setmana d’abril i
maig. La formació, que té un cost de 215 €, serà impartida per l’escola Efa i permetrà als
alumnes obtenir el carnet oficial de monitor/a de la Generalitat de Catalunya. Les inscripcions
es poden realitzar a partir del dilluns 2 de març i fins al 31 de març per correu electrònic a
formacio@artgest.es o presencialment a les oficines de Canovelles (carrer de Catalunya, 2) en
horari de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores.
Divendres, 28 de febrer de 2020

Visites guiades i teatralitzacions al Centre d’Interpretació de la
Història de Canovelles
Aquest dijous 27 de febrer, alumnes de 4t d’ESO de l’INS Bellulla han visitat el Centre
d’Interpretació de Canovelles, situat al Teatre Auditori Can Palots. Es tracta d’una activitat
emmarcada dins un cicle de visites per part dels centres educatius i que, en aquesta ocasió, ha
comptat amb la interpretació d’un fragment teatral que fa referència al moment històric de l’any
1008 en què apareixen els primers documents que mencionen al terme de Canovelles.
Divendres, 28 de febrer de 2020

Canovelles posa en marxa el programa ‘Patis Oberts’
A partir del 29 de febrer, el pati de l’escola Congost restarà obert a les famílies, els dissabtes i
els diumenges en horari de matí i tarda, de 10 a 13 i de 16 a 19 hores. El programa, que porta
per títol Patis Oberts, compta amb la figura d’una dinamitzadora i pretén optimitzar els patis
dels centres escolars, promoure activitats de lleure que afavoreixin la convivència i la cohesió
social, i fomentar el joc lliure i la relació intergeneracional.
Dijous, 27 de febrer de 2020

Ja podeu consultar la programació amb motiu del Dia
Internacional de les Dones
Entitats i Ajuntament uneixen forces per reivindicar el feminisme el 8M! Amb motiu de la
commemoració del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, Canovelles programa cinc
dies d’activitats per reivindicar la lluita feminista i contra el sexisme. Enguany, la commemoració
ret homenatge a Maria-Mercè Marçal, escriptora i activista política, cultural i feminista, per la
qual cosa en diferents accions, equipaments i serveis sonarà la cançó I tu, sols tu, d’El Diluvi,
basada en el seu poema Tres voltes rebel.
Dijous, 27 de febrer de 2020

Comença la segona fase de les obres de millora al polígon de Can
Castells
Del 27 al 29 de febrer es realitzaran les tasques corresponents a la segona fase de les obres
de millora de l’asfaltat al polígon industrial de Can Castells. Així, s’actuarà a la part sud del
polígon industrial i, concretament, al carrer de la Indústria, al tram entre la Ronda Nord i el
carrer de Carles Buïgas, i al carrer de Juan de la Cierva, entre el Passeig de la Ribera i el
carrer de la Indústria.
Dijous, 27 de febrer de 2020

El PAM de Canovelles contempla prop d’un centenar d’accions a
desenvolupar a través de cinc grans eixos
El govern de Canovelles ha presentat el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023, el full de
ruta que marca les prioritats i les iniciatives que es volen dur a terme durant aquest mandat. En
aquest cas, el PAM proposa un total de 98 accions diferents dividides en cinc grans eixos:
Justícia i benestar social, Participació ciutadana, Promoció i dinamització social, Regeneració
urbana i sostenibilitat, i Transparència i bon govern.
Dimecres, 26 de febrer de 2020

L’Hogar Extremeño guanya el premi a la millor disfressa del
Carnaval 2020

L'Associació de Veïns Joan Miró obté el guardó a la millor carrossa, l'AFA Els Quatre Vents
s’endú el premi a la millor coreografia, i la Colla de Diables de Canovelles guanya el premi a la
comparsa més divertida, guardó de nova creació que atorgava l’associació Comerç Actiu.
Podeu veure totes les imatges de la rua de Carnaval a l’àlbum de Flick de l’Ajuntament.
Dimarts, 25 de febrer de 2020

Ja podeu veure totes les imatges del carnaval infantil de
Canovelles
Aquest divendres s’ha celebrat la rua infantil de carnaval on han participat les quatre escoles
del municipi, l’escola bressol municipal Marta Mata i l’espai familiar El Racó. A més, i com a
novetat, han fet acte de presència el Coronel i el Bisbe de les Culleres, qui ha coronat els reis
Carnestoltes de les escoles. Podeu veure totes les imatges de la Rua Infantil a l’àlbum de Flick
de l’Ajuntament.
Divendres, 21 de febrer de 2020

La Policia Local col·labora amb la Policia Nacional en el
desmantellament d’una plantació de marihuana al polígon de Can
Castells
El passat 12 de febrer, el Cos Nacional de Policia, en col·laboració amb la Policia Local de
Canovelles, va desmantellar una plantació de marihuana situada a una nau del carrer d’Isaac
Peral, al polígon industrial de Can Castells. Durant l’actuació, es van decomissar prop de 800
plantes de marihuana i diversos quilos de cabdells ja assecats i preparats per la seva
distribució.
Divendres, 21 de febrer de 2020

Un total de 15 comparses participaran en la rua de Carnaval 2020
El divendres 21 de febrer, a partir de les 10.30 hores, tindrà lloc la rua infantil de carnaval, un
acte on participen les quatre escoles de primària del municipi, l’escola bressol Marta Mata i
l’espai familiar El Racó. I dissabte 22 tindrà lloc la rua de carnaval adulta, que ja compta amb
15 comparsses participants.
Dijous, 20 de febrer de 2020

Dimarts 25 es presenta el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023

Dimarts 25 de febrer, a les 19.30 hores a la sala polivalent del Teatre Auditori de Can Palots, es
realitzarà la presentació pública del PAM, el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023. El PAM és el
full de ruta que estableix les prioritats i defineix les actuacions que es volen dur a terme al llarg
de la legislatura 2019-2023.
Dijous, 20 de febrer de 2020

Campanya d’asfaltat al passeig de les Oliveres i als carrers de
Barcelona i del Nord
L’Ajuntament de Canovelles continua impulsant la millora de l’asfaltat de diversos punts del
municipi. És per això que del 24 de febrer al 2 de març es durà a terme una campanya
d’asfaltat que afectarà el passeig de les Oliveres, el tram del carrer del Nord comprès entre els
carrers del Pi i de la Indústria, i el tram del carrer de Barcelona entre el carrer de Verge del Pilar
i el carrer Diagonal.
Dimecres, 19 de febrer de 2020

Avís per l’increment d’erugues de processionària
Tot i els tractaments realitzats a mitjans de novembre, les condicions climatològiques han
provocat l’augment d’erugues de processionària. És per això que es demana que es segueixin
les mesures bàsiques de prevenció: No tocar les erugues, porta els gossos lligats i amb morrió,
i evitar visitar zones de bosc o amb molts pins en cas de ser al·lèrgics a l’insecte.
Dimecres, 19 de febrer de 2020

Gira-Dona, formació gratuïta per a dones emprenedores
El 12 i 13 de març, de 9.30 a 14.30 hores, la nau de Promoció Econòmica (carrer de Gregorio
Marañón, 7) acollirà la formació ‘Troba la teva ruta’ del projecte Gira-Dones, una iniciativa
finançada per Coca-Cola i on participa Dona Activa Fòrum. La formació és totalment gratuïta i
està dirigida a dones d’entre 18 i 60 anys que vegin l’emprenedoria com una alternativa
d’ocupació o que volen reinventar el seu negoci.
Dilluns, 17 de febrer de 2020

Visita al Complejo Medioambiental de Guipuzkoa
L’alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, juntament amb altres alcaldes i representants del
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, ha visitat el Complejo Medioambiental

de Gipuzkoa. Allà, s’han trobat amb el president del Consorci de Residus de Gipuzkoa, José
Ignacio Asensio.
Dilluns, 17 de febrer de 2020

L’Oficina de Català de Canovelles i el Teatre Auditori Can Palots
organitzen un concurs de Carnaval
Sota el nom de Bafarades de Carnaval, els organitzadors conviden a tothom a passar per la
recepció del Teatre Auditori Can Palots (c. de Barcelona, 8), fer-se una fotografia original i
divertida, i penjar-la a la pàgina de Facebook de l’Oficina de Català de Canovelles.
Dimecres, 12 de febrer de 2020

El Bisbe de les Culleres i el Coronel, nous personatges del
Carnaval de Canovelles
Aquest 2020 s’incorporen al Carnaval de Canovelles el Bisbe de les Culleres i el Coronel, dos
personatges que sortiran al carrer durant la rua infantil. La programació també inclou el ball de
gitanes de la Comissió de Sant Antoni Abat, el show anomenat Talentontes, la rua de carnaval i
el ball de disfresses.
Dimarts, 11 de febrer de 2020

Millora de l’accessibilitat als passos de vianants de Can Duran
Aquest dilluns s’han iniciat les actuacions per tal de rebaixar els passos de vianants a la
urbanització de Can Duran. L’actuació, que s’emmarca dins el pla de millora integral del
municipi, pretén fer més accessibles i segures les cruïlles.
Dilluns, 10 de febrer de 2020

Formació per a comerciants: Cartelleria per a campanyes
comercials
El servei municipal de Promoció Econòmica torna a oferir cursos gratuïts dirigits als
comerciants de Canovelles. El primer gira entorn la cartelleria per a campanyes comercials i es
realitzarà els dies 11 i 13 de febrer, de 14 a 16 hores. Però la programació d’aquest primer
trimestre de l’any també inclou Visual Merchandising i Mindfulnes.
Divendres, 7 de febrer de 2020

Informació de servei: interrupció en el subministrament elèctric
El diumenge 9 de febrer l’empresa EDISTRIBUCION realitzarà talls puntuals del
subministrament elèctric a diferents carrers del municipi per tal de realitzar treballs de
manteniment i millora de la xarxa. Les interrupcions del subministrament es produiran de 13.15
a 14.00 hores.
Dimecres, 5 de febrer de 2020

Canovelles torna a sumar-se a la campanya ‘Taca’t pel càncer
infantil’
Amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil, el 15 de febrer, l’Ajuntament de Canovelles
torna a sumar-se a la campanya Taca’t pel càncer infantil a benefici de l'Hospital Sant Joan de
Déu. Del 10 al 23 de febrer, els serveis de Solidaritat i Cooperació i Acció Comunitària
promouran la iniciativa solidària a través dels equipaments municipals i, per primera vegada,
també de les farmàcies del municipi.
Dimarts, 4 de febrer de 2020

Aquest dimarts s’asfaltarà un tram del carrer del Roure
Aquest dimarts, dia 4 de febrer, es realitzaran les tasques d’asfaltat d’un tram del carrer del
Roure, situat a la urbanització 5a Avinguda. És per aquest motiu que entre les 8 i les 19 hores
no es podran fer servir els guals de vehicles situats en aquesta via.
Dilluns, 3 de febrer de 2020

Millores del contracte del servei de recollida de residus i neteja
viària
El ple de l’Ajuntament de Canovelles ha aprovat l’adjudicació del servei de recollida de residus i
neteja viària a l’empresa Urbaser SA, considerada la que ha presentat una millor proposta
d’entre les quatre empreses que s’havien presentat a la licitació pública. La previsió del
consistori és signar el nou contracte durant el mes de març.
Divendres, 31 de gener de 2020

L’Ajuntament adjudica el nou contracte del servei de neteja viària i
de recollida de residus
Aquest dijous al vespre s’ha celebrat la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener,
la primera del 2020.
Divendres, 31 de gener de 2020

Els infants de Canovelles ja han decidit les ordres del Carnestoltes
2020
Aquest dimecres, els representants de 6è de les quatre escoles de primària de Canovelles han
escollit les ordres que dictarà el Carnestoltes 2020. Gairebé una vintena de nens i nenes s’han
reunit a la sala de plens Ma Lluïsa Prat on, mitjançant un sistema de votació, han decidit la
indumentària que els veïns de Canovelles hauran de portar del 17 al 21 de febrer si no volen
rebre el càstig pertinent.
Dijous, 30 de gener de 2020

Ja es poden fer les inscripcions per als tallers d’autoconeixement
per a dones
El Servei d’Igualtat torna a posar a disposició de totes aquelles dones que tinguin ganes
d’aprofundir en el seu autoconeixement i que tinguin inquietud per compartir un espai amb
altres dones, un seguit de sessions formatives dirigides per professionals. Les sessions, que es
realitzaran tots els dimecres de 18 a 20 hores, es realitzaran al Centre Cultural des del 5 de
febrer fins al 29 d’abril.
Dijous, 30 de gener de 2020

Canovelles urbanitza l’illa formada pels carrers d’Isidre Duran i
Diagonal
L’ajuntament de Canovelles urbanitzarà l’illa formada pels carrers d’Isidre Duran i Diagonal.
L’objectiu de l’actuació, que s’iniciarà durant la primera setmana de febrer i tindrà una durada
aproximada de 3 mesos, és millorar la connectivitat entre aquest espai, que actualment
presenta diverses mancances, i el seu entorn.
Dimecres, 29 de gener de 2020

Continuen a bon ritme les obres de millora al polígon de Can

Castells
Ja han començat les tasques de millora de l’asfaltat i accessibilitat al polígon industrial de Can
Castells. Les obres consisteixen reparar els trams de calçada en mal estat així com millorar
l’accessibilitat a les cruïlles d’aquesta zona. L’actuació afecta alguns dels eixos centrals del
polígon, concretament al passeig de la Ribera, a l’avinguda de Can Castells i als carrers de
Barcelona, d’Isaac Peral, de Carles Buïgas i de la Indústria.
Dimarts, 28 de gener de 2020

Dijous 30 de gener, primera sessió plenària de l’any
El dijous 30 de gener, a les 20.15 hores a la sala de Plens M. Lluïsa Prat, se celebrarà la
primera sessió plenària de l’any en la que, dins l’orde del dia, s’inclou el dictamen sobre
l’adjudicació del contracte del servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de
residus municipals.
Dimarts, 28 de gener de 2020

La tercera edició de la Vallèsbot té com a lema "Un món per a
tothom"
26 centres educatius de Granollers, Canovelles, la Roca del Vallès i les Franqueses del
Vallès participen aquest curs en aquest projecte
El parc del Congost serà de nou l’escenari de la 3a VallèsBot el proper 27 de maig. La tercera
edició d'aquest projecte tecnològic i de robòtica comptarà aquest curs amb la participació de 26
centres educatius de primària i secundària de Granollers, Canovelles, la Roca del Vallès i les
Franqueses del Vallès.
Dilluns, 27 de gener de 2020

Canovelles s’adhereix als dos dies de dol per les quatre víctimes
mortals de 'Glòria' a Catalunya
Amb motiu del temporal Glòria que ha afectat Catalunya, el Govern de la Generalitat ha
decretat dos dies de dol a tot el territori. D’aquesta manera vol manifestar el seu dol i, alhora,
acompanyar en aquests moments les famílies de les víctimes. La Federació de Municipis de
Catalunya, així com l’Ajuntament de Canovelles, s’han afegit a aquest decret.
Divendres, 24 de gener de 2020

Comunicat d'increment de cabal del riu Besòs
Es comunica que, segons informa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), s'ha produït un avís de
risc hidrològic en el riu Besòs per superació del nivell d'alerta a l'estació del Congost (174 m3/s)
amb una tendència creixent.
Dijous, 23 de gener de 2020

Modificació de les dates en que es realitzaran les obres d’asfaltat
al passeig de la Ribera
Les obres per a reparar l’asfalt del tram del passeig de la Ribera que va del carrer de Juan de la
Cerva fins el terme municipal de les Franqueses del Vallès es realitzaran a partir del 31 de
gener i fins el 3 de febrer. Les condicions meteorològiques han obligat a modificar la planificació
inicial de las obres d’asfaltat i millora de l’accessibilitat al polígon de Can Castells que
finalment començaran el dia 27 de gener, i no el 23 tal com s’havia anunciat.
Dimecres, 22 de gener de 2020

ACTUALITZACIÓ: L’escola Congost reprèn l’activitat lectiva
aquest dijous
Després de realitzar les tasques pertinents per garantir la seguretat de les persones, aquest
dijous, dia 23 de gener, l’escola Congost torna a obrir les seves portes i reprèn l’activitat lectiva
habitual.
Dimecres, 22 de gener de 2020

ACTUALITZACIÓ: Recomanacions davant l’augment de cabal al riu
Congost
A causa de la pluja intensa d’aquesta nit, el cabal del riu Congost ha superat els 200 metres
cúbics per segon. El cabal del riu és molt superior a l'habitual i es poden veure afectats punts
baixos i de creuament. Es preveu que les pluges continuïn durant les properes hores i, per tant,
el cabal podria continuar creixent.
Dimecres, 22 de gener de 2020

Actualització sobre les afectacions pel temporal Gloria

Demà, dimecres 22 de gener, es preveu que els centres educatius tornin a la normalitat lectiva,
a excepció de l’escola Congost que es mantindrà tancada fins que es garanteixi la seguretat
d’alumnes i professorat.
Dimarts, 21 de gener de 2020

Els centres educatius de Canovelles restaran tancats aquest
dimarts
Davant la previsió meteorològica de vent i pluja, i el risc que comporta qualsevol desplaçament,
les escoles de primària i els instituts de Canovelles romandran tancats aquest dimarts 21 de
gener. En el cas de l’escola bressol Marta Mata, es recomana no portar als infants al centre
educatiu. No obstant això, aquest restarà obert i acollirà aquells nens o nenes que s’acostin al
centre.
Dilluns, 20 de gener de 2020

L’escola Congost es mantindrà tancada fins a nou avís
Davant la impossibilitat de reparar la claraboia de l’escola Congost amb la seguretat necessària
per als operaris encarregats de fer-ho, el centre educatiu es mantindrà tancat aquest dimarts i
fins a nou avís. D’altra banda, i fins que no es desactivin les alertes per vent i pluja,
l’Ajuntament de Canovelles tanca el parc de Ca la Tona i anul·la les activitats esportives que es
realitzen a l’exterior.
Dilluns, 20 de gener de 2020

Comença la primera fase de les obres de millora al polígon de Can
Castells
A partir del dia 23 i fins al 31 de gener es realitzaran les tasques de millora de l’asfaltat i
accessibilitat al polígon industrial de Can Castells. Les obres consisteixen reparar els trams de
calçada en mal estat així com millorar l’accessibilitat a les cruïlles d’aquesta zona.
Concretament, s’actuarà al passeig de la Ribera i als carrers de Barcelona, d’Isaac Peral, de
Carles Buïgas i de la Indústria.
Dilluns, 20 de gener de 2020

Informació de servei: obres de renovació de l’oficina de SOREA a
Canovelles

Per obres de millora en l’oficina de SOREA d’Atenció al Client de Canovelles, aquesta
romandrà tancada des del 20 de gener fins al 29 de febrer.
Divendres, 17 de gener de 2020

Comunicat d’alcaldia amb motiu dels actes vandàlics a la via
pública
Amb motiu dels fets ocorreguts al llarg d’aquesta nit, en què uns individus han inhabilitat la
càmera de videovigilància instal·lada a la cruïlla del carrer de la Séquia amb el carrer de la
Riera:
Dijous, 16 de gener de 2020

Els alumnes de tercer de les escoles de Canovelles visiten
l’Ajuntament
Aquest dijous, 16 de gener, a les 10 hores ha tingut lloc la primera de les visites emmarcades
dins l’activitat anomenada Visquem l’Ajuntament, una proposta adreçada als alumnes de 3r
curs d’educació primària que consisteix en una visita a l’Ajuntament de Canovelles i,
concretament, a la sala de plens Ma. Lluïsa Prat. Aquí, l’alcalde de Canovelles els explica el
funcionament del consistori i l’alumnat aporta la seva visió sobre el municipi.
Dijous, 16 de gener de 2020

Donació de material al banc d’ajudes tècniques del CAP de
Canovelles
Aquest dijous l’Ajuntament de Canovelles ha fet entrega de diversos dispositius de suport a la
dependència al Centre d’Atenció Primària. Concretament, s’ha lliurat una cadira de rodes, tres
caminadors, tres cadires de dutxa i tres cadires de WC.
Dijous, 16 de gener de 2020

Tot a punt per a la 58a Diada de Sant Antoni

El dissabte 18 de gener la Comissió de Sant Antoni Abat de Canovelles organitza la 58a edició
de la Diada de Sant Antoni. L’acte, que començarà a les 9.30 hores amb el tradicional esmorzar
per als participants, s’allargarà durant tot el mati i comptarà amb l’actuació de la Colla
Bastonera de Canovelles.
Dimecres, 15 de gener de 2020

Ja podeu veure Món Animal, l’exposició d’AFOCA
Aquest dilluns s’ha inaugurat l’exposició fotogràfica anomenada Món Animal, una mostra de
l’Associació Fotogràfica de Canovelles (AFOCA) que es podrà visitar fins al 31 de gener al
Centre Cultural.
Dimarts, 14 de gener de 2020

La IV Jornada del Càncer de Mama serà el 17 de gener
El divendres 17 de gener tindrà lloc, al Teatre Auditori de Can Palots, la IV Jornada del Càncer
de Mama, un acte que organitza l’Institut Català de la Salut (ICS) i l’Ajuntament de Canovelles i
que inicialment estava previst per al dia 18 d’octubre de l’any passat però que va ser ajornat
amb motiu de la vaga convocada per al mateix dia.
Dimarts, 14 de gener de 2020

L’Ajuntament de Canovelles ha contractat 9 persones a través
d'una subvenció del SOC
Des de finals del mes de desembre, l’Ajuntament de Canovelles compta amb 9 persones
contractades gràcies a una subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
anomenada Treball i Formació. Concretament, s’han contractat operaris de manteniment,
agents cívics, conserges, administratius i un auxiliar de la llar.
Dilluns, 13 de gener de 2020

Informació de servei: interrupcions en el subministrament elèctric
El dimarts 14 de desembre l’empresa EDISTRIBUCION realitzarà talls puntuals del
subministrament elèctric a diferents carrers del municipi per tal de realitzar treballs de
manteniment i millora de la xarxa. Les interrupcions del subministrament es produiran de 8.45 a
9.00 hores i de 13.00 a 13.15 hores.

Dilluns, 13 de gener de 2020

El canovellí Pol Amores, campió del CESA 2020 amb la Selecció
Catalana Cadet Masculina
El porter Pol Amores, jugador del BM Granollers, veí de Canovelles i integrant de la Selecció
Catalana Cadet Masculina d’handbol, ha alçat el trofeu del CESA 2020. Ho ha fet amb l’equip
català, que s’ha imposat a la Selecció de Navarra per 27 a 23, assolint així el títol de campions
del Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques que s’ha disputat aquest mes de gener
a Cantàbria, el CESA 2020.
Dimecres, 8 de gener de 2020

Ja podeu veure el recull fotogràfic d’aquest Nadal
Tot i que s’han acabat les festes nadalenques però ja podeu reviure alguns dels millors
moments d’aquest Nadal a través del compte de Flickr de l’Ajuntament de Canovelles.
Dimarts, 7 de gener de 2020

Canovelles s'ha bolcat amb la campanya Cap infant sense joguina
Durant els tres dies en què s’ha realitzat el parc infantil de Nadal, el calaix destinat a la recollida
de joguines s’ha omplert fins a cinc vegades. A més, la botiga Agua de Mayo ha incorporat a la
recollida les joguines lliurades al seu establiment, i la botiga Joguinola ha donat un lot de
productes valorat en més de 200 euros.
Dimarts, 7 de gener de 2020

Continua la bonificació d’un 20% en la taxa d’escombraries per
l’ús de la deixalleria
Aquelles persones que durant el 2019 hagin fet ús de la deixalleria un mínim de 10 o més
vegades, podran beneficiar-se d’un 20% de reducció en la taxa d’escombraries. Per aconseguirho, hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb el carnet de la deixalleria complimentat,
abans del 31 de gener.
Divendres, 3 de gener de 2020

A Canovelles, cavalcada de Reis amb #BaltasarDeVeritat i cap

infant sense caramel
Ja està tot a punt per rebre a Ses Majestats els Reis d’Orient, que arribaran a Canovelles
diumenge a les 18 hores. Enguany la cavalcada se suma a dues campanyes diferents: A
Canovelles ens visitarà el rei #BaltasarDeVeritat i, a més, tots els caramels que es reparteixin
durant l’acte seran sense gluten per tal que cap infant es quedi sense poder tastar-los.
Dijous, 2 de gener de 2020

28, 29 i 30 de desembre, Parc infantil de Nadal al pavelló
Tagamanent
Els dies 28, 29 i 30 de desembre, el pavelló Tagamanent acull el Parc Infantil de Nadal, una
activitat dirigida als infants de 0 a 12 anys que es realitzarà, durant aquests tres dies, de 16 a
19 hores. El preu de l’activitat és de 3 euros per infant i dia.
Divendres, 27 de desembre de 2019

El cementiri restarà tancat provisionalment a causa d’un arbre
caigut per les ventades
Aquest cap de setmana un pi situat a la parcel·la d’un veí del carrer d’Enric Gurgui ha caigut
dins el cementiri municipal de Canovelles a causa de les ventades. Tot i que el fet no ha
provocat danys destacables, l’equipament s’ha tancat per tal de garantir la seguretat de les
persones.
Dilluns, 23 de desembre de 2019

Es tanquen les fonts de boca per evitar avaries a causa de les
glaçades
Per tal d’evitar possibles avaries a causa de la congelació de les canonades i aixetes, aquesta
setmana Canovelles ha tancat més de 50 fonts públiques de boca, aquelles que ofereixen
aigua potable. Així, durant els mesos d’hivern, fonts com la del passeig de la Ribera, la situada
a tocar del Teatre Auditori de Can Palots o les de parcs i jardins restaran clausurades.
Dilluns, 23 de desembre de 2019

Aquest cap de setmana: Esport escolar, Caga Tió, activitats a la
plaça de l’Amistat i Circ

Canovelles ha programat per a aquest cap de setmana diverses activitats emmarcat dins la
programació nadalenca de Dies Gegants. En destaquen les activitats esportives, el Caga Tió de
la colla de diables, les activitats proposades per Comerç Actiu i el cabaret i el taller de circ.
Divendres, 20 de desembre de 2019

El 24 i el 31 de desembre es modifiquen els horaris de la
deixalleria i de la recollida d’escombraries
Amb motiu de les festes de Nadal, s’avançarà la recollida d’escombraries dels dies 24 i 31 de
desembre. De la mateixa manera, coincidint amb la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any, també es
veurà modificat l’horari de la deixalleria comarcal de Canovelles, que tancarà una hora abans.
Divendres, 20 de desembre de 2019

Es millora la seguretat al tram de la carretera BV-1439 entre la
Ronda Nord i el barri de Sanaüja
Ja s’han realitzat les actuacions per millorar la seguretat de la carretera BV-1439, coneguda
com l’avinguda de Canovelles, una via que connecta el municipi amb l’Ametlla del Vallès i que
travessa el barri de Sanaüja, una de les zones rurals de Canovelles. Concretament, s’ha
construït un pas de vianants i s’han instal·lat cinc ressalts al llarg dels dos primers quilòmetres
de la via, entre la Ronda Nord i fins al límit de terme.
Dimecres, 18 de desembre de 2019

Canovelles ha celebrat l’últim ple de l’any
Aquest dilluns, 16 de desembre, s’ha realitzat l’últim ple de l’any a l’Ajuntament de Canovelles.
Ha estat una sessió extraordinària, que ha servit per avançar en el procés de licitació del servei
de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals.
Dimarts, 17 de desembre de 2019

Ja podeu consultar l'Avui Canovelles, especial de Nadal
Ja podeu descarregar l’Avui Canovelles n.113. Aquesta edició, corresponent al mes de
desembre, inclou un monogràfic dedicat al Nadal, on s’inclou la programació dels Dies
Gegants, així com notícies i entrevistes sobre algunes de les activitats més destacades.

Divendres, 13 de desembre de 2019

Dilluns 16 de desembre se celebrarà una sessió plenària
extraordinària
El dilluns 16 de desembre a les 20.15 hores se celebrarà a la sala de Plens M. Lluïsa Prat una
sessió plenària extraordinària. L’ordre del dia, que compta amb quatre punts, preveu l’aprovació
del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació
d’assistència tècnica en el marc de la realització del Programa de Treball i Formació, i el
dictamen sobre la consideració de la millor oferta presentada per contractar el servei de neteja
viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals.
Divendres, 13 de desembre de 2019

Més d’una vintena d’activitats durant els Dies Gegants, la
programació nadalenca de Canovelles
Canovelles ha programat més d’una vintena d’activitats per celebrar el Nadal. La programació
dels Dies Gegants, que comença el dissabte 14 de desembre, inclou propostes per a petits i
grans entre les que destaquen activitats esportives, el Parc Infantil de Nadal, activitats de caire
comercial, propostes per als joves, la cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient o els
Pastorets, que enguany celebren 25 anys.
Dijous, 12 de desembre de 2019

Ja podeu veure totes les imatges de l’encesa dels llums de Nadal
A Canovelles, el Nadal ha començat oficialment el 5 de desembre, data en què s’han encès els
llums de les principals places i eixos comercials del municipi. L’encesa, en la que han participat
prop d’una desena d’entitats, ha estat la més participativa dels últims anys. Ja podeu veure
totes les imatges al compte de Flickr de l’Ajuntament de Canovelles.
Dimarts, 10 de desembre de 2019

Dissabte 14 de desembre, festival solidari de cors extremenys
El dissabte 14 de desembre, a partir de les 17 hores, el Teatre Auditori Can Palots acull un
festival solidari dels cors de la Federació d’Associacions Extremenyes de Catalunya. L’entrada
a la cantada de nadales és gratuïta, però es prega als assistents portar un quilo d’aliments per
al Banc d’Aliments de Canovelles.

Dimarts, 10 de desembre de 2019

1a sessió de coneixement de l’entorn a Canovelles
Als alumnes de català de l’Oficina de Català de Canovelles, res no els atura. Malgrat la pluja i
el vent, els alumnes han sortit a fer una ruta guiada per Canovelles de la mà d’Anna Fonoyet,
coneixedora de la història, el patrimoni i la cultura de Canovelles.
Dijous, 5 de desembre de 2019

Canvi d’ubicació i horari dels serveis que es presten a la biblioteca
Des d’aquest dilluns 2 de desembre, la biblioteca Frederica Montseny resta tancada al públic
amb motiu de les obres de millora que s’estan realitzant. És per això que alguns dels serveis
que fins ara s’oferien a la biblioteca s’han traslladat a altres edificis municipals: l’escola Els
Quatre Vents, el Casal d’Avis, el Centre Cultural, Can Palots o l’edifici de Serveis Socials
acolliran serveis com el Club dels deures, les sessions Enraonem, el Servei de Mediació,
l’Oficina de Matriculació Escolar o l’Oficina de Català.
Dimecres, 4 de desembre de 2019

La canovellina Aitana Navarro competirà a Moscou amb la
selecció espanyola aleví de natació sincronitzada
La nedadora canovellina del Club Natació Granollers, Aitana Navarro, ha estat convocada per
la Real Federación Española de Natació (RFEN) per competir a la Russian Maatryoshka que
tindrà lloc de l’11 al 15 de desembre a Moscou. Ho farà acompanyada de la seva companya de
club, Saioa Nogales, que també ha estat convocada, i amb dues nedadores del CN Sabadell.
Dimarts, 3 de desembre de 2019

I tu, jugues en català a Canovelles?
Sota el lema ‘Gaudeix el Nadal amb Comerç Actiu Canovelles’, l'associació de comerciants
convida la ciutadania a conèixer l'oferta de proximitat dels seus establiments, i a participar i
gaudir de les activitats que organitza al carrer durant aquestes festes. L'Oficina de Català de
Canovelles, se suma a la iniciativa organitzant uns tallers de jocs per donar a conèixer l'oferta
lúdica en català.
Dimarts, 3 de desembre de 2019

Dijous 5 de desembre, Canovelles encén els llums de Nadal
A Canovelles, el dijous 5 de desembre a les 19.30 hores, es realitzarà l’encesa dels llums de
Nadal. D’aquesta manera es donarà el tret de sortida oficial a l’època més màgica de l’any.
L’acte, que començarà a la plaça de la Font del Mil·lenari i acabarà a la recentment anomenada
plaça de Núria Miralles i Creus, comptarà amb la participació d’una desena d’entitats.
Dilluns, 2 de desembre de 2019

Canovelles celebra els 40 anys d’ajuntaments democràtics
El Teatre Auditori de Can Palots ha acollit la commemoració del 40è aniversari de la constitució
dels primers ajuntaments democràtics, un acte que ha servit per homenatjar les persones que
han contribuït al desenvolupament i evolució de Canovelles, i que ha posat en valor la
democràcia i la participació ciutadana en els afers municipals.
Dissabte, 30 de novembre de 2019

Canovelles aprova anomenar Núria Miralles i Creus la plaça del
xamfrà dels carrers del Nord i de la Indústria
Dijous 28 de novembre es va celebrar la sessió plenària ordinària corresponent al mes de
novembre, l’última del 2019. Un dels punts a votació més destacats de l’ordre del dia era el
dictamen sobre l’aprovació de la denominació de la plaça ubicada al xamfrà dels carrers del
Nord i de la Indústria. El ple va aprovar per unanimitat anomenar-la, d’ara endavant, Núria
Miralles i Creus, qui va ser tècnica del Servei d’Infància i Joventut de l’Ajuntament durant 18
anys i impulsora, en conseqüència, de moltes propostes en benefici de la ciutadania. A la
sessió hi van assistir familiars de Miralles, així com excompanys tècnics del consistori.
Divendres, 29 de novembre de 2019

Amb els Pressupostos Participatius es faran millores al pati de
l’escola Els Quatre Vents i una zona d’aparcament de bicicletes
Aquest dijous al vespre s’ha realitzat la sessió de retorn i avaluació dels Pressupostos
Participatius 2019. Les propostes més votades han estat la instal·lació d’elements d’ombra al
pati de l’escola Els Quatre Vents (220 vots) i posar jocs al pati del mateix centre educatiu
segons el propi projecte del pati (180 vots), ambdues amb un import estimat de 18.150 euros
cadascuna.
Divendres, 29 de novembre de 2019

El Bar del Camp de Futbol i el Bar Portobello guanyen la VII Ruta
de Tapes de Canovelles
La tapa “Mogote en salsa” del Bar Camp de Futbol s’ha endut el guardó que atorga el jurat
popular que ha participat a la VII Ruta de Tapes de Canovelles. Mentre que “El Burrito” del Bar
Portobello ha estat la tapa guanyadora del premi Conxi Bertran, el premi que atorga el jurat
professional i que es considera la millor proposta comercial.
Dimecres, 27 de novembre de 2019

Dijous 28 de novembre se celebrarà l’últim ple de l’any
El dijous 28 de novembre a les 20.15 hores se celebrarà a la sala de Plens M. Lluïsa Prat
l’última sessió plenària ordinària de l’any 2019. L’ordre del dia preveu l’aprovació inicial del
reglament regulador de les gravacions de les sessions plenàries o l’adhesió al Manifest Unitari
del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, entre d’altres.
Dimecres, 27 de novembre de 2019

Les obres d’asfaltat al carrer de Sant Jordi continuaran dilluns 25
de novembre
A causa de la pluja d’aquest divendres 22 de novembre, els treballs d’asfaltat i accessibilitat al
carrer de Sant Jordi s’allargaran previsiblement fins dilluns dia 25 de novembre, tot depenent de
les condicions climatològiques. És per això que la prohibició d’estacionament de vehicles,
restriccions al trànsit i modificacions a la línia de bus L3 també s’allargaran fins a la finalització
de l’obra.
Divendres, 22 de novembre de 2019

El 16 de desembre s’obren les inscripcions per als cursos de
català
L’Oficina de Català de Canovelles obre un nou període d’inscripcions als cursos de català per a
adults, del 16 al 20 de desembre, però aquest cop ho farà al Teatre Auditori Can Palots, de
dilluns a divendres, de 10 a 13 h , i dimarts i dijous, de 16 a 19.30 h.
Divendres, 22 de novembre de 2019

Obres per millorar el servei i el funcionament de la biblioteca

Frederica Montseny
A mitjans de desembre s’iniciaran les obres de millora de la biblioteca Frederica Montseny,
unes actuacions que permetran reorganitzar alguns dels espais de l’edifici, tot traslladant l’àrea
infantil a la planta baixa i creant un espai polivalent amb aules i despatxos a la segona. Les
obres també serviran per adequar l’edifici a la normativa vigent i realitzar algunes tasques de
manteniment.
Dijous, 21 de novembre de 2019

Diumenge 24, matinal de tallers i jocs per celebrar el Dia dels Drets
dels Infants
El parc de Can Xarlet acollirà el diumenge 24 de novembre una jornada amb motiu del Dia dels
Drets dels Infants, una efemèride que es commemora internacionalment cada 20 de novembre.
L’acte, que començarà a les 11 hores amb la lectura dels Drets dels Infants a càrrec de nens i
nenes de Canovelles, continuarà amb una xocolatada popular, tallers i jocs dirigits a infants.
Dimecres, 20 de novembre de 2019

Programació amb motiu del Dia Internacional contra la Violència
Masclista
Canovelles ha preparat una programació especial amb motiu del Dia Internacional contra la
Violència Masclista, que es commemora cada 25 de novembre. La programació, que s’allargarà
des del dimarts dia 19 fins al dissabte 30 de novembre, inclou la 1a edició de la Jornada contra
les Violències Masclistes, tallers, xerrades, i l’exposició d’Isabel Jover, Dones Artistes
Oblidades per la Història, que enceta el conjunt d’actes.
Dilluns, 18 de novembre de 2019

S’allarga el període de votacions presencials dels Pressupostos
Participatius 2019
El període de votacions dels Pressupostos Participatius 2019 s’amplia fins al 23 de novembre.
Així, totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Canovelles que vulguin votar ho
podran fer fins el proper dissabte.
Dilluns, 18 de novembre de 2019

La biblioteca Frederica Montseny fa 20 anys
Aquest dimarts 19 de novembre, la biblioteca Frederica Montseny celebrà el seu 20è aniversari
amb l’actuació, a les 18 hores, del mag Enric Magoo i l’espectacle anomenat Màgia entre els
llibres.
Dilluns, 18 de novembre de 2019

30 anys del Consorci per a la Normalització Lingüística
L’alcalde de Canovelles, Emilio Cordero, i la regidora de Cultura, Yolanda Sánchez, van assistir
el passat dimecres, 13 de novembre a l’acte de celebració del 30è aniversari del Consorci per a
la Normalització Lingüística, que va tenir lloc al Teatre Nacional de Catalunya, amb presència
de la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i la presidenta del Consorci i directora
general de Política Lingüística, Ester Franquesa.
Divendres, 15 de novembre de 2019

Dissabte 16 de novembre: IV Mostra de Microteatre, documental
Les Resilients i Gala ArtMov 2019
El dissabte 16 de novembre, el Teatre-Auditori Can Palots serà l’escenari de la jornada central
del Festival ArtMov 2019. Dins la programació s’inclou la Mostra Internacional de Microteatre,
la projecció del documental Les Resillients, i la Gala ArtMov, en la que es donaran a conèixer
els guanyadors del concurs internacional de curtmetratges.
Dijous, 14 de novembre de 2019

Del 18 al 22 de novembre es realitzaran les obres d’asfaltat i
accessibilitat al carrer de Sant Jordi
La setmana del 18 al 22 de novembre es realitzaran les tasques d’asfaltat al carrer de Sant
Jordi i es construiran tres cruïlles elevades. Les actuacions comportaran la prohibició
d’estacionament de vehicles, restriccions al trànsit i modificacions a la línia de bus L3.
Dimecres, 13 de novembre de 2019

La nit de divendres a dissabte es realitzarà el tractament contra la
processionària dels pins

La nit de divendres 15 de novembre a les 23,00 hores començarà el tractament contra la
processionària dels pins. L’actuació, que s’allargarà fins a les 6 de la matinada, afectarà
diversos punts del municipi com la Ronda Nord, el bosc de Ca la Tona, o la plaça de la Joventut.
Dimarts, 12 de novembre de 2019

Jornada amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis
El 14 de novembre, coincidint amb el Dia Mundial de la Diabetis, el Teatre-Auditori Can Palots
acull una jornada organitzada per l’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament de Canovelles.
L’acte, que començarà a les 8,45 hores i s’allargarà durant tot el matí, inclou diferents
conferències sobre la malaltia, el seu diagnòstic i tractament, l’alimentació o l’activitat física.
Dilluns, 11 de novembre de 2019

Eleccions Generals del 10 de novembre a Canovelles
Aquest diumenge 10 de novembre, a Canovelles poden votar 10.698 persones, que es
distribueixen en un total de 16 meses electorals repartides en 7 col·legis electorals. En aquest
espai, podeu consultar les dades de participació i el resultat dels comicis, així com les dades de
les passades eleccions, les del 28 d'abril de 2019.
Divendres, 8 de novembre de 2019

L’Oficina de Català programa sessions de coneixement de l’entorn
L’objectiu de l’Oficina de Català de Canovelles és posar a l’abast de tots els ciutadans
l’aprenentatge de la llengua i, per tant, garantir-los la possibilitat d’adquirir la competència
comunicativa necessària per poder-se relacionar en català en el seu entorn social i
professional. És per això durant el curs 2019–2020 prioritza l’oferta de nivells inicials i bàsics
per tal que les persones que han arribat a Catalunya aquests darrers anys tinguin l’oportunitat
d’entendre i parlar català de nivell bàsic.
Dimecres, 6 de novembre de 2019

Tot a punt per a la 4a edició del festival ArtMov

Els dies 8, 9 i 16 de novembre el Teatre-Auditori Can Palots acull la quarta edició del festival
ArtMov, un esdeveniment que organitza l’entitat True Col·lective i el Consell de la Joventut de
Canovelles i que pretén ser un punt de trobada artística i de pensament creatiu. El festival, en
el que hi col·laboren l’Ajuntament de Canovelles i prop d’una desena d’entitats, inclou mostres
de teatre, música, poesia, pintura i cinema.
Dimarts, 5 de novembre de 2019

A partir de l’1 de novembre ja es poden presentar les sol·licituds
per participar al procés selectiu d’agents de policia local
L’Ajuntament de Canovelles reforça la plantilla d’agents de policia local. El consistori ha obert
un procés selectiu per a la cobertura definitiva de quatre places d’agent de policia local (3
places pel sistema d’accés de concurs-oposició lliure i 1 plaça pel sistema de concurs de
mobilitat horitzontal). El termini de presentació de sol·licituds restarà obert de l’1 al 20 de
novembre, ambdós inclosos.
Dijous, 31 d'octubre de 2019

Es necessiten voluntaris per fer possible el Gran Recapte 2019
El Gran Recapte, que aquest 2019 se celebrarà el 22 i 23 de novembres, és possible gràcies a
la col·laboració desinteressada de milers de ciutadans que durant un cap de setmana dediquen
el seu temps al Banc dels Aliments. Es necessiten un mínim de 27.000 voluntaris a tot
Catalunya i, concretament, per cobrir els establiments que abastiran directament el municipi de
Canovelles fan falta 120 voluntaris.
Dimarts, 29 d'octubre de 2019

Tot a punt per al passatge del terror que organitza la colla de
Diables de Canovelles
El divendres 1 de novembre, a partir de les 20 hores, tindrà lloc al Teatre-Auditori de Can
Palots l’Horror Circus, el passatge del terror que organitza la colla de Diables de Canovelles i
que aquest 2019 s’inspira en l’icònic circ dels horrors.
Dilluns, 28 d'octubre de 2019

Comencen les obres de millora de l’asfaltat, voreres i accessibilitat
al nucli urbà de Canovelles

Les obres que s’estan realitzant al nucli urbà de Canovelles tenen l’objectiu de renovar l’asfaltat
d’alguns carrers de la zona i millorar l’accessibilitat mitjançant l’eliminació de barreres
arquitectòniques. Concretament, ja s’ha començat a actuar al carrer de Sant Jordi, tot i que
també es preveuen actuacions al carrer de Barcelona, al carrer del Pi, al carrer de Narcís
Monturiol, al passeig de les Oliveres i al carrer del Roure.
Divendres, 25 d'octubre de 2019

Torna a Canovelles la campanya Aquí no llencem res!
Des del dimecres 23 d’octubre i fins al 4 de novembre, un equip d’informadors recorreran
diferents establiments i carrers de Canovelles per realitzar enquestes i informar els ciutadans
sobre com poden contribuir a augmentar l’índex de reciclatge. A més, repartiran material per
facilitar la separació de residus.
Dimarts, 22 d'octubre de 2019

El projecte artístic Paret Viva arriba al Centre Cultural
El Centre Cultural s’ha afegit al Paret Viva, el projecte de cessió per a millorar l’aspecte de
determinats murs del municipi. D’aquesta manera, l’Ajuntament obre la participació per al
disseny d’un mural que canviï la fesomia de la façana posterior de l’equipament.
Dimarts, 22 d'octubre de 2019

Canovelles aprova el pressupost municipal per al 2020 amb una
política fiscal més justa i redistributiva
El ple extraordinari del 17 d’octubre ha servit per aprovar les ordenances fiscals i el pressupost
municipal per al 2020. Els comptes han estat aprovats amb els vots de l’equip de govern i amb
el suport dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i Ciutadans, i el vot en
contra d’En Comú Podem.
Divendres, 18 d'octubre de 2019

Sorteig dels membres de les meses per a les eleccions del 10 de
novembre

El divendres 18 d’octubre se celebrarà la Junta de Govern Local en la què es designaran
mitjançant sorteig les persones que conformaran les meses electorals per a la celebració de les
Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, convocades per al 10 de novembre.
Dimecres, 16 d'octubre de 2019

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) es
trasllada a Can Palots
L’OMIC, que fins ara estava situada a la nau de Promoció Econòmica, es trasllada a les
instal·lacions de Can Palots. Tanmateix, l’horari d’atenció al públic serà els dilluns, a excepció
dels festius i el mes d’agost, de 10 a 13.30 h i de 15.30 a 19.00 h amb visita concertada. Amb
aquest canvi es pretén acostar el servei a la ciutadania i facilitar-ne l’accés.
Dimecres, 16 d'octubre de 2019

Visita al Zoo de Barcelona per a majors de 65 anys
El departament municipal de Serveis Socials ha organitzat una sortida per a majors de 65 anys
al Zoo de Barcelona.
Dimarts, 15 d'octubre de 2019

La IV Jornada del Càncer de Mama es cancel·la amb motiu de la
vaga convocada
La IV Jornada del Càncer de Mama, que organitza l’Institut Català de la Salut (ICS) i
l’Ajuntament de Canovelles i que estava prevista per al dia 18 d’octubre, queda ajornada amb
motiu de la vaga general convocada per al mateix dia. L’esdeveniment, que inclou xerrades,
tallers i activitats adreçades tant a pacients com a professionals de la salut, es realitzarà més
endavant, en una data encara per determinar.
Dimarts, 15 d'octubre de 2019

L’edició 112 de l’Avui Canovelles repassa les novetats del curs
2019-2020
Ja podeu descarregar l’Avui Canovelles n.112, que des del divendres dia 11 d’octubre està al
carrer. En aquesta edició podeu trobar informació sobre la IV Jornada del Càncer de Mama, el
cicle els tallers per a dones, la celebració del Dia Internacional per la Pau o l’estat de les obres

més destacades que s’estan realitzant al municipi.
Dimarts, 15 d'octubre de 2019

Sessió de debat sobre les propostes validades dels Pressupostos
Participatius 2019
El proper dijous 17 d’octubre a les 19.00 hores, el Teatre-Auditori de Can Plots acollirà una
sessió de debat sobre les propostes validades dels Pressupostos Participatius 2019. Durant
l’acte es comentaran les 24 propostes presentades per la ciutadania que han complert amb els
criteris establerts, que han estat considerades vàlides, i que, per tant, seran susceptibles a ser
votades per la ciutadania.
Dilluns, 14 d'octubre de 2019

Formació per a comerciants: curs de paqueteria
S’acosta el Nadal i des del servei municipal de Promoció Econòmica s’organitza un curs gratuït
sobre paqueteria dirigit als comerciants de Canovelles. El programa combina teoria i pràctica
amb l’objectiu d’adequar la paqueteria al producte de cada establiment.
Dilluns, 14 d'octubre de 2019

Una setantena d'entitats signen el Manifest per a la Pau i la
Convivència
Prop de 70 entitats, institucions i representants de col·lectius diversos, a banda de gairebé 130
persones a títol individual, s’han adherit al Manifest per a la Pau i la Convivència de Canovelles.
L’acte, que ha tingut lloc divendres dia 11 al Teatre-Auditori de Can Palots, ha servit per
condemnar els fets ocorreguts el 5 d’octubre a Canovelles i per fer públic el compromís amb la
pau i la convivència per part de la ciutadania.
Dilluns, 14 d'octubre de 2019

Divendres, lectura i signatura del manifest per a la Pau i la
Convivència

El proper divendres 11 d’octubre a les 19.00 hores, a la sala polivalent del Teatre-Auditori de
Can Palots, tindrà lloc l’acte de lectura i signatura del Manifest per a la Pau i la Convivència. Un
esdeveniment obert a tota la ciutadania i on, a més, està previst que hi participin prop de 50
entitats del municipi.
Dijous, 10 d'octubre de 2019

Els veïns de Canovelles s’uneixen en pro de la pau i la convivència
Avui la sala de plens Ma. Lluïsa Prat ha estat l’escenari de la trobada entre representants del
consistori i líders de la comunitat marroquí i de la comunitat gitana. La reunió, que tenia
l’objectiu de sumar forces per restablir la convivència habitual al municipi, ha estat tot un èxit,
no només per la participació sinó també per la capacitat d’entesa de les persones que hi han
assistit.
Dimarts, 8 d'octubre de 2019

Canovelles condemna la violència dels fets ocorreguts el dissabte
5 d’octubre
Després dels fets ocorreguts el dissabte 5 d’octubre en què tres persones van resultar ferides
per arma blanca a causa d’una baralla, l’Ajuntament de Canovelles vol manifestar el seu rebuig
contundent cap a tot tipus de violència, així com agrair la tasca dels membres de la Policia
Local de Canovelles, dels Mossos d’Esquadra i del Servei d’Emergències Mèdiques.
Dilluns, 7 d'octubre de 2019

Si estàs a l’atur, ja pots inscriure’t al curs per a obtenir el carnet
de carretoner
Si estàs a l’atur i estàs interessat en buscar feina en el món de la logística, apunta’t a aquest
curs per a l’obtenció del carnet de carretoner. Es tracta d’un curs gratuït on es realitzaran
pràctiques i s’adquiriran els coneixements teòrics necessaris per saber conduir un carretó
elevador.
Divendres, 4 d'octubre de 2019

Portes obertes per celebrar el VII aniversari del CEM Thalassa
El proper dilluns 7 d’octubre, el CEM Thalassa Canovelles celebra el seu setè aniversari. És per
aquest motiu que s’ha programat una jornada de portes obertes amb l’objectiu que els veïns i

veïnes de Canovelles puguin conèixer de primera mà les novetats de la temporada 2019/2020.
Dijous, 3 d'octubre de 2019

Visita a la Sagrada Família per a majors de 65 anys - Entrades
exhaurides!
El departament municipal de Serveis Socials ha organitzat una sortida per a majors de 65 anys
a la Sagrada Família.
Dijous, 3 d'octubre de 2019

Formació per comerciants: el nou Reglament de Protecció de
dades
El nou RGPD, d'àmbit europeu, dóna eines a les persones i les empreses que tracten dades
personals per protegir-les, custodiar-les i tractar-les de manera eficient, posant per davant la
seva defensa i cura.
Dimarts, 1 d'octubre de 2019

L’escola Joan Miró és ambaixadora STEAM Europea
El centre educatiu ha estat convidat a Brussel·les pels seus programes i activitats en què
apliquen la ciència i la tecnologia al món de l’educació. Allà s’han sumat a la iniciativa
anomenada STEM School Label Ambassador School i han aconseguit la categoria de
STEM School Label Competent.
Dilluns, 30 de setembre de 2019

L’Ajuntament de Canovelles aprova fer front a les amenaces
d’Endesa que vulneren els drets energètics dels veïns en situació
de vulnerabilitat
Dijous 26 de setembre s’ha celebrat la sessió plenària ordinària corresponent al mes de
setembre. Un dels punts a votació més destacats de l’ordre del dia era la proposta presentada
pels grups municipals Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya i En Comú Podem de
l’Ajuntament per fer front a les amenaces de la companyia energètica Endesa que vulneren els
drets de les canovellines i dels canovellins en situació de vulnerabilitat.

Divendres, 27 de setembre de 2019

De l’1 al 8 d’octubre, activitats per celebrar el Dia Internacional de
la Gent Gran
El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Canovelles, amb col·laboració de la
Diputació de Barcelona, ha organitzat un seguit d’activitats per commemorar el Dia
Internacional de la Gent Gran que es celebra l’1 d’octubre.
Dijous, 26 de setembre de 2019

Dijous 26 de setembre, sessió plenària ordinària
Dijous 26 de setembre, a les 20.15 hores a la Sala de Plens M. Lluïsa Prat, se celebrarà la
sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre.
Dimecres, 25 de setembre de 2019

“Comunicació assertiva: tècnica o habilitat?”, nou curs per a
comerciants
El Departament municipal de Promoció Econòmica organitza un nou curs per als comerciants
de Canovelles. Després de la sessions dedicades a implementar les possibilitats que ofereix la
xarxa social Instagram, ara el departament ha organitzat un taller de tres hores que té per
objectiu millorar la comunicació amb els clients: la comunicació assertiva ajuda a assegurar-nos
de que el nostre missatge, sigui el que sigui, arriba al receptor.
Dilluns, 23 de setembre de 2019

Es torna a posar en marxa el GSAM, el Grup de Suport Emocional i
Ajuda Mútua de Canovelles
El dimecres 2 d’octubre es torna a posar en marxa el GSMA, el Grup de Suport Emocional i
Ajuda Mútua de Canovelles, un espai de relació, de suport psicològic i d’intercanvi
d’experiències i ajuda mútua entre persones cuidadores no professionals. La primera trobada
es realitzarà al Teatre Auditori de Can Palots el dia 2 d’octubre a les 10.00 hores.
Dilluns, 23 de setembre de 2019

Canovelles se suma a la concentració estatal amb motiu de
l’#EmergenciaFeminista
Canovelles se suma a la concentració estatal amb motiu de l’#EmergenciaFeminista i convoca
una concentració i encesa d’espelmes per aquest divendres 20 de setembre a les 20.30 hores
a la plaça Europa, davant el mural feminista.
Divendres, 20 de setembre de 2019

Canovelles celebra el Dia Internacional per la Pau
El proper dissabte 21 de setembre a les 18.00 hores tindrà lloc, al parc de la Pau, la celebració
amb motiu del Dia Internacional per la Pau. L’acte s’iniciarà amb la lectura del manifest i, a
continuació, es realitzaran els parlaments per part de representants del consistori de
Granollers, convidats a l’acte, i de l’alcalde de Canovelles, Emilio Cordero.
Dijous, 19 de setembre de 2019

Canovelles engega un cicle de tallers per a dones
Canovelles posa en marxa el cicle de tallers per a dones anomenat Escolta’t. El teu cos et parla
, una iniciativa que s’allargarà fins al 18 de desembre i que inclou un total de 14 tallers
formatius destinats a aquelles dones que volen aprofundir en el seu autoconeixement i que
tenen inquietuds per compartir un espai amb altres dones.
Dijous, 19 de setembre de 2019

Canovelles forma part de l’OnCodines Trail: un repte esportiu
solidari per equips
L’atleta del Salomon Team Eli Gordón i l’Alpinista Sergi Mingote apadrinen aquesta iniciativa on
els participants hauran de córrer 70 quilòmetres o caminar-ne 55 contra el càncer. Les
inscripcions s’obriran el dilluns 23 de setembre.
Dimecres, 18 de setembre de 2019

Canovelles comença el curs 2019-2020 amb 6 línies de P3 i 6 línies
de primer d’ESO
Canovelles manté el nombre de línies que tenia el curs passat. Així, el curs 2019-2020, que ha

començat aquest dijous 12 de setembre, comptarà amb sis línies de P3 i sis línies més de
primer d’ESO.
Dijous, 12 de setembre de 2019

Canovelles edita quatre postals del municipi coincidint amb la
Diada Nacional de Catalunya
La commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a Canovelles ha servit per repartir les
primeres postals col·leccionables del municipi, un total de quatre imatges que mostren diferents
elements: el Cancerber de la colla de Diables de Canovelles, la plaça Margarita Xirgu, la porta
d’entrada a la masia de Can Valls i una vista de la masia de Can Colomer.
Dimecres, 11 de setembre de 2019

Els Pastorets de Canovelles fan 25 anys i comencen assajos el 14
de setembre
Els pastorets de Canovelles celebren 25 anys de representacions amb una idea innovadora
que vol donar pas a una nova etapa del grup. Enguany presentaran una obra nova, de creació
pròpia i amb una visió particular del tema de fons dels pastorets tradicionals: la lluita entre el bé
i el mal.
Dilluns, 9 de setembre de 2019

Canovelles millora l’aïllament i el sistema de climatització de
l’Escola Bressol Marta Mata
L’objectiu de les obres és recuperar la capacitat d’aïllament de l’edifici i millorar les
instal·lacions que determinen la climatització i la ventilació interior. D’aquesta manera es posa
solució a una reclamació històrica dels usuaris ja que l’edifici presentava forces mancances
especialment pel que fa l’aïllament tèrmic.
Divendres, 6 de setembre de 2019

Els docents donen la benvinguda al curs 2019-2020 i s’apropen a
l’entorn del seu alumnat
Aquest divendres el Teatre Auditori de Can Palots ha acollit una jornada de benvinguda al nou
curs escolar on hi ha participat prop de 200 docents dels centres educatius de Canovelles. La
jornada, que s’ha celebrat aquest 2019 per primer cop, tenia l’objectiu de generar sinergies

entre els assistents així com millorar el coneixement de l’entorn i dels recursos educatius
disponibles al municipi.
Divendres, 6 de setembre de 2019

Commemoració de la Diada Nacional de Catalunya
A Canovelles la celebració de l’11 de setembre tindrà lloc sota l’alzina centenària de la plaça de
l’Ajuntament. L’acte s’iniciarà a les 11.30 hores amb la benvinguda i la lectura de textos a
càrrec d’Els Pastorets de Canovelles, que comptaran amb l’acompanyament musical d’Adrià
Aguilera i la Coral Rosa Bardissa.
Dijous, 5 de setembre de 2019

El 16 de setembre s’obren les inscripcions per als cursos de català
Al setembre arriben les pluges, els fascicles col·leccionables, els preparatius per a la tornada a
l'escola i, evidentment, les inscripcions. Si esteu pensant a matricular-vos a un curs de català,
ho podeu fer a l'Oficina de Català de Canovelles (c. de Ponent, 9) del 16 al 27 de setembre.
Dijous, 5 de setembre de 2019

La pilot de Canovelles Anabel Tostado participarà a la Calafat
Revival 2019
Per tercer any consecutiu Anabel Tostado participarà, el proper cap de setmana, a la Calafat
Revival 2019 en la modalitat de regularitat i amb el seu Ford Fiesta XR2. L’objectiu de la
canovellina és repetir els bons resultats obtinguts el 2017 i 2018, quan va assolir la segona
posició a la primera carrera i la primera posició a la segona carrera.
Dimecres, 4 de setembre de 2019

La canovellina Valèria Parra aconsegueix dues medalles al
Campionat del Món Infantil de Natació Artística
Valèria Parra, així com la seva companya del Club Natació Granollers Regina Casino, ha
participat del 28 d’agost a l’1 de setembre al Campionat del Món Infantil de Natació Artística
que ha tingut lloc a Samorin (Eslovàquia) aconseguit dues medalles de bronze: en equip i en
combo.
Dilluns, 2 de setembre de 2019

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) torna al
setembre
Gràcies al contracte que l’Ajuntament de Canovelles ha signat amb la Unió de Consumidors de
Catalunya, a partir del mes de setembre es tornarà a oferir el servei municipal d’informació al
consumidor. El servei, que es realitza des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
(OMIC), s’amplia de 3 a 7 hores setmanals per poder oferir una atenció millor als consumidors i
usuaris.
Divendres, 30 d'agost de 2019

A partir del 4 de setembre ja podeu realitzar les preinscripcions
online per als tallers del Centre Cultural
El 4 de setembre, el Centre Cultural obre inscripcions per via telemàtica a exalumnes, i a partir
del 12 de setembre es començaran a realitzar les inscripcions presencials.
Dimecres, 28 d'agost de 2019

Instagram per a comerciants, nou curs formatiu
Els dies 5, 10, 12, 19 i 26 de setembre i 29 d’octubre de 14 a 16.30 h s’impartirà a Can Palots el
curs anomenat “Com atraure nous clients amb Instagram. Com crear el meu pla de
comunicació per Instagram.”
Dimarts, 27 d'agost de 2019

Mesures de seguretat per als gossos potencialment perillosos
Els titulars de gossos potencialment perillosos i tota persona que condueixi per espais públics
un gos potencialment perillós requereix de llicència per a tinença i conducció d’animals
potencialment perillosos.
Divendres, 9 d'agost de 2019

Més de 80 infants i joves participen en la sisena edició del casal
d’agost de Canovelles
El projecte que organitza REIR en col·laboració amb la Fundació Probitas i l’ajuntament de

Canovelles garanteix un esmorzar i un dinar equilibrat per a tot ells, i els ofereix un
acompanyament socioeducatiu durant el mes d’agost.
Dimarts, 6 d'agost de 2019

Consells de consum: La protecció dels nostres dispositius mòbils
Els nostres dispositius mòbils: smartphones, tablets o portàtils, emmagatzemen molta
informació personal privada i són la porta d'accés a molts serveis personals i, per tant, cal
cuidar-los i protegir-los.
Dilluns, 5 d'agost de 2019

En marxa les obres de construcció del pas sota la via del tren a
l’alçada del carrer de França
Ja s’ha començat a construir l’estructura en forma de calaix que després caldrà introduir sota la
via del tren i que connectarà el parc de Can Xarlet amb el parc de la Pau.
Dimarts, 30 de juliol de 2019

Ja s’ha aixecat l’estructura de la pista polivalent que s’està
construint al passeig de Mercè Rodoreda
Durant l’últim mes s’ha construït l’estructura metàl·lica que suportarà la coberta de la pista
polivalent que s’està realitzant a la zona de les antigues piscines. Les obres, que van començar
el 26 de febrer, van a bon ritme i es preveu que finalitzin el gener de 2020.
Dilluns, 29 de juliol de 2019

Les fotografies de la Festa Major 2019
Ja podeu reviure alguns dels millors moments de la Festa Major dels Cans i les Ovelles a
través del compte de Flickr de l’Ajuntament.
Divendres, 26 de juliol de 2019

Canovelles, les Franqueses, Granollers i l'ACA signen un acord
per a la preservació i protecció d’un tram del riu Congost

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i els ajuntaments de Canovelles, Granollers i les
Franqueses del Vallès han signat un conveni de custòdia fluvial que es desplegarà en més de
106 hectàrees del riu Congost al seu pas per aquests municipis del Vallès Oriental.
Dimecres, 24 de juliol de 2019

La festa de cloenda del Casal Esportiu d’Estiu es realitzarà
dimecres 24 de juliol
El camp de futbol municipal acull aquest dimecres, a partir de les 20.30 hores, la festa de
cloenda del Casal Esportiu d’Estiu on aquest 2019 han participat prop de 350 nens i nenes.
Dimarts, 23 de juliol de 2019

Cròniques de la Festa Major 2019. Crònica final
Raúl del Valle, el relator de la Festa Major dels Cans i les Ovelles, ens ofereix l'última crònica
d'aquestes festes. Un text íntim i que, en part, mostra l'escència de la Festa Major. La podeu
llegir a continuació, i podeu seguir els seus textos a través de la pàgina web de l’Ajuntament,
del compte d’Instagram i també de la pàgina de Facebook!
Dimarts, 23 de juliol de 2019

Cròniques de la Festa Major 2019. Dia 4: Informe zoològic
Raúl del Valle, el relator de la Festa Major dels Cans i les Ovelles, ens ofereix la quarta crònica
referent al diumenge 21 de juliol. La podeu llegir a continuació, i podeu seguir els seus textos a
través de la pàgina web de l’Ajuntament, del compte d’ Instagram i també de la pàgina de
Facebook!
Dilluns, 22 de juliol de 2019

Cròniques de la Festa Major 2019. Dia 3: la cara oculta de la lluna.
Raúl del Valle, el relator de la Festa Major dels Cans i les Ovelles, ens ofereix la tercera crònica
referent al dissabte 20 de juliol. La podeu llegir a continuació, i podeu seguir els seus textos a
través de la pàgina web de l’Ajuntament, del compte d’ Instagram i també de la pàgina de
Facebook!
Diumenge, 21 de juliol de 2019

Cròniques de la Festa Major 2019. Dia 2: de vegades la nostàlgia.
Raúl del Valle, el relator de la Festa Major dels Cans i les Ovelles, ens ofereix la seva segona
crònica referent al divendres dia 19 de juliol. La podeu llegir a continuació, i podeu seguir els
seus textos a través de la pàgina web de l’Ajuntament, del compte d’ Instagram i també de la
pàgina de Facebook!
Dissabte, 20 de juliol de 2019

Cròniques de la Festa Major 2019. Dia 1: Això és una truita?
Enguany, i per primer cop, la Festa Major de Canovelles compta amb un relator: és Raúl del
Valle. Ell s’encarrega de narrar com és la Festa Major del Cans i les Ovelles a través de la seva
particular vivència. Podeu seguir els seus textos a través de la pàgina web de l’Ajuntament, del
compte d’Instagram i també de la pàgina de Facebook! A continuació teniu la primera, referent
al dijous 18 de juliol.
Divendres, 19 de juliol de 2019

Lliurats els 10.360 euros de la 6a Cursa-Marxa Solidària Polseres
Candela a Canovelles
Aquest dimarts s’ha lliurat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona el xec de 10.360 euros
recaptats a la 6a Cursa-Marxa Solidària Polseres Candela, que es va realitzar el passat 5 de
maig a Canovelles. Els diners, que se sumen als dos milions que ha aconseguit recaptar
l’associació Polseres Candela durant els últims cinc anys, es destinen íntegrament a la
investigació del càncer infantil.
Dimecres, 17 de juliol de 2019

Miquel Castellà pren possessió del càrrec de regidor de
l’Ajuntament
Castellà s’incorpora al ple després que, el 27 de juny, Ingrid Rivera renunciés al càrrec de
regidora per motius personals.
Dimecres, 17 de juliol de 2019

En marxa la campanya Només un Sí és un Sí

Aquesta Festa Major no tolerarem cap violència ni discriminació, i les actituds masclistes,
LGTBIQfòbiques i racistes seran especialment rebutjades. La col·laboració de totes les
persones és primordial per fer de la festa un espai segur. Per això us animem a acudir al Punt
Lila o a l’espai de la Creu Roja i avisar-nos de qualsevol acte violent o discriminatori.
Dimarts, 16 de juliol de 2019

Ja podeu veure el vídeo de la Festa Major 2018
Dissabte dia 13 es va realitzar, a Can Carrencà, la presentació de la Festa Major 2019. Un acte
que també va servir per projectar el vídeo amb els millors moments de la Festa Major 2018, un
moment molt esperat pels assistents.
Dilluns, 15 de juliol de 2019

Ja està disponible l’Avui Canovelles especial Festa Major
Ja ha sortit al carrer l’Avui Canovelles n.111, l’edició que inclou l’especial amb motiu de la Festa
Major 2019 i on podeu consultar el programa, descobrir les propostes per anar escalfant
motors, conèixer alguns dels protagonistes de la festa o consultar informació d’utilitat.
Divendres, 12 de juliol de 2019

Afectacions al trànsit durant els dies de Festa Major
Del 15 al 26 de juliol, alguns carrers del municipi quedaran afectats a la circulació amb motiu de
la Festa Major.
Dijous, 11 de juliol de 2019

Compte enrere per a la Festa Major de Canovelles
Canovelles celebra la seva Festa Major del 19 al 22 de juliol. Però abans, concretament del 12
al 18 de juliol, s’han programat un munt d’activitats per anar escalfant motors. Amb tot,
s’esperen 10 dies de festa grossa amb més de 70 propostes i molt bon ambient!
Dimecres, 10 de juliol de 2019

Exhaurides les inscripcions telemàtiques al concurs de truites!

En tan sols unes hores, les inscripcions telemàtiques al ja tradicional Concurs de Truites de
patates han quedat exhaurides. De fet, a mitja tarda d’aquest dilluns 8 de juliol ja no es podien
fer inscripcions per aquesta via.
Dimarts, 9 de juliol de 2019

La Policia Local de Canovelles ja disposa de tres càmeres de
videogravació personal
L’objectiu de la instal·lació d’aquestes càmeres és donar suport als agents de la Policia Local
en les actuacions policials d’alt risc en què es trobin durant la prestació del servei.
Dilluns, 8 de juliol de 2019

Ja es poden sol·licitar els ajuts de material escolar i llibres per als
cursos 2018-2019 i 2019-2020
La finalitat d’aquests ajuts és contribuir a fer que la igualtat en el dret d’accés a l’educació sigui
real i efectiva, vetllar per l’equitat en el sistema educatiu sostingut amb fons públics, i ajudar a
les famílies més vulnerables de Canovelles en l’esforç econòmic que comporta l’inici del curs
escolar.
Divendres, 5 de juliol de 2019

Bonpreu dóna més de 60 mil euros per als casals d’estiu de l’ONG
Save the Children
Es tracta del programes educatius per a infants i joves com els que l’ONG Save the Children
desenvolupa a Canovelles. Aquí han organitzat, durant el mes de juliol, dos casals d’estiu
anomenats ‘Vacances per créixer’ i ‘Vacances ESO’.
Divendres, 5 de juliol de 2019

Dilluns 8 de juliol s’obren les inscripcions al concurs de Truites de
Patates de Festa Major

Enguany el ja tradicional concurs de Truites de Patates s’impregna de la temàtica de la Festa
Major. Així, els 20 anys de Can i Ovelles marcaran l’estètica de del concurs de disfresses. A
més, l’esdeveniment arriba amb algunes novetats i és que canvia d’ubicació. El concurs tindrà
lloc el dijous 18 de juliol a les 19.30 h al carrer de la Indústria.
Divendres, 5 de juliol de 2019

Reconeixement a l’esport local a la Gala dels Millors Esportistes
L’Ajuntament lliura els premis al mèrit esportiu a una seixantena d’esportistes, clubs i tècnics al
Teatre Auditori de Can Palots.
Dimecres, 3 de juliol de 2019

El primer Avui Canovelles després de les eleccions ja és al carrer
La nova edició del butlletí municipal Avui Canovelles ja es pot descarregar. La constitució del
nou Ajuntament, l'entrevista al sr. Emilio Cordero, escollit alcalde de Canovelles per majoria
absoluta i el Centre d'Interpretació de Canovelles són els eixos principals d'un nou butlletí
marcat per les eleccions municipals celebrades el passat 26 de maig.
Dimarts, 25 de juny de 2019

Convocatòria d’ajuts de menjador curs 2019-20
Ja està publicada la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2019-20 al BOPB. Tal i
com estava previst, el període de presentació de sol·licituds començarà demà dimecres 15 de
maig de 2019 i s’estendrà fins al proper dia 5 de juny de 2019 .
Dimarts, 14 de maig de 2019

