Notícies
Actes en record de Núria Miralles i Creus
Canovelles col·locarà una placa en record de Núria Miralles i Creus, qui va ser tècnica
dels serveis d’Infància i Joventut, a la plaça que porta el seu nom, a tocar d’El Local.
L’acte, que es durà a terme el 8 d’octubre a partir de les 18.30 hores, anirà acompanyat
d’una Jam Session i una cremada de diables a càrrec dels veterans de les colles de
Granollers i Canovelles.
Dimarts, 27 de setembre de 2022

Torna la Fira Medieval de Canovelles
La Fira Medieval de Canovelles, que s’emmarca dins les Jornades Europees del
Patrimoni, es durà a terme el dissabte 8 d’octubre, de 10 a 20 hores, a l’Era de Can
Castells i als seus voltants. La programació de la jornada inclou visites guiades a
l’església de Sant Fèlix, la representació teatral de “Canovelles, del rei o del senyor?”,
cercaviles al voltant de la Fira Medieval i diversos espectacles.
Dilluns, 26 de setembre de 2022

La Comissió Sant Antoni Abat exposa a Can Palots
Divendres 30 s'inaugurarà "100 i 1 números de la revista Gent de Canovelles", i es podrà
veure fins al 23 d'octubre.
Dilluns, 26 de setembre de 2022

Commemoració del Dia Internacional per la Pau a
Canovelles
Cada 21 de setembre se celebra el Dia Internacional per la Pau, dedicat a commemorar i

enfortir els ideals de pau dins de cada nació i entre tots els pobles. Canovelles, ja fa anys
que celebra aquesta efemèride d’una manera activa i oberta a tota la ciutadania, amb la
intenció de refermar el seu compromís amb la pau i la convivència.
Dimecres, 21 de setembre de 2022

Comencen les obres per millorar la climatització de Can
Palots
L’actuació, que consisteix en la reforma i millora de la instal·lació de climatització i
ventilació de l’equipament, tindrà una durada aproximada de tres mesos i permetrà
disposar d’un equipament més confortable.
Dijous, 15 de setembre de 2022

Els Pastorets enceten la temporada amb algunes novetats!
La primera trobada, oberta a tothom qui vulgui participa-hi, serà el proper dissabte 17 de
setembre a les 17 hores, a la sala polivalent de Can Palots.
Dimecres, 14 de setembre de 2022

Se suspèn l’espectacle d’Emilio Gutiérrez Caba
L’homenatge a Miguel Hernández, “Dejadme la esperanza”, interpretat per Emilio
Gutiérrez Caba i que ja s’havia hagut d’ajornar en dues ocasions, finalment queda
suspès.
Dimarts, 13 de setembre de 2022

Torna la normalitat durant la celebració de l’Onze de
Setembre a Canovelles
La celebració de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany s’ha pogut dur a terme
sense restriccions ni mascaretes, s’ha realitzat sota l’alzina centenària. L’acte ha
recuperat la normalitat del brindis col·lectiu i, com és habitual, ha comptat amb la
participació de prop d’una trentena d’entitats i agrupacions. Podeu veure totes les

imatges de la Diada a l’àlbum de Flickr de l’Ajuntament.
Dilluns, 12 de setembre de 2022

Ja sabeu quina activitat cultural voleu fer aquest curs 20222023?
Recordeu que del 12 al 14 de setembre podran realitzar la preinscripció online els
exalumnes del curs 2021-2022. I a partir del 19 de setembre es podran fer les
preinscripcions presencials.
Divendres, 9 de setembre de 2022

Ja han començat les obres de millora d’El Campanar
L’actuació, que tindrà una durada aproximada de mig any, pretén adequar l’edifici a la
normativa vigent, renovar el sistema elèctric i de climatització, construir lavabos nous i
millorar els accessos a la primera planta i a l’escenari.
Dimecres, 7 de setembre de 2022

Tot a punt per a la commemoració de l’11 de setembre a
Canovelles
Com és habitual, l’acte institucional tindrà lloc, a les 11.30 hores, sota l’alzina centenària
de la plaça de l’Ajuntament i comptarà amb audició musical, ofrena floral i mostra de
cultura popular.
Dimarts, 6 de setembre de 2022

Inscripcions als cursos de català
Del 12 al 16 de setembre restarà obert el període per formalitzar la inscripció als cursos
de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. La inscripció es pot fer en línia.
Del 5 al 9 de setembre l’alumnat nou podrà acreditar el seu nivell fent una prova de nivell
o aportant un certificat.

Divendres, 2 de setembre de 2022

El 12 de setembre s’obriran les preinscripcions per als
tallers culturals 2022-2023
Enguany s’han programat més d’una vintena de propostes culturals entre les quals
s’inclouen moltes novetats. Del 12 al 14 de setembre podran realitzar la preinscripció
online els exalumnes del curs 2021-2022. I a partir del 19 de setembre es podran fer les
preinscripcions presencials.
Dijous, 25 d'agost de 2022

Deixa’m que t’expliqui una història
Així s’anomena la nova temporada d’Escena grAn que proposa prop d’una setantena
d’espectacles i concerts de setembre de 2022 a gener de 2023.
Dimarts, 23 d'agost de 2022

De l’1 al 31 d’agost la biblioteca romandrà tancada
Amb motiu de període de vacances, la biblioteca Frederica Montseny estarà tancada
durant el mes d’agost, del dia 1 al dia 31, ambdós inclosos.
Dijous, 28 de juliol de 2022

Ban de l’alcalde amb motiu dels actes de foc
L’alcalde ha dictat un ban que recull les mesures que calen complir per garantir la
seguretat de les persones i dels béns durant els actes de foc programats durant la Festa
Major 2022. Podeu llegir el Ban als documents adjunts a aquesta notícia i a continuació.
Dimecres, 13 de juliol de 2022

Alguns establiments de Comerç Actiu venen les samarretes

de la Festa Major
A diferència de les edicions anteriors, aquest any les samarretes no es posaran a la
venda a l’espai de Festa Major, sinó que es podran comprar en un total de set
establiments associats a Comerç Actiu i repartits per tot el municipi.
Dimecres, 13 de juliol de 2022

A la venda les entrades del concert especial de Festa Major
de Los Gandules
El grup presenta el seu nou disc "Extravagancia" el proper diumenge, 17 de juliol, a les 8
del vespre
Dimarts, 12 de juliol de 2022

L’11 de juliol s’obren les preinscripcions per al Concurs de
Truites de Festa Major
El Concurs de Truites tindrà lloc el 21 de juliol a les 19.30 hores a la plaça de la Joventut.
Les inscripcions es podran fer en línia, a partir de l’11 de juliol a través del web de
l’Ajuntament, o de manera presencial, el 14 i 15 de juliol a l’espai Festa Major.
Divendres, 8 de juliol de 2022

En Carles, la Cisqueta i la Vicenteta estrenen roba nova!
La colla de gegants de Canovelles ha organitzat, per al divendres 8 de juliol a les 19
hores a la plaça de Margarida Xirgu, l’acte anomenat “Mudats per arreu del món!”, en
que presentarà la roba nova d’en Carles, la Cisqueta i la Vicenteta.
Dimecres, 6 de juliol de 2022

Torna el cicle Emergents!
Durant el mes de juliol, Can Palots acull la segona edició del cicle Emergents, una

programació que pretén donar veu i espai al talent local, i que enguany inclou balades,
rumba, poesia i clown. L’entrada per als espectacles, que seran el 7, 8, 14 i 15 de juliol a
les 21.30 hores, és gratuïta.
Dilluns, 4 de juliol de 2022

Deixa’m que t’expliqui una història
Així s’anomena la nova temporada d’Escena grAn que proposa prop d’una setantena
d’espectacles i concerts de setembre de 2022 a gener de 2023.
Dimecres, 29 de juny de 2022

El 26 de juny Canovelles compleix 1014 anys d’existència
documentada
Per celebrar-ho, el mateix diumenge dia 26, tindrà lloc la representació teatral
“Canovelles, del rei o del senyor?”. La proposta, a càrrec del grup de voluntaris en
defensa del Patrimoni cultural i la història local, es realitzarà a l’església de Sant Fèlix,
després de la missa de les 12.30 hores.
Divendres, 17 de juny de 2022

L’espectacle d’Emilio Gutiérrez Caba s’ajorna novament al
30 de setembre
L’homenatge a Miguel Hernández, “Dejadme la esperanza”, interpretat per Emilio
Gutiérrez Caba i previst inicialment per al 21 de maig a Can Palots, ha quedat ajornat per
segona vegada.
Dilluns, 13 de juny de 2022

Presentació del llibre La Guardesa del canovellí Josep Molet
Rosell
La presentació d’aquest thriller psicològic es realitzarà aquest dijous, 2 de juny, a les 20

hores a Can Palots. L’acte comptarà amb la presència de l’autor canovellí, Josep Molet
Rosell, i la participació de Maribel Guillamón, de l’associació No estàs sola, i Ernest
Pinedo, excap d’estació.
Dimecres, 1 de juny de 2022

No et perdis les activitats de cloenda de Can Palots!
Els tallers culturals de Can Palots Cultura & Arts celebren el final de curs amb activitats
obertes a tota la ciutadania.
Dijous, 26 de maig de 2022

El Cor Mixt Amics de la Unió torna a Can Palots
"Disco Mixt" és la seva nova creació i actuaran el prop dissabte, 28 de maig, a les 8 del
vespre.
Dilluns, 23 de maig de 2022

L’espectacle d’Emilio Gutiérrez Caba s’ajorna al 19 de juny
L’homenatge a Miguel Hernández, “Dejadme la esperanza”, interpretat per Emilio
Gutiérrez Caba i previst inicialment per al 21 de maig a Can Palots, ha quedat ajornat per
malaltia de l’actor.
Dilluns, 16 de maig de 2022

Espectacle Familiar amb "La faula de l'esquirol" a Can
Palots
La Baldufa Tetare porta aquest conte el proper dissabte, 14 de maig, a les 6 de la tarda a
Can Palots.
Dilluns, 9 de maig de 2022

Davant la previsió de pluja Sant Jordi se celebrarà a la Pista
Polivalent
La jornada per celebrar la Diada de Sant Jordi, prevista inicialment a la plaça de la
Joventut, finalment es farà a la Pista Polivalent. Allà hi haurà activitats durant tot el dia,
parades de llibres i roses, mostres de cultura popular i un espai destinat als autors locals.
D’altra banda, s’ajorna l’activitat Trapèzzia CarranK.
Divendres, 22 d'abril de 2022

Ja tenim guanyadores de l’Enigmàtic!
La Laura Santos i la Gina, són les guanyadores del concurs lingüístic als comerços de
Canovelles, Enigmàtic. Gràcies a la seva participació podran gaudir d’un espectacle de
la programació 2022 de Can Palots i entrades a les instal·lacions del CEM Thalassa,
Ègora.
Divendres, 22 d'abril de 2022

El Teatre Nu porta "La dona del tercer segona" a Can Palots
L'espectacle es podrà veure el dia de Sant Jordi a les 8 del vespre.
Dimarts, 19 d'abril de 2022

Cultura, patrimoni i tradició per celebrar Sant Jordi
La programació de la diada del llibre i la rosa acull més d’una desena d’actes.
Dijous, 7 d'abril de 2022

L’Aplec retorna amb força a la programació habitual
Per fi, després de dues edicions sense poder-ho fer, l’Aplec de Canovelles lluirà de nou
amb força el proper 18 d’abril, Dilluns de Pasqua. L'Ajuntament i la Comissió Sant Antoni
Abat, organitzadors de la festa popular, han preparat una programació farcida de

propostes de caràcter tradicional, cultural i lúdic, que acompanyaran l’emblemàtica
arrossada popular solidària.
Dimarts, 5 d'abril de 2022

Concert familiar amb La Botzina i el seu "Ventolera" a Can
Palots
L'espectacle es farà el proper dissabte, 9 d'abril, a les 6 de la tarda.
Dilluns, 4 d'abril de 2022

Arriba a la biblioteca l’exposició ‘Quan parles fas màgia’
L'exposició Quan parles fas màgia forma part d'una campanya del Voluntariat per la
llengua (VxL) que vol animar les persones a afegir-se a aquest programa d'enriquiment
lingüístic, cultural i personal que no ha parat de créixer des de la seva creació, el 2003.
La mostra es podrà veure de l'1 al 30 d'abril.
Dijous, 31 de març de 2022

Teatre d'objectes a Can Palots amb M.A.R.
Andrea Díaz Reboredo porta, a Can Palots, aquest delicat espectacle que explica, a
través d’objectes quotidians, la vida d’una casa i la seva memòria social, familiar i
econòmica. L’espectacle es podrà veure el proper dissabte, 2 d'abril, a les 7 i a les 9 del
vespre.
Dimarts, 29 de març de 2022

Molière a Can Palots amb "Les dones sàvies"
La Cia El Maldà porta aquesta divertida obra el proper dissabte, 26 de març, a les 8 del
vespre.
Dilluns, 21 de març de 2022

Joana Serrat no podrà actuar aquest dissabte, al 9è FEMAC
El Festival de Música Acústica de Canovelles (FEMAC) informa que Joana Serrat no
podrà actuar aquest dissabte, ja que ha estat positiva en covid-19. Des de l’organització
lamenten la situació i desitgen a l’artista una ràpida recuperació.
Divendres, 18 de març de 2022

Sara Pi, Joana Serrat i Ual·la!, propostes convidades del 9è
FEMAC
El Festival de Música Acústica de Canovelles (FEMAC) torna al Teatre Auditori Can
Palots el dissabte 19 de març, a partir de les 19 h. La cita musical, impulsada pel
canovellí Miquel Fernández, arriba enguany a la 9a edició i ja és un referent per als
amants de la música d’autor més actual.El Festival de Música Acústica de Canovelles
(FEMAC) torna al Teatre Auditori Can Palots el dissabte 19 de març, a partir de les 19 h.
La cita musical, impulsada pel canovellí Miquel Fernández, arriba enguany a la 9a edició
i ja és un referent per als amants de la música d’autor més actual.
Dimecres, 16 de març de 2022

Torna la Canovelles-Montserrat, que arriba a la 26a (+2)
edició
Després de dos anys sense ella, torna la caminada Canovelles-Montserrat. La cita, que
organitza la secció excursionista de la Comi, se celebrarà el 29 i 30 d’abril. A partir del 20
de març comencen els entrenaments, i les inscripcions es podran fer del 20 de març al 8
d’abril a www.lacomi.cat.
Dimarts, 15 de març de 2022

La festa de Sant Antoni Abat celebra 60 anys ‘fent girar la
roda’
La diada de la Comissió de Sant Antoni Abat tindrà lloc el dissabte 12 de març, a la plaça
de Margarida Xirgu, i servirà per celebrar els 60 anys de l’entitat.

Dimecres, 9 de març de 2022

El Teatre de l'Abast porta "Rob" a Can Palots
La companyia valenciana actuarà aquest dissabte, 12 de març, a les 6 de la tarda.
Dilluns, 7 de març de 2022

Més d’una quinzena d’actes per commemorar el 8M, el Dia
Internacional de la Dona
La programació amb motiu del 8M inclou exposicions, tallers i espectacles. L’acte central
i la lectura del manifest es farà el dimarts 8 de març, a les 17 hores a la plaça d’Europa,
però els actes començaran el 4 de març, amb un taller sobre humor a càrrec
d’Esclipsades, i s’allargaran fins al dia 25, amb la inauguració de l’exposició ‘Llibertats i
tabús’.
Dilluns, 28 de febrer de 2022

Tot a punt per al Carnaval 2022!
El Bisbe de les Culleres i el Coronel tornaran a visitar i a coronar els Reis Carnestoltes
de les escoles de Canovelles. A més, el dissabte 26 de febrer, a partir de les 18.00
hores, se celebrarà la Rua de Carnaval i, a partir de les 19.30 hores, tindrà lloc el ball i
l’entrega de recordatoris a la plaça de la Joventut.
Dimarts, 15 de febrer de 2022

El 20 de febrer, torna el Microteatre a Can Palots
El proper diumenge 20 de febrer, a les 11.30 i a les 17 hores, es podran veure quatre
companyies actuant a diferents espais del teatre. La proposta inclou teatre de text, teatre
d’objectes, màgia i titelles.
Dilluns, 14 de febrer de 2022

En marxa els treballs per fer visibles les troballes neolítiques
de Ca l’Estrada 2
Aquest dimecres 2 de febrer diversos responsables del Departament de Cultura de la
Generalitat, dels serveis territorials d’Educació i de l’Ajuntament de Canovelles han visitat
el soterrani de l’escola Els Quatre Vents, on s’estan realitzant els treballs pertinents per
fer visibles les restes que fins ara es trobaven cobertes amb geotèxtil i terres. L’actuació
suposa un pas més cap a la museïtzació de l’espai.
Dimecres, 2 de febrer de 2022

Canovelles s’adhereix al Dia Escolar per la No Violència i la
Pau
Cada 30 de gener, des de 1964, se celebra el Dia Escolar de la No-violència i la Pau
(DENIP) per recordar el llegat de Mahatma Ghandi el dia que es commemora l’aniversari
de la seva mort. El DENIP reivindica una educació per la pau, la tolerància, la solidaritat i
el respecte als drets humans. En aquest sentit, Canovelles s’adhereix a la celebració
amb activitats a la Biblioteca Frederica Montseny i a l’escola Els Quatre Vents.
Dimecres, 26 de gener de 2022

La ballarina i bailaora canovellina Patricia Donn imparteix
tallers a les escoles
El programa, que porta per títol EmocionArte, pretén treballar les emocions a través de la
dansa, l’expressió corporal i el coneixement del propi cos. Els tallers s’estan impartint als
alumnes del cicle superior de primària de les quatre escoles de Canovelles.
Dilluns, 24 de gener de 2022

La celebració de Sant Antoni s’ajorna al 12 de març

Davant la situació sanitària i les restriccions vigents, la Comissió de Sant Antoni Abat ha
decidit ajornar la passada dels Tres Tombs, que enguany servirà per celebrar el 60è
aniversari de l’entitat i que inicialment estava prevista per al 22 de gener. Finalment, les
activitats es realitzaran el 12 de març.
Dimecres, 12 de gener de 2022

Clownic porta Hotel Flamingo a Can Palots
El divertit espectacle es farà el proper divendres, 14 de gener, a les 8 del vespre.
Dimarts, 11 de gener de 2022

Torna la Cavalcada de Reis a Canovelles!
El 5 de gener, com cada any, està previst que Ses Majestats els Reis d’Orient arribin a
Canovelles per tal de saludar tots els infants i repartir, de matinada, els regals a totes les
cases. Donada la situació actual, a la cavalcada només hi participaran les carrosses dels
reis Melcior, Gaspar i Baltasar, i no es llençaran caramels.
Dimarts, 4 de gener de 2022

L’Home dels Nassos visita Canovelles
Divendres, 31 de desembre, quan sortiu de casa haureu d’obrir bé els ulls si voleu veure
un dels personatges nadalencs més misteriosos, l’Home dels Nassos, que té tants
nassos com dies té l’any.
Dijous, 30 de desembre de 2021

El Local celebra el Nadal Jove
Del 27 al 30 de desembre El Local obre cada tarda les seves portes per acollir propostes
de lleure per a joves de 12 a 17 anys.
Dilluns, 27 de desembre de 2021

El duel entre el bé i el mal torna a Can Palots
Per 27è any consecutiu, el grup Pastorets de Canovelles de la Comissió Sant Antoni
Abat porta la dramatúrgia catalana nadalenca més emblemàtica dalt de l’escenari.
Aquest Nadal, l’obra es representarà el dia de Sant Esteve, 26 de desembre, i els dies 2 i
8 de gener a les 19 h al Teatre Auditori Can Palots.
Diumenge, 26 de desembre de 2021

Ja heu fet la carta als Reis Mags? Aconseguiu la carta dels
desitjos de Canovelles online o en paper!
Als documents adjunts, us podeu descarregar la carta de Canovelles en blanc per
escriure les vostres peticions a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. També la podeu
aconseguir, en paper, si visiteu el Carter Reial, que ja ha arribat al nostre municipi.
Dimecres, 22 de desembre de 2021

Se suspèn la festa de Cap d’Any al pavelló Tagamanent
Davant la situació sanitària, l’increment de casos i les noves restriccions que es preveu
que entrin en vigor el dia 24 de desembre, se suspèn la festa de Cap d’Any al pavelló
Tagamanent.
Dimarts, 21 de desembre de 2021

Ja podeu consultar la programació de Dies Gegants per
aquest Nadal!
Aquest Nadal torna la Cavalcada de Reis i s’han programat activitats familiars com
l’Esport en família, el Tió de Nadal o el Parc de Nadal. A més, el programa de Dies
Gegants inclou activitats per a joves a partir de 12 anys, tallers a Can Palots i activitats
esportives, com la Sant Silvestre.
Dijous, 16 de desembre de 2021

Pep Plaza actua a Can Palots
El popular humorista presenta el seu espectacle ...Ara més!, el proper divendres, 17 de
desembre, a les 8 del vespre
Dilluns, 13 de desembre de 2021

El Campanar acull la primera Festa Jove
El dissabte, 11 de desembre, tindrà lloc la Festa Jove a El Campanar, un esdeveniment
impulsat pel Sindicat d'Estudiants de l’Institut Bellulla amb la col·laboració de
l’Ajuntament i la Colla Gegantera de Canovelles.
Divendres, 10 de desembre de 2021

Ja us podeu inscriure a les activitats nadalenques de Can
Palots
L’equipament de Can Palots, el centre neuràlgic de la cultura i les arts de Canovelles,
celebra el Nadal amb un programa d’activitats gratuïtes del 15 al 22 de desembre.
Divendres, 3 de desembre de 2021

La Cia El Eje i Tantarantana a Can Palots
La Segona Eva es reperentarà al proper dissabte, 27 de novembre, a les 8 del vespre
Dilluns, 22 de novembre de 2021

Apropa’t i viu Canovelles
Ja podeu veure el vídeo anomenat Apropa’t i viu Canovelles, sobre la natura, la història i
la gastronomia del municipi. L’Anna i el Joan, veïns de Canovelles, exploren els indrets
més interessants del poble en el marc de la campanya Apropa't i Viu el Vallès Oriental.
Divendres, 19 de novembre de 2021

La Biblioteca Frederica Montseny fa 22 anys
Divendres 19 de novembre a les 18 hores, la Biblioteca Frederica Montseny celebra el
seu aniversari amb animació infantil.
Dimarts, 16 de novembre de 2021

La Balkan Paradise Orchestra actua a Can Palots
Persenten Odissea Tour 2020 el proper dissabte, 20 de novembre, a les 8 del vespre
Dilluns, 15 de novembre de 2021

Tot a punt per les Jornades Medievals de Canovelles
El 16 i el 20 de novembre, Canovelles torna al passat medieval del municipi amb
l’objectiu de donar a conèixer la seva història i el seu patrimoni. Dins la programació de
les Jornades Medievals s’inclouen visites guiades, exposicions, recreacions històriques i
representacions teatrals.
Dimecres, 10 de novembre de 2021

Canovelles celebra el Dia Internacional dels Drets dels
Infants
La celebració es durà terme el cap de setmana del 20 i 21 de novembre i inclourà la
presentació pública del Consell d’Infants de Canovelles. Completaran la programació el
30è aniversari dels Gegants de Canovelles i l’espectacle de circ Fili Busters.
Dimecres, 10 de novembre de 2021

Sortida al teatre per a la Gent Gran Activa
L’Ajuntament de Canovelles organitza una sortida al Teatre Auditori de Granollers per
veure l’obra de teatre Filumena Martirano. L’activitat, que s’emmarca dins el programa

Gent Gran Activa, es realitzarà el divendres 5 de novembre i té un cost de 4 euros.
Dimarts, 26 d'octubre de 2021

Espectacle familiar a Can Palots amb Italino Grand Hotel
La Companyia La Tal presentarà l'espectacle el proper dissabte, dia 30, a les 6 de la
tarda
Dilluns, 25 d'octubre de 2021

Castanyes i passatge del terror de la mà dels Diables de
Canovelles
Els Diables de Canovelles tornen a organitzar el Passatge del terror a Can Palots,
després d’un any d’aturada a causa de la pandèmia. La cita serà el 31 d’octubre i els
passis es realitzaran de 20 a 22 hores i de les 22.30 a les 01.00 hores.
Dijous, 21 d'octubre de 2021

Can Palots celebra el 15è aniversari
Can Palots ha preparat una programació especial per celebrar els seus 15 anys de vida,
un aniversari que, a més, arriba en un moment clau per a l’equipament: aquest 2021 s’ha
convertit en el punt de trobada de la cultura i l’art, i ha renovat la imatge. La celebració,
que es durà a terme a la plaça de Margarida Xirgu i a la Sala Arimany, inclou dansa,
fotografia, cultura popular, pirotècnia i música.
Dilluns, 18 d'octubre de 2021

Hotel Cochambre vista Can Palots amb Ex-cupidos
L'espectacle es presentarà el proper dissabte 23 d'octubre, a les 8 del vespre
Dilluns, 18 d'octubre de 2021

Propostes i tallers per a dones durant la tardor!
El servei municipal d’Igualtat i Ciutadania de l’Ajuntament de Canovelles ha programat,
per a aquesta tardor 2021, un seguit d’activitats dirigides a les dones amb l’objectiu
d’oferir-los espais d’autoconeixement, reflexió i empoderament personal.
Dijous, 14 d'octubre de 2021

Oberta la Inscripció del Curs Intensiu d'Iniciació al Clown a
Can Palots
L'activitat es farà els dissabtes 13 i 20 de novembre, de 10 a 14 hores.
Dimecres, 13 d'octubre de 2021

Ja han començat els tallers culturals a Can Palots
Prop de 150 persones comencen, al llarg d’aquesta setmana, els tallers culturals que
enguany ofereix l’equipament de Can Palots. Encara hi ha places per algunes propostes
en concret. Per tant, les persones interessades a participar poden demanar més
informació a l’equipament de Can Palots, presencialment o trucant al 93 846 80 54 de
dilluns a dijous de 16 a 21 h i divendres de 16 a 19 h.
Dimecres, 6 d'octubre de 2021

A partir del 2 d’octubre la biblioteca obrirà els dissabtes
Des d’aquest mes d’octubre i fins al maig, la Biblioteca Frederica Montseny obrirà tots els
dissabtes de 10 a 13 hores.
Dimecres, 29 de setembre de 2021

