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“A

prendre a sentir, a pensar,
a estimar”, el lema de l’Escola de la Mar, ha sigut la
frase que m’ha acompanyat durant
els meus anys d’estudi. Em preparava
per ser mestra i participar d’un model
d’escola plural, oberta i formadora de
ciutadans i ciutadanes crítics.
Uns anys més tard, tinc l’honor
d’adreçar-me a totes i a tots vosaltres
com a alcaldessa de Canals, la primera alcaldessa de Canals.
Mireu, ser alcalde o alcaldessa no és
cap cosa fàcil, això ho sabem totes.

Però ho fem perquè volem i, com a
tal, assumim la immensa responsabilitat d’aquest encàrrec. Per això, vull
dirigir-me a vosaltres d’una manera
clara, honesta i sincera.

Els qui ens coneixeu sabeu que som gent
treballadora i propera. Però de vegades
se’ns poden escapar coses. És per això
que vos pregue la vostra col·laboració en
aquesta tasca que ara encetem.

Durant anys he tractat d’aprendre a
sentir, d’aprendre a pensar, d’aprendre
a estimar. Ara, aprenc a ser alcaldessa
i a fer les coses cada dia millor, des del
compromís i l’estima a Canals i a totes
les seues veïnes i a tots els sus veïns.

Per descomptat, les portes de l’Ajuntament són també les portes de la vostra
casa. Apropeu-vos, parleu-nos, pareu-nos pel carrer, feu-nos saber com
podrem fer el Canals que volem. Som
el vostre govern i estem per això.

Siguem clars: de segur que els propers
quatre anys ens porten molts entrebancs que haurem de solucionar i, de
ben segur, ens equivocarem en algunes
ocasions. Però aprendrem i ens deixarem la pell per fer que la vida en aquest
poble siga cada dia més fàcil i amable.

Sense més, vull acomiadar-me de
vosaltres desitjant-vos que passeu
unes molt bones festes. Gaudiu-les
amb alegria, però també amb trellat.
Per unes festes igualitàries, recordem
que “no és no”.
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Canalines, canalins, gaudiu i balleu.

Avda. Corts Valencianes, 102
Telèfon/Fax: 962 242 037
46650 CANALS

gestio@clinicasanchollorens.es
www.clinicasanchollorens.es

PERISE de Servi
Servicios
icios
s Coop. V.

Av. Corts Valencianes, 77
Tfno/Fax 96 224 33 99
46650 Canals (Valencia)
info@perise.es - www.grupoperise.com

Clínica Dental
Dr. Ricard Juan Sancho

Implants
Ortodòncia
Cirurgia Oral
Endodòncia
Odontologia Estètica
Avda. Blasco Ibáñez 26 • Tfn. 962243109 CANALS
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DISSABTE >
DE SETEMBRE
19.30 hores
Concert de Música
Fira de Setembre
Asociación Musical Canalense
Lloc: Centre Cultural “Papa Calixt III”

12

DIJOUS >
DE SETEMBRE
21.00 hores
Acte d’Inauguració
de la Fira de Setembre
Lloc: Av. Vicente Ferri
21.30 hores
Fira d’Artesania
Lloc: Av. Vicente Ferri
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21.30 hores
Sopar al carrer
Tots els públics. Gratuït
amb tiquet de reserva
Lloc: Placeta de Josefa Fito
21.30 hores
Sopar al carrer
Tots els públics Gratuït
amb tiquet de reserva
Lloc: Placeta del Mercat
23.00 hores
Espectacle musical
“El mejor espectáculo del
mundo. El musical”
Lloc: Plaça Pont del Riu
0.30 hores
Concert de Fira
Actuació de “CÓMPLICES
i DANZA INVISIBLE”
Lloc: Zona Jove
2.00 hores
Festa Remember
amb KIKE JAEN
Lloc: Carpa Zona Jove

Tot seguit
Inauguració exposició de fotografia
XXXVII Concurs de Fotograﬁa “Fira Setembre”
Organitza: AFCA
Lloc: Centre Cultural “Ca Don Jose”

CANALS
A J U N T A M E N T

Fira i Festes

14

DISSABTE >
DE SETEMBRE
11.00 a 13 hores
Animació infantil
Lloc: Av. Vicente Ferri
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DIVENDRES >
DE SETEMBRE

11.00 a 14 hores
Fira infantil
Lloc: Plaça Pont del Riu
Matí-vesprada
Fira d’Artesania
Lloc: Av. Vicente Ferri
18 hores
Fira Colours Run
Eixida i meta: Zona Jove
“Quatre Camins”
Organitza: Club Atletisme Canals
22.30 hores
Mostra de Paelles
Lloc: Zona Jove “Quatre Camins”
Preu tiquet paella: 14 €
23.00 hores
Concert actuació
“LOS BRINCOS”
Lloc: Plaça Pont del Riu
24:00 hores
DISCOMÒBIL
Lloc: Carpa Zona Jove

11.00 hores
Carrera
Obstacles Solidària
Eixida: Principi
de l’Av. Vicente Ferri
Meta: Plaça Pont del Riu
Col.labora:
Associació Canals
contra el Càncer
Matí-vesprada
Fira d’Artesania
Lloc: Av. Vicente Ferri
18.30 hores
Espectacle eqüestre
Lloc: Zona Jove
“Quatre Camins”
Organitza: Associació
Centre Hipic Canals
19.30 hores
La Fira dels Xiquets
Animació de carrer
Espectacle Satsuma 3.0
Cia Scura Plats
Lloc: Av. Vicente Ferri

23 hores
Desfilada disfresses
Lloc: Plaça del Mercat,
continua per
c/ Sant Gaietà,
Sant Roc, Pl. Pont del Riu,
Av. Blasco Ibáñez,
c/ Lluís Vives,
Pl. Constitució,
c/ Diputació,
c/ Simó Duato i
Av. Vicente Ferri
1 hores
Ball de disfresses
Actuació de l’Orquestra
“MUSTANG”
Lloc: Plaça Pont del Riu
24:00 hores
DISCOMÒBIL
Lloc: Carpa Zona Jove
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16

DILLUNS >
DE SETEMBRE
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DIUMENGE >
DE SETEMBRE
11.00 a 13 hores
Animació infantil
Lloc: Av. Vicente Ferri
Matí-vesprada
Fira d’Artesania
Lloc: Av. Vicente Ferri

18 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre infantil
El viatge d’Alícia
al País de les Meravelles
Amimic Teatre
Lloc: Parc Jaume I
22.30 hores
Nits de Fira
Música de cambra
a càrrec de la Unió Musical
Sta. Cecília de Canals
Lloc: Plaça del Mercat

19 hores
La Fira dels Xiquets
Animació de carrer
Espectacle “Flou Papagayo”
Mumusic Circus (Catalunya)
Lloc: Av. Vicente Ferri

DIMARTS >
DE SETEMBRE

19.30 hores
Mostra de Danses
Grup Canyamars de Canals
Grup de Danses Racó de Tramuntana
de Pollença (Mallorca)
Lloc: Plaça Pont del Riu

18 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre infantil
El conte de Jaume I
Amimic Teatre
Lloc: Parc Jaume I
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22.30 hores
Nits de Fira
Música de cambra
a càrrec de la Brass Band
de l’Asociació Musical Canalense
Lloc: Parc Calixt III

13

19

DIJOUS >
DE SETEMBRE
18.30 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre musical
Monstres
Cia La Banda del Drac
Lloc: Parc Papa Calixt III

18

DIMECRES >
DE SETEMBRE

18.30 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre infantil
Blowing
Cia Bacum
Lloc: Centre Cultural Papa Calixt III
Preu 3 €
22.30 hores
Nits de Fira
Actuació del grup Duna,
músiques del món
Música folk mediterrània
Lloc: Plaça del Torreó

22.30 hores
Nits de Fira
Actuació del grup En Clave de Clot
“Art i Tacó” Fusió de música clàssica amb ﬂamenc
Lloc: Plaça Juan Carlos I d’Aiacor
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DIVENDRES >
DE SETEMBRE

18.30 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre infantil
Invisibles
Cia Voilà Producciones
Lloc: Centre Cultural Papa Calixt III
Preu 3 €
19.30 hores
Cercavila d’arreplega de
banderins per cada una de les
comparses. Seguidament
Pregó a l’Av. Vicente Ferri.
21.30 hores
Sopar de comparses
amb xaranga
Lloc: Plaça Pont del Riu.
23.30 hores
FestFira Rock Canals
Actuació de BRISTOL,
JUNTS D9 i BAJOQUETA ROCK
Lloc: Zona Jove Quatre Camins
3 hores
DISCOMÒBIL
Lloc: Carpa Zona Jove

15

21

DISSABTE >
DE SETEMBRE

8.30 a 14 hores
XI CONCURS DE PINTURA
A L’AIRE LLIURE VILA DE CANALS
Inscripcions a la Casa
de Cultural Ca Don José
19.30 hores
ENTRADA DE
BANDES DE MÚSICA
20.00 hores
DESFILADA ENTRADA
DE MOROS I CRISTIANS
Av. Vicente Ferri,
Plaça Pont del Riu, Av. Jaume I
23.30 hores
Concert tribut
REMEMBER QUEEN
Lloc: Plaça Pont del Riu
0.30 hores
LA TALLARINA ON TOUR
Lloc: Carpa Zona Jove
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DIUMENGE >
DE SETEMBRE

9 a 14 hores
IV Concurs caní popular
Lloc: Av. Vicente Ferri /
Com German Cerdà
Organitza: Asociación para
la defensa de los animals
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LA FIRA
DELS XIQUETS

13

DIVENDRES >
DE SETEMBRE

11.00 a 14 hores
Fira infantil
Lloc: Plaça Pont del Riu

14

DISSABTE >
DE SETEMBRE
11.00 a 13 hores
Tallers infantils
Lloc: Av. Vicente Ferri

12.00 hores
Carrera Obstacles Solidària
Eixida: Principi de l’Av. Vicente Ferri
Meta: Plaça Pont del Riu
Organitza: Associació Canals
contra el Càncer
19.30 hores
La Fira dels Xiquets
Animació de carrer
Espectacle Satsuma 3.0
Cia. Scura Plats
Lloc: Av. Vicente Ferri

15

DIUMENGE >
DE SETEMBRE
11.00 a 13 hores
Tallers infantils
Lloc: Av. Vicente Ferri

19 hores
La Fira dels Xiquets
Animació de carrer.
Espectacle Flou Papagayo”.
Mumusic Circus (Catalunya)
Lloc: Av. Vicente Ferri

17

16

18

DILLUNS >
DE SETEMBRE

DIMECRES >
DE SETEMBRE

18 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre infantil.
El viatge d’Alícia
al País de les Meravelles
Amimic Teatre
Lloc: Parc Jaume I

18.30 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre infantil
Blowing
Cia. Bacum
Lloc: Centre Cultural Papa
Calixt III.
Preu 3 €

17

DIMARTS >
DE SETEMBRE

18 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre infantil
El conte de Jaume I
Amimic Teatre
Lloc: Parc Jaume I

19

DIJOUS >
DE SETEMBRE
18.30 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre musical.
Monstres
Cia. La Banda del Drac
Lloc: Parc Papa Calixt III

20

DIVENDRES >
DE SETEMBRE

18.30 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre infantil
Invisibles
Cia. Voilà Producciones.
Lloc: Centre Cultural Papa
Calixt III.
Preu 3 €
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Diumenge >
DE SETEMBRE
De 10 a 13 hores
Memorial J.J Ferrer
Pavelló Municipal Ricardo Tormo.
Categories: Sènior Femení
Associació Cultura Amics d’Handbol

5

Dissabte >
D’OCTUBRE

Matí i vesprada
Lliga Autonòmica
Pavelló Municipal Ricardo Tormo.
Categories: Cadet, júnior, sub-21
Club Karate
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Dissabte >
DE SETEMBRE
Matí
Gymcana
Piscina exterior Poliesportiu Municipal.
Club Natació La Costera
18.00 i 19.30 hores
41 volta a peu a Canals
Als carrers de Canals.
Categories:
– Des del 2004 ﬁns al 2017
– Des del 1997 en avant
Club Atletisme Canals

8

Diumenge >
DE SETEMBRE
De 8 a 13 hores
Concurs Fira de Canals
Riu Xúquer
al pas en el terme de Riola
en les zones D-1 I D-2
Regularitat
Club de Pesca

De 9 a 14 hores
Exhibició i Jornada Portes Obertes
Rocòdrom Pavelló Municipal Ricardo Tormo
Club Escalada Directe al Cim

5 22
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Dissabte >
DE SETEMBRE

De 9 a 14 hores
V Torneig Fira Alevins
Camp Futbol 4 Camins
Categoria: Aleví
Canals Promeses CF
De 9 a 14 hores
Trofeu Handbol Fira Setembre
Pavelló Municipal Ricardo Tormo.
Categories: Aleví mixt,
cadet masculí i cadet femení
Club Handbol Canals
De 10.00 a 13.00 hores
Torneig d’escacs
per equips
Saló Santa Creu
Club Escacs Els Voltors
De 16 a 20 hores
Trofeu Handbol Fira Setembre
Pavelló Municipal Ricardo Tormo.
Categories: Juvenil masculí
i Sènior masculí
Club Handbol Canals

28

Dissabte >
DE SETEMBRE

De 9.00 a 13.30 i 16.00
V Edició Trofeu Fira CB
La Foguera Canals
Pavelló Municipal Ricardo Tormo
Categories: Babies ﬁns júnior
CB La Foguera

Del
al
DE SETEMBRE
Torneig Tenis Fira 2019
Pistes terra batuda
Categories: Primera i Segona
Club Tenis Canals

20 22

Del
al
DE SETEMBRE

Torneig Pàdel Fira 2019
Pistes Pàdel Club Tenis Canals
Categories: Infantil i Absolut
Club Tenis Canals

21

Dissabte >
DE SETEMBRE

Clínic de Tenis per a persones
amb diversitat funcional
Pista 1 Club Tenis Canals
Categories: Diversitat Funcional
Club Tenis Canals

30 D’AGOST
1 DE SETEMBRE

Del
a l’

XXII Trofeu Fira de Canals de Frontenis
De 19:00 a 2:30 - De 17:00 a 1:00 - De 18:00 a 22:00
Frontons 1 i 2
Poliesportiu Municipal
Categoria: Autonòmica
Club Frontenis

FESTA AL
SANTÍSSIM
CRIST DE LA
SALUT 2019
DEL 22 AL 29 DE SETEMBRE

DIUMENGE

22
11.00H
A l’ermita del
Santíssim Crist de
la Salut, Solemne
Missa, benedicció
i repartiment del
pa beneït. “Baixà”
del Crist al Temple
Parroquial

SETMANA
DEL

23AL27

JNBG:KB=HK:<Bá
BIK>=B<:<Bá

19.00H
Al Temple Parroquial,
Vespres i Solemne
Eucaristia

DIUMENGE

29
19.30H
Al Temple
Parroquial, Vespres
i, a continuació,
“Pujà” del Crist a
l’Ermita a les
20.00 hores

NOTA INFORMATIVA:
L’organització de la festa al Santíssim Crist de la Salut de 2018 estarà al càrrec de la parròquia mitjançant la Comissió
del Crist, que coordinarà tots els grups parroquials.
»½>ÀÀi«i}D»`iº½viÀiÌ»ÃiÀÛÀD«iÀ«`iÀVÃÌi>ÀiÃ`iÃ«iÃiÃV>Ã>`iÃVÃiÃyÀÃ]i«>LiiÌ
iÃvVÃ>ÀÌwV>Ã° iÃ`½>VÛi>}À>À>«Li`i >>Ã>ÃiÕ>V±>LÀ>VVÛ`>À>«>ÀÌV«>À>VÌÛ>iÌ
en tots els actes de la festa.
CANALS > BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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Programació
Moros i Cristians 2019
ASSOCIACIÓ JUNTA INTERCOMPARSES CANALS

Divendres >

20 DE SETEMBRE

19:30 hores
CERCAVILA D’ARREPLEGADA
DE BANDERINS
per cada una de les comparses,
amb la Junta de l’Associació
i corporació municipal
des de l’Ajuntament.
Seguidament
PREGÓ DE FESTES
des del balcó de l’ediﬁci
de la Policia Local.

Al finalitzar el Pregó
la Banda de Música
interpretarà una
marxa mora i una cristiana.
21:30 hores
SOPAR DE COMPARSES
amb xaranga
a la Plaça Pont del Riu.

Dissabte >

21 DE SETEMBRE
19:30 hores
ENTRÀ DE BANDES.
20:00 hores
ENTRADA MORA I CRISTIANA.

23
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NOTÍCIES

RESULTAT ELECCIONS MUNICIPALS 2019

ORGANIGRAMA DEL GOVERN
> CAPS D’ÀREA
A. ÀREA DE COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA,
SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL I GOVERN OBERT:
Celia Bononad
B. ÀREA D’ECONOMIA: Pere Martínez
C. ÀREA DE SOCIETAT I CULTURA: Vicent Tornero
D. ÀREA D’URBANISME I MEDI AMBIENT: Miquel Alventosa

Mai Castells Villalta
Alcaldia

Seguretat Ciutadana, Règim Interior,
Empresa Pública i Cooperació i Rel. Instit.
Compromís

Vicent Tornero Soriano
1a Tinença d’Alcaldia
Promoció Socioeconòmica,
Educació i Esports

Celia Bononad Martínez
2a Tinença d’Alcaldia

Miquel Alventosa Paz
3a Tinença d’Alcaldia

Fira i Festes i Mercat

Serveis Municipals,
Cultura i Joventut

Independent

Canals en Moviment

Verònica Ferri Fayos
Serveis Sociosanitaris
i Benestar Animal
Compromís

Compromís

Hilzonde Badia Ferri

Javier Pérez Molla

Igualtat, Turisme,
Transparència i
Participació

Agricultura i Cementeri
Independent

Canals en Moviment
CANALS > BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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Pere Martínez Penalba
4a Tinença d’Alcaldia

Economia i Hisenda i Patrimoni
Compromís

Clara Chorques Sanz

Urbanisme, Obres Municipals,
Medi Ambient, Espectacles,
establiments i activitats i
Declaracions de
Patrimoni Cultural
Compromís

RESULTAT ELECCIONS MUNICIPALS 2019

E

l passat 26 de maig, es van celebrar les eleccions municipals i
europees, amb una participació
del 68% (6.892 vots comptabilitzats).
La jornada va transcórrer sense cap
incidència i, com cada quatre anys, les
veïnes i els veïns del poble van exercir
el seu dret a vot. Respecte a les votacions de 2015, s’hi ha produït un descens del 7% en la participació.
Els resultats d’aquestes votacions han
deixat palés la continuïtat d’un nou
govern plural i divers, sense majories
absolutes.
La nova formació governamental està
formada per 5 regidors de Compromís
per Canals, 2 de Canals en Moviment i
2 regidors del grup de no adscrits.
&DO GHVWDFDU XQD YHJDGD P«V O̵HͤFLència dels professionals i membres de
les diverses meses electorals, i agrair a
la ciutadania d’haver fet ús de la seua
responsabilitat democràtica.

25

NOTÍCIES > RESULTAT ELECCIONS MUNICIPALS 2019

ACORD DEL SANTS

2
MILLORAR EL

POBLE, LES SEUES
INFRAESTRUCTURES I
EQUIPAMENTS

>6

1
QUALITAT

DEMOCRÀTICA
I BON GOVERN

>1

Crear una comissió de seguiment de l’acord de govern,
amb representació de tots els
grups, per a avaluar i orientar
l’acció de govern.

>2

Promoure la participació i impliFDFLµ GH OD FLXWDGDQLD PLWMDQ
©DQWSUHVVXSRVWRVSDUWLFLSDWLXV

>3

Desenvolupar un Pla estratègic
de subvencions a associacions,
per tal de millorar i facilitar l’acF«VDOͤQDQ©DPHQWDPEFULWHULV
GH FRQFXUUªQFLD REMHFWLYLWDW L
retorn social i impacte.

>4

Activar i fomentar el funcionalment dels consells sectorials
existents i creació de nous,
adaptant, actualitzant i aprovant els seus reglaments de
funcionament com element de
participació ciutadana.

>5

Analitzar la viabilitat de millora
dels accessos al CEIP Vicente
Rius Guillemes i urbanització
de Mirabolvens, així com a la
Torre dels Frares i Aiacor, cerFDQW PLOORUHV WHPSRUDOV ͤQV
que es puga disposar d’alterQDWLYHV GHͤQLWLYHV PLWMDQ©DQW
el desplegament d’un nou pla
general d’ordenació urbana.

>7

Millora de carrers i voreres,
elaborant un informe de situació dels carrers i de les voreres
dels nostres pobles, establint
uns criteris de prioritat que
permeten disposar d’un pla de
PLOORUDLSODQLͤFDFLµG̵LQYHUVLµ
per per dur endavant les primeres actuacions en aquelles
]RQHVDPEPDMRUQHFHVVLWDW

>8

Elaborar un Pla de mobilitat,
que permeta augmentar i millorar els espais per als vianants, millorant i augmentant
els espais d’aparcament.

>9

Elaborar un estudi d’usos vehiculars, de densitat i circulació
de trànsit, revisió de l’ordenan©D PXQLFLSDO GH WU¢QVLW L DGH
quació als usos i a les necessitats actuals, posant en marxa
mesures que milloren la convivència entre vehicles i vianants.

S’estudiarà la situació legal i
fórmules per participació de
Canals a la Mancomunitat de la
&RVWHUD TXH SHUPHWD EHQHͤFL
ar-se dels serveis compartits.

CANALS > BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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3
CUIDEM

LES PERSONES

>10

Potenciar i millorar la participació dels nostres adolesFHQWV L MRYHV HQ O̵RUJDQLW]DFLµ
d’una programació i una oferta
educativa, formativa i d’oci del
Centre Jove, adequada a les
seues necessitats.

>11

Posar en funcionament la Llar
GH0DMRUVFRPDHVSDLGHWUR
bada de la nostra gent gran i la
generació d’un espai intergeneracional i obert al poble.

>12

Continuar treballant en la consolidació i millora de l’Equip
Base de Benestar Social, promovent el treball multidisciplinari i col·laboratiu amb el
personal d’altres recursos del
poble.

>13

Recerca d’instruments i recursos per a facilitar l’accés a
l’habitatge social.

>14

Creació de la Regidoria d’Igualtat, amb treball transversal a la
resta de regidories, que pose
HQ PDU[D SRO¯WLTXHV L SURMHFWHV
d’igualtat, integrant en la tasca
a les associacions i als col·lectius del poble i als centres educatius.

5
CULTURA I MEMÒRIA
>20

4
TRANSICIÓ ECOLÒGICA,
MEDI AMBIENT I
BENESTAR ANIMAL

>15

Finalització del pla de millora de l’enllumenat públic, amb
una inversió en enllumenat de
baix consum minimitzant la
despesa energètica.

>16

Elaborar un pla director d’energies alternatives per implementar mesures que afavorisquen les energies renovables
en l’administració i impulsar-les a les llars del poble.

>17
7UHEDOODU MXQW DPE HO &25 SHU
millorar les recollides selectives.

Protegir i recuperar els béns
patrimonials històrics, culturals i arquitectònics, declarant Béns de Rellevància Local
aquells elements a protegir.

>21

Estudiar la viabilitat per la ubicació i creació del “Museu del
Poble”, que continga espais per
la festa de Sant Antoni, l’arquitectura de l’aigua, la nostra hisW´ULDLQGXVWULDOLODIDP¯OLD%RUMD
Es crearà una àrea de treball
per a la recuperació de la memòria del nostre municipi.

>22

Millorar les beques sobre temàtiques locals i els concursos locals, amb dotacions
econòmiques que potencien la
participació i qualitat d’aquestes.

>23

Elaborar un pla de recuperació
dels espais naturals de Canals,
el riu Sants i la recuperació de
l’entorn i el seu cabdal, i potenciar els espais naturals del poble
recuperant les sendes existents
L DSURͤWDQW OHV YLHV SHFX¢ULHV
del terme municipal per transformar-les en vies verdes d’ús
per a totes les persones.

3URMHFWH (GXFDWLX GH 3REOH
Col·laborar amb els centres
educatius, les associacions i
els col·lectius del poble, per a
detectar les principals necessitats del municipi i elaborar
XQ 3URMHFWH (GXFDWLX TXH VLJD
HOͤOFRQGXFWRUGHOHVDFWLYLWDWV
educatives proposades des de
O̵$MXQWDPHQW (V SRVDUDQ HOV
PLWMDQV QHFHVVDULV SHU D IDFLlitar l’elaboració de materials
didàctics.

>19

>24

>18

Col·laboració amb les associacions mediambientals i animalistes per a la defensa i la
millora de les condicions dels
animals i els nostres espais
naturals.

Millorar el Reglament de la
Festa: Ser una Festa d’Interés
Turístic Nacional ens obliga a
cuidar i mantenir la nostra festa, afavorint la participació en
igualtat.
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6
OCUPACIÓ, MODEL

PRODUCTIU I INNOVACIÓ

>25

Potenciar el treball amb l’associació de comerciants del municipi,
impulsant accions encaminades
a potenciar l’activitat comercial i
de proximitat al nostre poble.

>26

Implantar mesures i posar a
disposició dels empresaris i
emprenedors de sòl industrial i
per a xicotets negocis que afavorisquen la creació d’empreses i la generació d’ocupació.

>27

Elaboració d’un pla d’impuls i
modernització de les especialitzacions tradicionals canalines.

>28

Empresa Municipal Risoncha S.L.:
– Auditoria de l’empresa pública Risoncha. Es realitzarà
una auditoria en la qual s’esbrinen les actuacions fetes
en els darrers 8 anys, així
com s’estudiarà la situació
actual de l’empresa pública.
– Buscar les solucions per a
UHFXSHUDU OD TXDOLͤFDFLµ GH
centre especial d’ocupació
FRQMXJDQWOHVGXHVDFWLYLWDWV
GHODVRFLHWDWQHWHMDG̵HGLͤcis públics i les activitats
d’estampació. Potenciarem
en aquesta la contractació
de persones amb capacitats
diferents en tot l’àmbit de
l’empresa i estudiarem quina és la millor forma mercantil per si cal canviar-la.
– S’actualitzarà l’encàrrec de
O̵¢UHDGHQHWHMDPLQLPLW]DQW
HOVULVFRVGHGªͤFLWFRPSWDble. Tot això sense detriment
de l’auditoria.

NOTÍCIES > GOVERN DEL SANTS

SIGNATURA DE L’ACORD

CANALS > BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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CAMPANYA ANIMALS DE COMPANYIA

L’

$MXQWDPHQWGH&DQDOVFRQWLQXDDSRVtant per la conscienciació ciutadana i
per això recorda campanyes com la de
les nostres mascotes i animals de companyia.
Cal recordar que el nostre animal de companyia és un més de la nostra família i davant
això hem de tindre totes les cures i atencions
necessàries cap a la mascota.
Per això quan traguem al nostre animal de
FRPSDQ\LDFDOWUDXUH̵ODPEER©LQXJDWSRUtar-lo al parc caní o pipi-cans habilitats a la
ORFDOLWDWSHUTXªID©DOHVVHXHVQHFHVVLWDWVL
HQ FDV TXH OHV ID©D D OD YLD S¼EOLFD DJDIDU
una bosseta i dipositar-ho al contenidor més
pròxim.
Els animals potencialment perillosos cal
SRUWDUORVVHPSUHQXJDWVLDPEER©LGHXHQ
HVWDUFHQVDWVDO̵$MXQWDPHQWGH&DQDOV
Tots els propietaris d’animals de companyia
deuran ser respectuosos i complir amb les
QRUPHVHVWDEOHUWHVDO̵RUGHQDQ©DPXQLFLSDO
GH WLQHQ©D G̵DQLPDOV TXH O̵$MXQWDPHQW GH
Canals té en vigor en l’actualitat.

La teua mascota es la
teua responsabilitat
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REGIDORIES
Mai Castells Villalta
Alcaldia

SEGURETAT CIUTADANA,
RÈGIM INTERIOR,
EMPRESA PÚBLICA I
COOPERACIÓ I REL. INSTIT.

E

stimades veïnes i veïns, a
més de saludar-vos en aquest
primer butlletí d’informació
municipal, m’agradaria donar-vos
unes pinzellades del meu treball
com a regidora de Modernització,
Personal, Seguretat Ciutadana i
Comunicació, Premsa i Protocol.
Com ja he tingut l’oportunitat
d’adreçar-me a vosaltres en l’inici d’aquest llibret, tractaré de ser
breu i d’oferir unes idees generals
d’aquestes àrees.

MODERNITZACIÓ
L’objectiu principal d’aquesta àrea
serà el d’aplicar tècniques innovadores i noves metodologies per fer
del nostre Ajuntament una adminisWUDFLµ HͤFLHQW L SHUVRQDOLW]DGD (Q
aquest sentit, continuarem la tasca
iniciada en l’última legislatura pel

nostre company Joan Carles Peres.
La idea al darrere és la d’anar eliminant cada vegada més el paper físic
per documents digitalitzats, per tal de
fer l’administració àgil i electrònica,
per facilitar així els diferents tràmits
que des de l’Ajuntament es realitzen.

En esta línia, seguirem apostant per
dur endavant el projecte innovador
“Smart City”, pioner a tota la Costera.
Apostem per acabar amb els treballs
G̵LQVWDOyODFLµGHͤEUD´SWLFDDODUHVWD
G̵HGLͤFLVLDOHVSHGDQLHVLSURPRXUHP
la instal·lació de la xarxa de WiFi pública i gratuïta.
Tenim també altres projectes a
estudiar, com són el control intel·ligent del reg, de la freqüència
d’aparcament o de l’ús i emplenat
dels contenidors municipals. En
GHͤQLWLYD HQV PDUTXHP XQ FDP¯
per fer de Canals una ciutat tecnoO´JLFDLHͤFLHQW

PERSONAL
El govern intern de l’Ajuntament és
una de les claus per al bon funcionament d’aquesta casa. Per això,

CANALS > BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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vosaltres per recordar-vos que Canals
és també la nostra casa. Sembla una
obvietat, però de vegades ho oblidem, i veiem mobiliari urbà trencat,
pintades i tota classe de vandalisme
o incivisme. Des de respectar les reJOHV G̵DSDUFDPHQW ͤQV D UHFROOLU HOV
excrements dels nostres animals: si
no ens conscienciem tots, serà molt
més complicat construir un poble més
amable i més segur. Gràcies.

COMUNICACIÓ,
PREMSA I
PROTOCOL
en aquesta regidoria volem actualitzar, organitzar i adequar la situació laboral de les treballadores i
treballadors de l’Ajuntament.
En la pràctica, això implica actualitzar algunes borses de treball, analitzar el model organitzatiu de llocs
GHWUHEDOOSHULGHQWLͤFDUDGDSWDFLRQV
necessàries i generar nova oferta pública per cobrir les places vacants. I
tot això, sense oblidar la necessitat
de mantenir una comunicació consWDQWLHͤFLHQWDPEHOVWUHEDOODGRUVL
treballadores del consistori.

SEGURETAT
CIUTADANA

elèctriques. A més, l’any que ve
canviarem el programa informàtic
que utilitza la policia per un de més
àgil, complet i actualitzat a les noves tecnologies.
Pròximament seguirem també amb
les campanyes de prevenció, formació i participació viària i especials de la DGT. De la mateixa manera,
iniciarem un programa de formació
per a treballadors i treballadores
G̵HGLͤFLV S¼EOLFV PXQLFLSDOV TXH
FRPSWHQ DPE GHVͤEULOyODGRUV GH
tipus DESA.
Una vegada més, vull adreçar-me
de manera més directa a totes i tots

En aquesta parcel·la de govern ens
encarregarem principalment d’oferir
una comunicació entre la ciutadania
LO̵DGPLQLVWUDFLµHͤFLHQWLGHTXDOLWDW
Les canalines i els canalins hem d’estar informats i entendre allò que està
passant al nostre municipi.
Per això gestionem diàriament la nostra premsa i xarxes socials, però de
manera important, tenim a l’abast una
ràdio municipal. Vull recordar-vos que
podeu sintonitzar-la en el 107.4 de la
freqüència modulada o al web http://
canalsradio.myl2mr.com/, i que la
ràdio és un espai obert que posem a
disposició de tot el nostre poble. Feunos les vostres propostes!

La regidoria de Seguretat Ciutadana
treballa de manera transversal amb
la resta d’àrees per protegir i prevenir
accidents i incidents al nostre poble.
Es tracta d’un treball conjunt i continuat dels cossos de seguretat i dels
diferents serveis i departaments del
nostre Ajuntament.
A continuació, vos nomene breument algunes de les tasques iniciades en aquests primers mesos de
govern. Per tal de millorar la flota
municipal, hem apostat per adquirir un nou vehicle híbrid per a la
policia municipal i per explorar la
possibilitat d’adquirir dos motos
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REGIDORIES
Vicent Tornero Soriano
1a Tinença d’Alcaldia

PROMOCIÓ
SOCIOECONÒMICA,
EDUCACIÓ I ESPORTS

P

HUSULPHUDYROWDHPbGLUL
JLVFbDWRWHVLDWRWVYRV
altres com a membre de
l’equip de govern del nostre
municipi. La passada legislatura, la 2015-2019, vaig formar
part de la corporació treballant
en l’oposició. Aquesta que ara
iniciem, la 2019-2023, seré part
de l’equip de govern gràcies a
l’acord al qual des de Canals en
Moviment vam arribar amb els
grups polítics amb qui compartim govern. Per a molta gent,
exercir la tasca política està
mal vist, s’ha de comprendre,
PROWVLbPROWHVbGHOVTXHGXUDQW
anys s’han anomenat polítics
KDQDSURͤWDWHOVHXOORFGHSUL

vilegi per a enriquir-se i per a
empobrir a la resta. Tot i això,
hi ha gent per als qui exercir la
tasca política al nostre poble
és un autèntic privilegi, som
persones que, de veritat, volem
treballar per la nostra gent, tot i
TXHDL[´bVLJQLͤTXHbKDYHUGHIHU
moltes renúncies: personals,
HFRQ´PLTXHVLSURIHVVLRQDOVb
Les tasques que en l’organit]DFLµGHOJRYHUQbVHbP̵HQFRPD
nen m’il·lusionen especialment.
La Regidoria d’Educació: sóc
mestre de professió i m’apassiona la docència. La Regidoria d’Esports: la pràctica esportiva és part fonamental de

ODbPHXDbYLGD,OD5HJLGRULDGH
3URPRFLµb 6RFLRHFRQ´PLFDb L
2FXSDFLµ FODX HQ OD LGHD TXH
Canals en Moviment i el nou
govern tenim del futur del nostre poble. Si em pregunteu per
les primeres sensacions, he
de reconéixer que m’he trobat
SURMHFWHVSHUDFDEDULDOWUHVWR
talment parats. Però, sobretot,
ens hem trobat un pressupost
sota mínims i un deute acumulat de diverses legislatures que
ens hem vist obligats a pagar
ara. Tot i que les condicions de
partida no són fàcils, amb treEDOO GHL[DUHP XQ $MXQWDPHQW
en millor situació que el que
ens hem trobat.
Durant aquests mesos inicials
GH WUHEDOO MD KH SRJXW DJDIDU
FRQVFLªQFLDG̵DOO´TXHMDLQWX±D
sou molta gent la que treballeu
dia rere dia pel vostre poble, en
moltes ocasions, de forma desinteressada, per fer del nostre
un poble millor cada dia.

REUNIÓ AMB EL COL·LECTIU ASSOCIEM

CANALS > BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
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En l’esport hi ha una immensa
quantitat d’associacions esportives (clubs i escoles formatives) que ens permeten gaudir
d’una àmplia oferta esportiva.
Elles i ells són els qui han de
IHU TXH HO QRVWUH HVSRUWb HVWL
JDb FDGD GLD P«V YLX SHU DL[´
ODbPHXDbWDVFDFRPDUHJLGRUQR
ha de ser altra que la de posar

les condicions adequades per
tal que aquestes associacions
L FROyOHFWLXVb SXJXHQb GHVHQYROXSDUODbVHXDbWDVFDGL¢ULDDPE
les màximes facilitats possibles i en bones condicions. DuUDQWb DTXHVWRVb PHVRV OD WDVFD
principal que hem fet, ha sigut
reunir-nos amb totes les asVRFLDFLRQV HVSRUWLYHV SHUb FRQ«L[HUb HO VHX IXQFLRQDPHQW
OHVb VHXHVb QHFHVVLWDWV OHVb VHXHVb TXHL[HV HOV VHXV VXJJHULments i tot allò que per a elles i
ells és important que des de la
regidoria coneguem i treballem.
A partir de totes aquestes reunions, i en vista a un futur treEDOObFRO]HDFRO]HbMXQWDPEbOHV
associacions esportives, elaborarem una llista de necessitats
en les instal·lacions que anirem
cobrint en la mesura que la siWXDFLµ HFRQ´PLFD GH O̵$MXQWDPHQW HQV KRb SHUPHWD (QWUH
aquestes instal·lacions està el
camp dels Quatre Camins, una
instal·lació en què ens hem posat a treballar des del primer dia
SHU PLOORUDU ODb VHXDb VLWXDFLµ L
QR SDUDUHPb ͤQV Db DFRQVHJXLU
TXHDTXHVWbSXJDbWHQLUXQPDQteniment adequat per donar
resposta a la gran quantitat de
MRYHVTXHFDGDVHWPDQD[DIHQ
ODb VHXDb JHVSD 8QD QRYD PHtodologia en la forma d’atorgar
les subvencions i d’organitzar
els esdeveniments esportius és
clau per a permetre als clubs i
associacions esportives un treEDOODPEPDMRUSUHYLVLµLSRWHQcialitat. La creació del Consell
de l’Esport serà una ferramenta clau en el nostre treball, un
treball en el qual el foment de
l’esport i el reconeixement a la
tasca feta seran claus.
Pel que fa a la Regidoria d’Educació, d’igual forma que he fet
en la Regidoria d’Esports, he

HABILITACIÓ D’UN ESPAI PER AL MENJADOR ESCOLAR AL CEIP CALIXT III

DSURͤWDWSHUFRQ«L[HUHOTXHIHU
diari dels nostres centres: escoles, instituts, escoleta infantil
i escola de persones adultes.
Les he visitades per conéixer
les necessitats quant a millores d’infraestructures, necessitats o suggeriments respecte
DO̵DSRUWDFLµTXHGHVGHO̵$MXQtament s’ha de fer a la tasca
educativa. Hi ha molts i moltes
docents i moltes famílies implicades en l’educació dels i de
OHVQRVWUHVMRYHVLODWDVFDTXH
hem de fer és potenciar el nos-
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tre poble com un espai educatiu. Perquè els nostres carrers,
els nostres costums, les nostres activitats… tot això educa.
Cal destacar la tasca que fa la
nostra Escola d’Adults, amb la
qual aquestes setmanes també
m’he reunit en diferents ocasions, tant amb el claustre com
amb l’associació d’estudiants,
per conéixer la passió amb què
viuen el procés d’aprenentatge
continu en què es troben immersos.
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WLGD DPE ODb PHXDb FRPSDQ\D
Cèlia, dinamitzar i potenciar el
mercat municipal ha de ser i
VHU¢ XQ GHOV QRVWUHV REMHFWLXV
principals. Hem treballat de
forma coordinada amb altres
departaments per establir criteris comuns i un pla estratègic
per seguir portant endavant els
GLIHUHQWVSURMHFWHVHQFHWDWVHQ
matèries de formació (beques
SU´SLHVb (0&8-8b (038-8
ODb 'LSXb HW %HFD  DL[¯ FRP HO
taller d’ocupació i el pla d’ocupació.

INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR AQUÀTIC A LA PISCINA MUNICIPAL

Cobrir als centres en totes
DTXHOOHV QHFHVVLWDWV TXHb YD
JHQb VRUJLQW FRP MD KHP IHW
durant aquests mesos d’estiu.
Augmentar l’oferta formativa
creant una xarxa col·laborativa
HQWUHDMXQWDPHQWFHQWUHVHGX
FDWLXV L DVVRFLDFLRQV TXHb SHU
PHWDbSRWHQFLDUOHVIHUUDPHQWHV
que tenim com a poble. I crear
el Consell de la Infantesa perquè els nostres xiquets i xiqueWHVbWLQJXHQbYHXHQOHVGHFLVLRQV
TXHHOVDGXOWVSUHQHP7RWD©´
ens permetrà fer de Canals un
poble que educa.

tablir un mecanisme de treball
TXHbSHUPHWDbODFROyODERUDFLµLHO
WUHEDOO FRQMXQW GXUDQW DTXHVWV
TXDWUHDQ\VTXHbID©DbTXHHOFR
PHU© ORFDOb VLJDb O̵HLQD GH GLQD
mització del nostre poble. Així,
s’ha preparat la primera de les
Fires Comercials per al mes de
setembre que prepararem conMXQWDPHQW L HQV KHP SRVDW D
WUHEDOODU SHU OODQ©DU OHV SULPH
res campanyes comercials. Tot
i que serà una tasca compar-

Quant a la Regidoria de ProPRFLµ 6RFLRHFRQ´PLFD L 2FX
pació, tenim la sort de comptar
amb una associació de comerciants i empresaris, Associem,
que participa activament en
la dinamització i promoció del
QRVWUHFRPHU©ORFDOLGHSUR[L
mitat, de la mateixa forma que
ho fa l’associació de venedores
i venedors del mercat municipal. Durant aquestes primeres
setmanes, hem mantingut un
FRQWDFWH FRQWLQX Lb IOXLGb DPE
aquestes associacions per esCANALS > BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

En massa ocasions, la falta de
previsió ha fet que les tasques
QRb WLQJXHQb UHSHUFXVVLµ D OODUJ
WHUPLQL3HUD©´PDWHL[LVHQ
se deixar de costat les tasques
concretes que responen a obMHFWLXV FRQFUHWV WHQLP OD QH
cessitat de treballar per al present, però també per al futur.
I el present ens diu que estem
en festes, que aquest mes de
setembre se’ns acaba l’estiu,
però arriba la Fira. Tenim per
davant dues setmanes plenes de festa, de goig i d’alegria
per passar-les amb la família i
amics. Gaudiu-les.

FI DE CURS DELS CURSOS D’ESTIU DE LA PISCINA MUNICIPAL
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REGIDORIES
Celia Bononad Martínez
2a Tinença d’Alcaldia

FIRA I FESTES I MERCAT

C

om a regidora de la delegació de Fira i Festes,
i de la del Mercat Municipal, mercat ambulant i venda ambulant, i com a part de
l’equip de Govern en aquesta
QRYD OHJLVODWXUD YXOO DSURͤWDU
HOb %,0b GH OD )LUD GH VHWHPEUH
per a donar les gràcies a tots
HOVYH±QVLOHVYH±QHVGH&DQDOV
SHUFRQͤDUHQQRVDOWUHV
Vull manifestar la meua satisfacció en poder gestionar, des
GHOGLDGHMXOLROG̵DTXHVWDQ\
(dia del Ple de formació de Govern), aquests dos sectors tan
importants per al nostre poble, i
també la meua intenció que, en
aquesta comesa, estiguen presents com a part fonamental i
necessària els empresaris, comerciants, treballadors, associacions i, en general, col·lectius
de tot ordre així com ciutadans
particulars, a qui demane la
seua participació, col·laboració
i, per descomptat, la seua crítica diària cap a aquest compromís que he adquirit.
Donades les dates en les quals
assumim la incorporació a
aquest nou equip de Govern,
pràcticament la totalitat de les
DFWLYLWDWVIHVWLYHVMDKDYLHQVL
gut gestionades i tancades. No
REVWDQW DL[´ V̵KDQ PRGLͤFDW
alguns aspectes, escoltant a les

diferents associacions locals
TXH SDUWLFLSHQ DPE OD ͤQDOLWDW
d’aconseguir millorar el model
establert d’anys anteriors i intentar que siguen unes festes
atractives per a totes i tots.
La nostra celebració més pròxima és la Fira de setembre,
que oferirà tota classe d’esdeYHQLPHQWV SHU D QHQV MRYHV L
adults, on els actes musicals,
balls i vetllades d’oci quedaran
situats en diferents zones habilitades per a la Fira.
Les festes d’Aiacor en honor al
Santíssim Crist de la Muntanya
&DOYDULODGHVͤODGDGH0RURVL
Cristians i, el mes d’octubre per
segon any consecutiu, el dia de
les Cinquenes, entre altres.
'HVGHO̵$MXQWDPHQWGH&DQDOV
i principalment des d’aquesta
regidoria, estem disposats a
proporcionar als organitzadors
d’aquestes festes tot el nostre
35

suport perquè locals i turistes
gaudisquen del millor oci.
Quant a la delegació del Mercat Municipal, els mercats i les
vendes ambulants, he de dir
que, si hi ha una alguna cosa de
vital importància per al sector
primari del nostre poble en el
VHXFRQMXQW«VHO0HUFDW0XQL
cipal, per la proximitat, qualitat i
seguretat alimentària.
(OFRPHU©GHSUR[LPLWDWTXHVH
situa en el mercat i en els seus
voltants aporta activitat al nostre espai públic, i genera inteUDFFLµ VRFLDO HQ O̵¢PELW YH±QDO
ocupació local i desenvolupament econòmic.
(O PHX SULQFLSDO REMHFWLX GHV
d’ací és, per això, la reactivació
del nostre mercat local, el suport als comerciants en la seua
labor diària, la millora de les
instal·lacions i l’augment del
seu valor social.
NOTÍCIES > ACTUACIONS I PROJECTES

REGIDORIES
Miquel Alventosa Paz
3a Tinença d’Alcaldia

SERVEIS MUNICIPALS,
CULTURA I JOVENTUT

E

VWLPDGHVYH±QHVHVWLPDWV
YH±QV WLQF O̵KRQRU G̵DGUH
©DUPH D YRVDOWUHV SHU
primera vegada com a regidor
de Serveis Públics Municipals,
&XOWXUD L -RYHQWXW $SURͤWH
O̵RSRUWXQLWDW SHU GHVLWMDUYRV
unes bones festes i per agrairYRVODFRQͤDQ©DGHSRVLWDGDHQ
nosaltres.

SERVEIS
PÚBLICS
MUNICIPALS
Com a canalí orgullós i militant,
és tot un plaer dedicar els propers quatre anys a construir un
Canals més amable per totes
les persones que hi viuen. Cal
entendre que els Serveis Públics Municipals són un gran
calaix de polítiques variades
TXHLQFORXHQODQHWHMDYL¢ULDHOV
QRVWUHV SDUFV L MDUGLQV OD EUL
gada d’obres i serveis, el cicle
integral de l’aigual o la recollida
de residus.
Ens correspon, com a representants del bé comú de Canals,
assumir la gestió d’aquests
serveis d’utilitat pública amb
WUDQVSDUªQFLDLHͤFLªQFLDP¢[L
mes, i amb una atenció a la ciutadania propera i humana.
Deixeu-me donar-vos algunes
pinzellades del nostre treball

durant aquests primers mesos
al capdavant de l’àrea.
Pla de millora de l’enllumenament públic. Hem invertit en
l’enllumenat de baix consum
per tal de minimitzar la despesa energètica de Canals.
$PE DMXGD GHO SURMHFWH 620
de la Diputació de Valènica,
hem pogut canviar les bombetes defectuoses que hi havia a
nombrosos carrers de la nostra
ORFDOLWDW $ P«V O̵DGMXGLFDFLµ
GHOSURMHFWHKDUHVXOWDWHQXQD
reducció del cost pressupostat
de més del 25%, la qual cosa
permetrà continuar la millora
dels nostres llums públics en
una segona fase
Instal·lació de papereres de recollida selectiva a l’avinguda
Vicent Ferri i col·locació de diferents papereres en punts deͤFLWDULVGHOQRVWUHSREOH
Renovació de la pintura vial del
municipi (voreres, carrers, passos de vianants, eixos de carretera…).
,QWHQVLͤFDFLµ GH OD QHWHMD GHO
terra dels contenidors de recollida de residus, alguns dels
quals emetien fortes olors
desagradables. Volem recordar-vos que l’horari per a depositar el fem al contenidor és de
20:00 a 24:00 de la nit i que, especialment amb les altes tem-
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peratures de l’estiu, el respecte
d’aquesta norma és essencial
per a mantenir els nostres contenidors higiènics.
Més enllà d’aquestes accions,
en aquesta àrea trobem reptes
importants que hem d’assolir
amb rapidesa i valentia durant
els propers anys. M’agradaria
explicar-vos alguns d’aquestos
reptes.
Nou model de recollida sostenible de residus. Com sabem,
el canvi climàtic és una emergència que comencem a patir.
Aquest estiu hem tingut temperatures extremes que han superat records històrics. Davant
l’esgotament de recursos naturals del nostre planeta, i en línia
DPE OHV GHPDQGHV GH OD 8QLµ
Europea, volem estudiar l’aplicació d’un nou model de recollida selectiva de les diferents
fraccions de residus a Canals.
Volem estudiar la possibilitat
de remunicipalització de l’aigua
potable o de millora de les condicions del servei actual.
Licitació dels contractes de subministrament. Per tal de caminar cap a un model més transSDUHQWLDPEO̵REMHFWLXG̵DEDUDWLU
costos, treballarem en un seguit
de licitacions per als materials i
serveis que el nostre consistori
rep d’agents externs.

Com veieu, les nostres tasques
són diverses i requereixen dedicació i implicació constants. Per
això, vos demane la vostra comprensió i col·laboració. Per tal de
IHUODJHVWLµP«VU¢SLGDLHͤFLHQW
vull recordar-vos que la millor
manera de canalitzar els suggeriments, les queixes i les propostes ciutadanes és la presentació d’una instància, que podeu
fer des del vostre mateix mòbil,
amb l’aplicació “Canals connecta” o des del vostre ordinador, a
WUDY«V GHO ZHE GH O̵$MXQWDPHQW
En qualsevol cas, i com sempre,
no dubteu a contactar-me per
TXDOVHYROPLWM¢$PDQDU

CULTURA
Canals és un poble viu i dinàmic. I ho és, en bona mesura,
gràcies al gran texit associatiu
que s’hi troba. Les associacions
de cinema, de dansa, de música,
i de qualsevol tipus d’expressió
cultural han de ser l’epicentre de
les nostres polítiques municipals en matèria de cultura.
Per això, treballem de manera
FRQMXQWDHQHOVXSRUWDOHVQRVtres associacions i en l’impuls
de l’oferta cultural del nostre
SREOH 8Q H[HPSOH G̵DTXHVWD
col·laboració exitosa és el cinema d’estiu, que ha tornat a Canals de la mà del club de lectura
i que ha rebut una acollida de
més de 100 persones diàries.
També hem posat en marxa el
SURMHFWH SLORW GH OD ELEOLRSLVFLna, que seguirem millorant de
cara al curs vinent. A més, continuarem treballant perquè els
nostres espais culturals, ca don
José i el centre cultural Calixt III,
tinguen una programació teatral
i uns espectacles i exposicions
de qualitat, i per millorar les seues les instal·lacions i servei.
Per això, estem estudiant la pre-

paració d’un nou plec de condicions per a l’oferta de serveis
d’atenció al públic i serveis tècQLFVG̵DTXHVWVHGLͤFLV

JOVENTUT
1RQRP«VVRPHOIXWXUODMRYHQtut també som el present.
6RYLQW SHQVHP HQ OD MRYHQtut com una etapa de transició
de les nostres vides, en la qual
aprenem a ser “persones adultes”. Tanmateix, hem de pensar
TXH OHV L HOV QRVWUHV MRYHV VµQ
FLXWDGDQLD L VXEMHFWHV GH SOH
dret, que tenen unes reivindicacions, uns interessos i unes necessitats.
/HV SRO¯WLTXHV GH MRYHQWXW VµQ
una ferramenta transformadora
que ha de servir per a millorar
OD YLGD GH OHV SHUVRQHV MRYHV ,
quan parlem de millorar la vida
d’estes persones, parlem de
fomentar l’emacipació de les
persones que tenen un treball
i no poden accedir al lloguer ni
a l’habitatge, parlem d’aquelles
que han acabat una formació i
no aconsegueixen treball, parOHPGHOHVMRYHVTXHQHFHVVLWHQ
orientació perquè volen continuar estudiant, parlem de tindre
espais d’oci saludable, parlem
d’unes relacions afectives i sexuals lliures i igualitàries, parlem de salut mental, parlem de
prevenció de conductes addictives…
&RP YHLHX SDUODU GH MRYHQWXW
implica parlar de salut, de mobilitat, de transport, de formació,
de vivenda… Per tant, l’òptica
per impulsar polítiques que milloren la vida de les persones
MRYHVQRSRWVHUODGHO̵HQWUHWHQLPHQWLO̵RFLD±OODGHVRODGHOD
instrumentalització.
Afrontem en este sentit grans
reptes en els propers anys i
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XQ REMHFWLX FODU HO IRPHQW GH
l’autonomia, l’empoderament i
O̵HPDQFLSDFLµMXYHQLOHQWRWVHOV
¢PELWV9ROHPXQDMRYHQWXWTXH
siga l’autèntica gestora del seu
propi espai, del seus temps i de
les seues necessitats.
Per això, cal revertir el model
d’assistencialisme i paternalisme institucional que s’ha consWUX±W SHU DOV L SHU D OHV QRVWUHV
adolescents, i cal treballar un
vertader model de suport a les
SHUVRQHV MRYHV HQ HGDW SUH L
post-universitària.
Aquesta no serà una tasca fàcil.
Necessitem en aquest primer
any portar a terme una diagnosi
GHO̵HVWDWGHODMRYHQWXWD&DQDOV
L LGHQWLͤFDU O¯QLHV G̵DFWXDFLµ
política. Necessitem fomentar
O̵RUJDQLW]DFLµ MXYHQLO L O̵DXWRJHVWLµ 1HFHVVLWHP LGHQWLͤFDU
LQWHUORFXWRUVMRYHVHQODVRFLHWDW
canalina. Necessitem revertir un
model privatitzat de gestió del
FHQWUH MRYH 1HFHVVLWHP FUHDU
XQD [DU[D MRYH SRWHQW FRQVFLenciada, diversa i plural.
Per això, perquè partim d’un terreny on s’ha fet ben poc i perquè
afrontem una tasca immensa,
KHPFRPHQ©DWGHVGHMDHOQRVtre treball en l’àrea. I ho hem fet
mantenint converses i reunions
amb l’Institut Valencià de la Joventut perquè Canals compte, a
partir de 2020, amb un profesVLRQDO GH MRYHQWXW «V D GLU XQ
tècnic que s’encarregue d’idenWLͤFDU L LPSOHPHQWDU SRO¯WLTXHV
QHFHVV¢ULHVSHUTXªODJHQWMRYH
a Canals tinga una millor vida,
una mesura amb la qual s’ha
compromés el director mateix
de l’IVAJ, Jesús Martí.
https://www.facebook.com/
*9$LYDMSKRWRVSFE
"
type=3&theater
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ESTAT I NOUS CANVIS EN LA GESTIÓ
DELS RESIDUS DOMÈSTICS A CANALS

E

ns trobem en un punt
d’inflexió. La normativa
Europea i la seua transSRVLFLµ D O̵RUGHQDPHQW MXU¯GLF
espanyol1 HVWDEOHL[HQ XQD MHrarquia que posa l’èmfasi en la
prevenció i el reciclatge com a
accions prioritàries en la gestió dels residus.

(OV REMHFWLXV TXH LQFRUSRUHQ
ambdós textos normatius i
OHV VHXHV SRVWHULRUV PRGLͤcacions2, així com el Pla Estatal Marc de Gestió de Residus
3(0$5   LQVWHQ D
assolir per a l’any 2020, la preparació per al reciclatge i la re-

1 Directiva Marc de Residus 2008/98/
&( /OHL  GH  GH MXOLRO GH
residus y sòls contaminats.

 'LUHFWLYD 8( GHO 3DUODment Europeu i del Consell, de 30 de
PDLJGHSHUTXDOTXHHVPRGLͤca la Directiva 2008/98/CE.
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cuperació d’almenys el 50% en
pes dels residus domèstics i
comercials, per a les fraccions
paper, metall, vidre, plàstic, biorresidus3 i altres fraccions
 5HVLGX ELRGHJUDGDEOH GH MDUGLQV L
parcs, residus alimentaris i de cuina
SURFHGHQWV GH OHV YLYHQGHV RͤFLQHV
restaurants, serveis de restauració
col·lectiva i establiments de consum
minorista, i residus comparables que
procedeixen de plantes de transformació d’aliments (art. 3, llei 22/2011).

UHFLFODEOHVREMHFWLXTXHKDXU¢
d’anar incrementant-se per a
l’any 2025, en què el percentatge haurà de ser del 55%, i
GHOLSHUDOVDQ\V
i 2035 respectivament.
D’altra banda, a la Comunitat
Valenciana, el Pla Integral de
Residus 2019-20224 (PIRCVA
 ͤ[DXQVREMHFWLXV
més ambiciosos de manera
que per a l’any 2019, es realitze
el reciclatge del 50% del residu
GRPªVWLF JHQHUDW ͤQV DUULEDU
DO  DO  'H OD PDWHL[D
manera, es pretén aconseguir
que, de tots els residus generats, en 2019 sols el 42% acabe
en abocador, reduint-ne el perFHQWDWJHͤQVDSOHJDUDOHQ
2022.
A més a més, obliga a implantar la recollida selectiva de la
fracció orgànica5 (bioresidus)
abans del 31 de desembre de
 DPE GLIHUHQWV REMHFWLXV
WHPSRUDOV G̵HͤF¢FLD HQ OD UHcollida: 25% per a 2019, 35%
per a 2021 i 50% per a l’any
2022 (percentatges sobre el
total de biorresidus generats).
Pel que fa al nostre municipi, les xifres no són massa
HQFRUDWMDGRUHV
&DGDVFXQ
de nosaltres generem a l’any
344,3 kg de residus domès4 DECRET 55/2019, de 5 d’abril, del
Consell pel qual s’aprova la revisió del
Pla Integral de residus de la Comunitat Valenciana.
5 Tenint en compte els diferents estudis de caracterització de residus
elaborats pel Consorci de Residus V5
&25 GHODERVVDGHIHP ERVVDJULV
/ fracció resta), la fracció orgànica
VXSRVDGHPLWMDQDDOYROWDQWGHO
SHUFHQWDWJH VXSHULRU D OD PLWMDQD GH
la Comunitat Valenciana i a la de l’Estat Espanyol, on són de 41,0 i 47,8%
respectivament.

tics$OVJU¢ͤFVWUREHPO̵HVWDW
de separació de les fraccions
d’envasos lleugers (contenidor groc), paper-cartró (contenidor blau), vidre (contenidor verd), roba, fracció resta
580 FRQWHQLGRUJULVYHUG L
HFRSDUFV ͤ[HLP´ELO 
No obstant això, cal ressaltar
 ;LIUHV SHU D O̵DQ\  WHQLQW HQ
compte únicament la fracció resta
580 (QYDVRV/OHXJHUV ((// 3Dper/Cartró (P/C), Vidre i Roba.
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l’important augment dels residus recollits de forma selectiva
després de la posada en marxa
de l’Ecoparc mòbil a l’any 2018,
TXH MXQW DPE OD UHJXODFLµ GHO
VHUYHLGHO̵(FRSDUFͤ[KDQSHUmés quasi duplicar la quantitat
de residus recollits de manera selectiva en aquests punts
verds. Tant és així, que aquest
DQ\ VHUDQ ERQLͤFDWV  UHbuts de la taxa de tractament i
valorització del residus.
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I ALESHORES, QUÈ FAREM?
En primer lloc, redactar el Pla
Local de Gestió de Residus, i ho
farem de manera participada
per tal de que el nou sistema de
recollida selectiva dels residus
GRPªVWLFV VLJD DOO´ P«V Hͤ
cient i exitós possible. Aquest
pla, ens permetrà obtenir un a
anàlisi detallada de la gestió
DFWXDO L DL[¯ SRGHU GHͤQLU XQ
full de ruta que permeta a CaQDOVDOLQHDUVHDPEHOVREMHF
tius anteriorment enunciats.

 Facilitar tota la informació
i formació necessària perquè
cap ciutadà o ciutadana de
Canals trobe cap impediment
per tal de depositar de manera
correcta els seus residus.
 Totes les mesures a imSODQWDUWLQGUDQEHQHͤFLVDGRV
nivells. Per un costat, ambienWDOV MD TXH IDFLOLWDUHP HO UHFL

 Implantar, de manera progressiva la recollida selectiva
de la fracció orgànica (biorresidus), facilitant tota la inforPDFLµQHFHVV¢ULDDOVYH±QVLD
OHVYH±QHVGH&DQDOVLDSOLFDQW
el model més adequat en cadascun dels indrets del municipi: porta a porta, cinqué contenidor o model mixte.
3RVDUHQPDU[DMXQWDPEHO
&25HOprograma de compostatge domèstic PLWMDQ©DQW HO
qual, famílies voluntàries podran rebre el material i assessorament tècnic per tal d’elaborar compost en casa.
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clatge de molts residus per tal
de donar-los una segona vida,
L SHU WDQW DMXGDUHP D TXH OHV
tones de residus que acaben
en abocadors es minimitzen. I
SHUDOWUDHQVYHXUHPEHQHͤFL
ats econòmicament en la taxa
de tractament i valorització
dels residus domèstics.
7̵DQLPHV"

REGIDORIES
Pere Martínez Penalba
4a Tinença d’Alcaldia

ECONOMIA I HISENDA
I PATRIMONI
³/DSODQL¿FDFLyDOODUJWHUPLQL
QRpVSHQVDUHQGHFLVLRQV
IXWXUHVVLQyHQHOIXWXUGH
OHVGHFLVLRQVSUHVHQWV´,
Peter Drucker.

ECONOMIA
I HISENDA
8QGHOVREMHFWLXVSULQFLSDOVGH
les regidories d’Economia i Hisenda és el control pressupostari. Amb això, podem millorar
O̵DSURͤWDPHQW GHOV UHFXUVRV L
afavorir la transparència en la
dació de comptes. Aleshores,
les principals mesures que es
duran a terme per a aconseguir
DTXHVW REMHFWLX VHUDQ OHV VH
güents.
En primer lloc, el consistori i
OD &8$ &RPXQLWDW G̵8VXD
ris d’Abocaments) realitzaran
un control rigorós dels vessaments que es fan a la xarxa de
claveguerams de Canals. Això
servirà perquè el cànon que
KDMDGHSDJDUO̵DMXQWDPHQWDOD
&RQIHGHUDFLµ +LGURJU¢ͤFD GHO
;¼TXHUVLJDP¯QLP(QHOVDQ\V
2011, 2013 i 2014, aquesta
quota va ser elevadíssima, però
el pagament no s’ha fet efectiu
ͤQV HO  SHU OD TXDO FRVD
bona part del romanent del
2018 s’ha destinat a aquest impost. S’ha volgut pagar aquest

any per una qüestió de responsabilitat política. Si no s’haguera fet, Canals podria haver
perdut la possibilitat de demanar subvencions per a executar
QRXV SURMHFWHV 7DPE« SRGULD
haver-se quedat fora de la participació en els tributs de l’estat. En aquest punt, és necessari destacar el bon treball que
ha dut a terme el departament
G̵HFRQRPLD GHO QRVWUH $MXQWD
ment.
L’altra mesura serà licitar el maMRUQRPEUHGHVHUYHLVSHUDGLV
minuir les despeses ordinàries
GH O̵DMXQWDPHQW 3HU H[HPSOH
la licitació de subministrament
GHPDWHULDOSHUDOD%26 %ULJD
GD0XQLFLSDOG̵2EUHVL6HUYHLV 
GHPDWHULDOG̵RͤFLQDGHJHVWLµ
G̵DODUPHVLGHUHSURJUDͤDHQWUH
d’altres. Amb aquesta mesura
es milloren els serveis a un menor cost, per la qual cosa s’estalvien més diners, els quals
poden destinar-se a altres serYHLVLSURMHFWHV

PATRIMONI
Quant a la regidoria de patriPRQL O̵REMHFWLX SULQFLSDO «V
protegir i recuperar els béns
patrimonials històrics, culturals i arquitectònics, i decla41

rar Béns de Rellevància Local
aquells elements que necessiten ser protegits. Amb aquesta
ͤQDOLWDWV̵HODERUDU¢XQFDW¢OHJ
complet en el qual apareguen
WRWV HOV HGLͤFLV TXH WLQJXHQ
un valor històric, cultural i arquitectònic rellevant. Aquestes
tasques demostren que aquest
nou equip de govern té la voluntat de posar en valor el patrimoni local.
8QD DOWUD FRPSHWªQFLD TXH W«
la Regidoria de Patrimoni és
FRQ«L[HU GH TXLQV HGLͤFLV L OR
cals disposa el nostre poble. En
la mesura de les possibilitats,
s’elaborarà un inventari actualitzat dels locals que disposa
O̵DMXQWDPHQW SHU D VDWLVIHU OHV
demandes de les diverses associacions del poble. És una
tasca complicada per la gran
quantitat d’associacions que
existeixen a la localitat, però es
treballarà amb fermesa per a
aconseguir-ho.
(Q GHͤQLWLYD GHV G̵DTXHVWHV
regidories d’Economia, Hisenda
i Patrimoni es treballarà perquè
Canals continue sent un poble
DPEHOVFRPSWHVVDQHMDWVPLW
MDQ©DQW XQD DGHTXDGD JHVWLµ
dels serveis i perquè tots els
HGLͤFLVUHOOHYDQWVVLJXHQSURWH
gits d’una manera responsable.
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REGIDORIES
Clara Chorques Sanz
URBANISME, OBRES MUNICIPALS,
MEDI AMBIENT, ESPECTACLES,
ESTABLIMENTS I ACTIVITATS
I DECLARACIONS DE
PATRIMONI CULTURAL

E

VWHP HQ Q¼PHURV URMRV
Aquesta és la frase que
UHVVRQDYD HO  GH MX
liol d’aquest mateix any: la
Terra entra en números roMRVLDTXHVWDQ\KRKDIHWWUHV
dies abans que l’any anterior.
Aquest és el dia en què la humanitat hem sobrepassat els
límits de regeneració natuUDO GHO SODQHWD SHU FRPHQ©DU
a utilitzar les seues reserves;
unes reserves cada vegada
més escasses. Actualment,
necessitem 1’75 planetes per
tal de mantenir el nostre ritme
de consum, i sols en tenim un,
per la qual cosa estem comprometent el futur de les pròximes generacions.
Tan sols, tres mesos abans, a
inicis de maig, es feia públic
O̵LQIRUPH SURSLFLDW SHU O̵218 L
elaborat per la Plataforma Intergovernamental sobre la Biodiversitat i els Serveis Ecosistèmics, en el qual s’anunciava
que un milió dels huit milions
d’espècies animals i vegetals
H[LVWHQWV HVWDQ DPHQD©DGHV
d’extinció i podrien desaparéixer en les pròximes dècades.
8QGHFOLYLVHQVHSUHFHGHQWVHQ
la història de la humanitat.
Aquestes dades i qüestions,
que tan aterradores ens semblen, són reals. Necessitem

sumant-se a xicotetes iniciatives, diàries i quotidianes, que
són les que faran possible el
canvi, malgrat que queda molt
GHFDP¯SHUIHULHOWHPSVMXJD
en contra nostra.

un canvi. Que s’està produint,
o al menys, m’agradaria pensar-ho. No hi ha dia que no
aparega a la premsa alguna
notícia vinculada amb alguna
problemàtica mediambiental.
Fa deu anys, era difícil trobar-ne alguna. Moltes grans
marques comercials s’estan
sumant al canvi, tal vegada per
un llavat d’imatge (greenwashing; nou terme anglosaxó
amb el qual s’ha denominat
aquest fet), tal vegada com
a mètode adaptatiu als nous
escenaris que s’apropen, o tal
vegada per compliment legal de les noves normatives,
cada vegada més restrictives.
Però el que sí que és cert, és
que cada vegada més gent va
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Com que sóc de les que pense que tot canvi ha de coPHQ©DU SHU X PDWHL[ L GHV GH
l’àmbit més proper a la presa
de decisions (l’àmbit local),
des de l’àrea de Medi AmbiHQWGHO̵$MXQWDPHQWGH&DQDOV
posarem en marxa una sèrie
d’iniciatives que ens permeten
afrontar els nous reptes que
tenim com a societat, apropant
ODLQIRUPDFLµDWRWVHOVYH±QVL
OHVYH±QHVGH&DQDOV
És per això, que estem dissenyant un cicle complet d’activitats que fomenten l’educació
ambiental al voltant dels seJ¾HQWV WHPHV DPE O̵REMHFWLX
de rebre informació i treballar
la sensibilització i conscienciació ciutadana:
 2EMHFWLXVGHGHVHQYROXSDPHQW
sostenible i Agenda 2030.
 Correcta gestió de residus: prevenció de residus i
malbaratament alimentari, compostatge domèstic i
comunitari, nous reptes en
matèria de residus, economia circular, etc.

 Consum responsable i canvi d’hàbits.
 Canvi climàtic i efectes derivats: alimentació, migracions,
plagues i infermetats, etc.
 Espais naturals i el patrimoni etnològic i cultural de
&DQDOV LGHQWLͤFDFLµ FDWD
logació, i posada en valor.
A més a més, celebrarem les
setmanes europees de mobilitat sostenible i prevenció de
residus involucrant escolars i
col·lectius locals, a l’igual que
celebrarem dies internacionals importants com és el Dia
de la Terra, el Dia Mundial de
l’Alimentació, el Dia Mundial
de l’Aigua o el Dia Mundial del
Medi Ambient.
Treballarem de forma cooperativa i col·laborativa amb tota
OD UHVWD G̵¢UHHV GH O̵$MXQWD

ment, i per descomptat, amb
les associacions i els col·lectius locals que vullguen parWLFLSDUKL $©´ UHVXOWDU¢ IRQD
PHQWDOMDTXHHO0HGL$PELHQW
és una assumpte transversal i
s’ha de treballar de forma integrada i consensuada amb tots
els sectors.

que se’ns presenten, i per tant,
tractarem de prioritzar perquè
aquelles que siguen factibles i
puguen ser realitzables es facen
de la forma més adequada i respectuosa possible, incorporant
sempre les següents premisses:

Altres qüestions que abordarem serà reprendre l’estat de
l’Aula de Natura, per tal de dotar-la de contingut i donar-li
l’ús per al qual va ser consWUX±GD SRVDU HQ PDU[D HO 3OD
d’Acció per al Clima i l’Energia
Sostenible (PACES), introduir
clàusules verdes en els plecs
de contractacions, etc.

 Fer prevaler l’interés comunitari a l’individual.

Totes aquestes accions enllacen amb qüestions a abordar
GHV GHOV GHSDUWDPHQWV G̵8U
EDQLVPH 2EUHV L $FWLYLWDWV
Són moltes les necessitats

,WRWD©´DPEXQREMHFWLXEDVH
fer de Canals un poble que es
situe al capdavant de la sostenibilitat local, tant ambiental,
com econòmica i social.
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 Complir amb la legalitat.

 Dur a terme inversions que
EHQHͤFLHQDWRWHVLDWRWV
 Donar la solució més adequada, dins del context a
actual, a expedients que
SRUWHQDQ\VDOJXQVͤQVGª
cades, estancats.

NOTÍCIES > ACTUACIONS I PROJECTES

REGIDORIES
Verònica Ferri Fayos

SERVEIS
SOCIOSANITARIS
I BENESTAR ANIMAL

E

O SDVVDW  GH MXOLRO DO
plenari extraordinari de
O̵$MXQWDPHQWGH&DQDOVHQ
el qual es donaren a conéixer
les delegacions i les persones
de l’equip de govern que anaven
DRVWHQWDUOHVFRPHQ©DYDXQD
nova etapa en la política local.
En aquest camí, una servidora
té el goig i, al mateix temps, la
gran responsabilitat de ser la
regidora de serveis sociosanitaris i benestar animal.
Des d’aquestes línies vull agrair
ODFRQͤDQ©DGHODFLXWDGDQLDHQ
els darrers comicis municipals i
el seny mostrat pels companys
de la resta de formacions polítiques que ha permés rubricar
“L’acord del Sants”. Tenim per
davant una legislatura amb un
govern progressista i de proximitat.
La Regidoria de Serveis Sociosanitaris, afortunadament, camina amb pes ferm. En els darrers quatre anys, s’ha millorat
els serveis a la ciutadania, incrementant l’atenció i els nostres pressupostos socials. S’ha
fet molta feina. I en bona part,
s’ha degut, per una banda, al
bon treball de l’anterior regidor,
Toni Sánchez, al qual només
em queda felicitar-lo i agrair-li
O̵DMXGD TXH HVW¢ RIHULQWPH HQ
els meus primers passos com
a regidora.

8QHVIHOLFLWDFLRQVTXHSHUDOWUD
EDQGD WDPE« «V MXVW L QHFHV
sari extrapolar a les treballadores i als treballadors de l’àrea.
Elles són l’engranatge perfecte
perquè tot funcione de manera
correcta.
Acabe d’aterrar i tinc molt a
aprendre en el funcionament
intern d’un consistori com el
nostre i en el dia a dia d’una
regidoria tan important on el
benestar de les persones és el
prioritari.
Però també els dic amb total
decisió, que aquesta regidoria
donarà tot de si per continuar
millorant la qualitat de vida dels
canalins i les canalines amb el
nostre treball.
Aquests primers mesos han si-
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gut de “situació”, de converses,
diàleg, intercanvi d’impressiRQV SHUTXª WRWV HOV SURMHFWHV
en comú, vagen veient la llum
com més prompte millor.
Sóc regidora de totes i de tots.
'HOV MXELODWV L SHQVLRQLVWHV GH
Canals, de les Ames de Casa,
d’AFA Canals, de Càrites, dels
dependents, de l’Associació
Canals contra el Càncer, de les
persones amb qualsevol tipus
i grau de discapacitat, sense
REOLGDUPH GH 7$3,6 $83$̵7
ASCADIS i ACADEFI.
Tinc obsessió que totes aquestes persones i col·lectius tinguen una vida millor.
Estic a la disposició de tota la
ciutadania, per a tot allò que
puguen necessitar.

REGIDORIES
Hilzonde Badia Ferri

IGUALTAT, TURISME,
TRANSPARÈNCIA I
PARTICIPACIÓ

V

oldria, en primer lloc,
DSURͤWDU DTXHVW PLW
M¢ GH FRPXQLFDFLµ
per agrair a cadascuna de
OHV SHUVRQHV TXH KDQ FRQͤDW
en nosaltres i ens han donat
l’oportunitat de formar part
d’aquesta corporació. Per a
nosaltres és molt il·lusionant
poder estar 4 anys treballant
per a Canals. Per a mi, personalment, és un repte molt gran
que acull amb moltes ganes
L IRU©D L PROW FRQVFLHQW GH OD
responsabilitat que comporta
la tasca de regidora.
Parlant de responsabilitat, en
tinc una encara més gran, per-

què a banda de ser regidora de
govern obert i de turisme, sóc la
primera regidora d’igualtat de
&DQDOV4XLQRUJXOO
Per a la meua agrupació, Canals
HQ0RYLPHQWLSHUDOFRQMXQWGH
l’equip de govern aquesta és una
àrea central, a què dedicàvem
una part important dels nostres
programes. Ara toca posar-se
a la faena per dur-lo a terme,
per fer de Canals un poble més
igualitari i lliure de masclisme.
El primer pas que demostra
el compromís d’aquest equip
amb la lluita per la igualtat és la
mateixa creació d’aquesta re-
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JLGRULD TXH ͤQV DUD QR H[LVWLD
Des d’esta, es vetllarà perquè,
de forma transversal, es treballe per la igualtat a les diferents
àrees. Així:
 S’invertirà en accions dirigides a l’erradicació de les violències masclistes en espais
públics i privats.
 S’incorporarà la perspectiva
de gènere en els pressupostos
municipals.
 Es promocionaran equitativament els equips esportius
masculins i femenins, equipaUDQWSUHPLVLDMXGHVFRPSWDQW
amb la Regidoria d’Esports.

NOTÍCIES > ACTUACIONS I PROJECTES

REGIDORIES

REUNIÓ AMB EL COL·LECTIU PEROLERES

Per aconseguir totes aquestes
iniciatives, es comptarà, per
descomptat, amb l’associació
Peroleres per la Igualtat. Tenim la sort de comptar a Canals amb una xarxa associativa
extensa i, entre estes, aquesta
MRYH DVVRFLDFLµ IHPLQLVWD WDQ
activa i compromesa.

ens comprometem a convocar
una assemblea ciutadana en
cadascuna de les pedanies per
tal que siguen els mateixos ve±QVLYH±QHVTXLWULHQHOVHXDO
calde o alcaldessa pedània. És
molt necessari fer de Canals
un poble actiu i participatiu,
creant un canal de comunicaFLµHͤFD©SHUIHUDUULEDUODLQ
formació i actualitat municipal
a la gent. Hem de mantenir la
web de Canals actualitzada,
fent públics els sous, les dietes i les diferents remuneracions que rebem els regidors i
les regidores per l’exercici de
la nostra tasca, així com publicant la nostra agenda pública
i els nostres horaris d’atenció
a la gent.

D’altra banda, m’agradaria
també parlar sobre la RegidoULDGH*RYHUQ2EHUW(QDTXHV
ta àrea també tenim molta tasca per tal de fer de Canals un
poble amb qualitat democràtica. Des d’aquesta regidoria

Per últim, però no menys important, m’agradaria contar-vos de
quina forma dinamitzarem la
Regidoria de Turisme. El primer pas és fer valdre el nostre
patrimoni, tenint cura d’este, donant-lo a conéixer i po-

Es dissenyarà un pla de coeducació que forme part del
SURMHFWH HGXFDWLX GH SREOH HQ
TXªHVWUHEDOODU¢FRQMXQWDPHQW
amb els centres educatius i la
Regidoria d’Educació.
 Es vigilarà que els cartells i
missatges que s’emeten des de
O̵$MXQWDPHQW XWLOLW]HQ OOHQJXDW
ge inclusiu i no s’utilitzen missatges sexistes.
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tenciant-lo. Així com marcar i
assenyalar aquells elements
patrimonials que ens donen
potencial turístic amb plaques
LQIRUPDWLYHVRͤQVLWRWFUHDQW
itineraris turístics que fomenten el consum en els nostres
FRPHU©RV (Q GHͤQLWLYD DSUR
ͤWDU L GRQDU ERQ ¼V D WRWV HOV
nostres recursos.
Fa molts pocs dies que estem
al govern i, per aquesta raó,
D©´SHUDUDQRP«V«VXQDGH
claració d’intencions en què
MD HVWHP WUHEDOODQW (VSHUH HOV
anys vinents poder contar-vos
les tasques que anem duent a
terme en aquestes regidories,
tasques en què vagen materiDOLW]DQWVH DTXHVWV REMHFWLXV
que ací he explicat i molts altres que vagen sorgint amb el
treball de la mateixa regidoria
i de la col·laboració amb les
associacions i la participació i
idees de la gent.
9RVGHVLWJHXQDERQDͤUD

REGIDORIES
Javier Pérez Molla

AGRICULTURA
CAMINS I CEMENTERI

P

HU O̵REMHFWLX FRP¼ GH
treballar per Canals, i
SHUDOVQRVWUHVYH±QVHV
al costat de la nova Corporació Municipal, vaig considerar
bona labor assumir la responsabilitat de la Regidoria d’Agricultura, Camins i Cementeri.
En primer lloc, vaig acceptar la
delegació del Cementeri MuQLFLSDO MD TXH HV WUDFWD G̵XQ
servei públic d’important rellevància per a la ciutadania,
DPE O̵REMHFWLX GH IDFLOLWDU HO
seu ús quotidià i accessibilitat.
Per a això comptarem, entre
altres coses, amb la incorporació d’un sistema informàtic,
a l’abast de qualsevol ciutaG¢QDb TXH QHFHVVLWH VDEHU OD
ubicació u obtenir informaFLµ G̵XQ «VVHU HVWLPDWDb HQ
terrat en el nostre cementeri.
També vull comunicar-los la
posada en marxa, durant els
pròxims anys, d’un Pla Director per ampliar el Cementeri
Municipal. Amb aquest pla
estratègic es pretén condiciRQDUHOVHGLͤFLVLOHVLQVWDOyOD
cions perquè estiguen adequats a la legislació vigent.
Dins de ser un lloc assossegat
on descansen en pau els nostres éssers estimats, es pretén

crear un ambient agradable i
confortable per a la seua visita
diària, cobrint necessitats futures i adequant les instal·lacions existents segons el Reial
Decret 39/2005 de 25 febrer,
del Consell de la Generalitat,
pel qual s’aprova el Reglament
de les pràctiques de policia
mortuòria en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
D’altra banda, pel que respecta a l’Agricultura i Camins, des
de la Regidoria d’Agricultura
vull posar en coneixement de
vostés la posada en marxa de
diverses actuacions, com la
QRYD 5HJODPHQWDFLµ G̵2UJD
nització i Funcionament del
Consell Agrari Municipal de
Canals, a més de continuar impartint cursos per a promoure
O̵$JULFXOWXUD HQWUH HOV MRYHV
emprenedors autònoms, igual
que els cursos de plaguicides
entre d’altres.
També, des d’aquesta Delegació, es promou la contractació
GH SHUVRQDO GHOb 6(59()b SHU D
OD QHWHMD GH FDPLQV L PDUJHV
DPE O̵REMHFWLX GH OD SUHYHQFLµ
G̵LQFHQGLV MD TXH HQ ªSRFD
d’altes temperatures existeix
risc extrem.
3U´[LPDPHQW FRPHQ©DUDQ OHV
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obres d’asfaltat en la carretera
del Túnel (antiga ctra. de CaQDOVO̵2OOHULD DO̵LJXDOG̵DOWUHV
licitacions que es preveu la
seua aprovació ben aviat i es
procedirà a la seua actuació.
També cal recordar a tots els
propietaris de camps i terrenys
rústics, l’obligació del manteniment d’aquests en perfectes
condicions. Si aquesta responsabilitat no es du a terme i es reiteren les males condicions dels
WHUUHQ\V O̵$MXQWDPHQW DFWXDU¢
sobre ells, traslladant la corresponent factura al responsable.
Es recorda que durant els meVRVGHMXOLRODJRVWLVHWHPEUH
està prohibida la crema en general, així com qualsevol mena
de deixalles de podes, donat
l’alt risc de perillositat d’incendis forestals.
M’acomiade fent una crida a la
ciutadania: el nostre cos necessita l’oxigen per a viure i, si
acabem amb els pocs arbres
que ens queden, no podrem
garantir la supervivència dels
QRVWUHVͤOOVLͤOOHV$L[¯FRQWUL
EX±PSHUXQIXWXUPLOORU
“PLANTEM ARBRES,
(//661/$)217
'(/$9,'$+80$1$̹
NOTÍCIES > ACTUACIONS I PROJECTES

CANALS, A LA FIRA DE
TURISME D’INTERIOR DE GANDIA

E

O GLD  GH MXOLRO SDUW GH
O̵(TXLSGH*RYHUQGHO̵$MXQtament de Canals va acudir
a Gandia per endinsar-se en la
)LUD GH 7XULVPH ̸7HUULWRUL %RUMD̹
que allí se celebrava.
Mai Castells, Vicent Tornero, Celia
Bononad i Miquel Alventosa, com
a representants del nostre poble,
van gaudir d’una vesprada molt
entretinguda i amenitzada amb
PHQMDUW¯SLFP¼VLFDLEDOOVIROFO´rics i bon ambient.

L’

$TXHVWDͤUDVHFHOHEUDGHO
DO  GH MXOLRO L IRUPD SDUW GH
les activitats programades en
el marc de la xarxa Territori
%RUMDXQSURMHFWHTXHLQFHQWLva el desenvolupament turístic
de nous productes reivindicant
la riquesa cultural, patrimonial
i històrica dels municipis vinculats històricament a la família valenciana més influent
G̵(XURSDDOVVHJOHV;,9L;9
Hi havia 13 expositors entre

els quals es trobaven les ciuWDWVGH;¢WLYDL*DQGLDO̵$JªQcia Valenciana de Turisme i la
Diputació de València.
L’alcaldessa, Mai Castell, va
UHLYLQGLFDUDODͤUDGHWXULVPH
de Gandia el paper de Canals
dintre de la història de la faP¯OLD%RUMD&DVWHOOVYDDͤUPDU
que “Canals vol ser també un
referent a l’hora de formar part
GHODKLVW´ULDERUMDQLDQDGLQWUH
del territori valencià”.

CANALS RENOVA L’ENLLUMENAMENT
EN MÉS D’UNA TRENTENA DE CARRERS

$MXQWDPHQW GH &DQDOV
amb una subvenció de
 HXURV GHO SURJUDPD620GHOD'LSXWDFLµGH
9DOªQFLDFRPHQ©¢DQLWDPEHO
canvi de l’enllumenament, que
es durà a terme en més d’una
trentena de carrers del poble.
Es tracta d’una demanda molt
sol·licitada per la ciutadania, a
causa de la falta d’enllumenat

públic que venia arrossegant-se
a la població, com a conseqüència de les bombetes defectuoses
instal·lades l’any 2013 a través
d’un pla de renovació impulsat
per la Diputació, presidida, en
aquell moment, per Alfonso Rus.
Per seguretat, i a causa de la
PDQFD G̵HQOOXPHQDW VXͤFLHQW
HVFRPHQ©DU¢DWUHEDOODUSHUOD
zona d’Horts.
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6̵HVSHUD TXH D ͤQDOV GHO PHV
de setembre, la feina estiga
acabada. No obstant això, hi
haurà una segona fase en què
s’inclouran la resta de carrers
no integrats en la primera fase
de canvi de llums i, des de
O̵$MXQWDPHQWV̵DQLU¢IHQWVDEHU
quina és la relació de carrers
que seguiran a aquesta zona
amb la renovació dels llums.

CANALS PARTICIPA EN EL PROGRAMA
DE L’IVAJ «JOVE OPORTUNITAT»

E

l passat divendres a l’ediͤFL FXOWXUDO GH ̸&D 'RQ
José”, es va donar el tret
d’eixida al programa «Jove
2SRUWXQLWDW} -223 
Aquest programa és una iniciDWLYD GHVWLQDGD D MRYHV HQWUH
LDQ\VTXHFDGDPDW¯HV
reuniran, durant quatre hores,
amb un coach per a parlar i
intentar alliberar-se de les etiquetes que la societat ha estaEOHUWVREUHHOMRYHQWGHVFREULQW
què és allò que els agradaria i
què volen fer en un futur.
6HU¢ XQ WRWDO GH  MRYHV HOV
qui participen en el programa.
En aquestes sessions, l’obMHFWLX SULQFLSDO «V TXH HOV MRves creguen en ells mateixos i
prenguen el domini de la seua
vida. A més, es realitzaran activitats especials com eixides
a empreses o la participació
en activitats esportives i culturals, descobrint el que es fa
en un municipi i arreu de la Co-

munitat Valenciana.

Castells, el tinent d’alcalde

L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa Mai

Vicent Tornero i el regidor de
Cultura, Miquel Alventosa.

CANALS RECUPERA EL CINEMA D’ESTIU

L

a regidoria de Cultura de
O̵$MXQWDPHQWGH&DQDOVLHO
Club de Lectura, recuperen
el cinema per a les nits d’estiu.
Com a novetat en aquesta edició del 2019 és l’aposta ferma
pel millor cinema negre i sociDO$L[¯WRWVHOVGLMRXVG̵DJRVWD
partir de les 22.00 hores al pati
del col·legi públic Calixt III amb
HQWUDGDOOLXUHLJUDWX±WDHVSUR-

MHFWDUDQ OHV PLOORUV SHOyO¯FXOHV
G̵DTXHVWJªQHUHFLQHPDWRJU¢ͤF
$TXHVWGLMRXVG̵DJRVWHVSRdrà veure la pel·lícula “Perdida” del director David Fincher.
(OLG̵DJRVWHOVͤOPVD
SURMHFWDU VHUDQ ̸/D GLFWDGXUD
Perfecta”, Memories of MurGHU̹L̸/$&RQͤGHQWLDO̹
Miquel Alventosa, regidor de
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&XOWXUD GH O̵$MXQWDPHQW GH
Canals, manifestava: “la seua
ferma voluntat d’apostar pel
cinema de qualitat i que aquest
estiga a l’abast de tots”, a més
continuava el regidor, “agraint
OD PDJQ¯ͤFD FROyODERUDFLµ GHO
club dec lectura local, a l’hora
de seleccionar les pel·lícules
d’aquest interessant cicle de
cinema negre i social”.
NOTÍCIES > ACTIVITAT MUNICIPAL
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NOTÍCIES > RESULTAT ELECCIONS MUNICIPALS 2019

REGIDORIES
GRUP POPULAR CANALS
ANTONIO PÉREZ GARCÍA
Portaveu del Grup Municipal Popular

E

VWLPDWV YH±QV L YH±QHV GH
Canals, com a portaveu del
Grup Municipal Popular de
O̵$MXQWDPHQW GH &DQDOV «V SHU
a mi un plaer poder dirigir-me a
tots vosaltres en aquesta publiFDFLµ PXQLFLSDO TXH DSURͤWDQW
OHVSURSHUHVIHVWHVGHODͤUDGHO
2019, ens ofereixen la possibilitat de poder fer-vos arribar
aquestes paraules en nom del
nostre grup.
No és moment de parlar de política, sinó de festa, però hem
G̵DSURͤWDU TXDOVHYRO PLWM¢ D
la nostra disposició per apropar-nos a tots vosaltres. Novament, com fa 4 anys, les passades eleccions municipals van
tornar a elegir al nostre partit
FRP OD IRU©D P«V YRWDGD DL[¯
com una composició municipal molt fragmentada. El nostre grup sempre va tindre tancada la porta al diàleg de tots
els grups amb representació a
O̵$MXQWDPHQW TXH YDQ SUHIHULU
arribar a acords amb nocturnitat, en compte de seure amb
QRVDOWUHV$OͤQDOHOSDFWHHQWUH
Compromís, CEM i els dos regidors trànsfugues de Ciutadans,
ens va llevar la possibilitat de
governar el nostre poble.
Moltes coses hem aprés aquests
quatre anys a l’oposició, és per
DL[´TXHKHPGHVHJXLUͤVFDOLW
zant, controlant i també, naturalment, aportant perquè el nostre
poble torne a la dinàmica positiva dels governs anteriors del
Partit Popular. Som un partit de
govern, però també hem de saber ser un partit d’oposició. Molt
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ha de treballar aquest nou equip
de govern, i les excuses de l’heUªQFLDUHEXGDMDQRYDOHQ
Festa, tradicions, cultura, esports... Paraules totes elles que
KDQ GHͤQLW DTXHVW WHPSV GH
gaudi. Tant la Fira de Setembre
com les Festes Patronals de
gener al nostre pare Sant Antoni són els esdeveniments més
importants al nostre poble, però
KHP GH FRPHQ©DU D SUHQGUH
consciència que a Canals també tenim moltes festes de carrers, i el que també és important,
tenim les festes de les nostres
pedanies. Qui no ha anat alguna
YHJDGD D OD SXMDGD GHO SL GH OD
7RUUHWD"4XLQRKDJDXGLWDOHV
SDHOOHV R GLVIUHVVHV G̵$LDFRU"
Qui no ha anat als sopars de
EDL[ EUD© GH 7RUUH GHOV )UDUHV"
Hem de millorar la política de
gestió de les nostres pedanies.
Han de sentir-se partícips de la
gestió dels seus carrers, parcs,
festes... És a dir, han de ser partícips de la seua autogestió.
$SURͤWHP DTXHVWHV O¯QLHV SHU D
GHVLWMDU D WRWV HOV FDQDOLQV L OHV
canalines, i també als forasters
que aquests dies de festa ens visitareu, a que gaudiu de les nostres festes amb civisme, respecte i responsabilitat. Esperem que
l’hospitalitat que sempre ha caracteritzat al nostre poble aflore
aquests dies de festa.
No em queda res més que deVLWMDU HQ QRP GH WRW HO *UXS
0XQLFLSDO 3RSXODU XQHV %2
1(6 )(67(6 D WRWV HOV YH±QV L
OHVYH±QHVGH&DQDOV

52

n any més arriba setembre i la tradicional Fira.
Primer, aquest ha sigut
un any electoral molt intens. Per
això, volem donar les gràcies a
les vora 2000 persones que han
IHW SRVVLEOH TXH HO 362( OLGHUDW SHU 3HGUR 6£QFKH] L ;LPR
Puig, puga construir governs de
progrés front a l’ultra dreta que
DPHQD©D WRWV HOV GUHWV L OOLEHUtats aconseguint. També, agra±U D OHV  SHUVRQHV TXH YDQ
FRQͤDU DPE QRVDOWUHV D QLYHOO
local, fet que demostra que no es
pot vèncer a aquells que mai es
rendeixen front als atacs i mentides. Els socialistes de Canals
sempre hem sigut un referent de
progrés i de col·laboració. Quan
vàrem governar, transformàrem
OD SREODFLµ DPE SURMHFWHV WDQ
DYDQ©DWVLQHFHVVDULVDOHVKRUHV
com la construcció de l’Avinguda
Vicent Ferri, el Pavelló Municipal
Ricardo Tormo, el CEIP Vicent
Rius, el IES Sivera Font, la TorrasVDGHOV%RUMDPRGHUQLW]DUHOFODvegueram i l’enllumenat públic
així com regular l’urbanisme, entre altres. I quan no ha governat,
ha participat en la mesura de les
seues possibilitats per a millorar
la vida del poble.

8

El mateix esperit ens vàrem implicar la passada legislatura,
per a donar suport a una alternativa de govern diferent a la
del PP, tan sumit en escàndols
de corrupció en tota la comunitat. No demanàrem ni càrrecs
enlluernadors ni sous elevats.
Aquell pacte de govern no va
funcionar per les discrepàncies
en la forma de governar (pràcticament igual a la del PP) i la
nostra població arrossegarà ara
els problemes causats per la

mala gestió de Compromís i de
Gent de Canals, com la situació
crítica dels esports o la falta de
PLWMDQVDO̵$MXQWDPHQW
Malgrat això, sempre ha estat i
estarà en la nostra intenció collaborar de forma constructiva
per millorar la vida dels nostres
YH±QV (OV 6RFLDOLVWHV GHVSU«V
del resultat electoral a maig del
2019, enteníem que el pacte natural era amb Compromís. Per
tal d’evitar caure en els mateixos
errors del passat, l’única cosa
que vàrem demanar per a entrar
a l’equip de govern van ser unes
mínimes garanties. Malauradament no van ser acceptades i
vam veure com Compromís va
optar per recolzar-se en els regidors trànsfugues de Ciutadans
–com va fer Esperanza Aguirre,
aconseguint que dos diputats a
O̵$VVHPEOHDGH0DGULGWUD±UHQDO
seu partit. Per altra banda, hem
vist amb incredulitat com Canals en Moviment (Reiniciem),
per tal d’estar a l’equip de govern no sols han acceptat pactar amb trànsfugues sinó que, a
més, en poc de temps al govern,
MDKDQREOLGDWWRWDOO´TXHGHLHQ
i prometien a la campanya. Tot
això ens fa pensar que les bases
del govern local són dèbils i han
fallat en diàleg i integració per a
conformar un veritable govern
de progrés.
Però per a nosaltres, en política
no tot val, tenim una altra forma de fer política. Hem vingut
a construir, pel bé de la ciutadania, des del diàleg i la legalitat. Per això, hem decidit fer
una oposició constructiva, però
WDPE« HͤFLHQW (O 362( DOO¯ RQ
governa, ha tractat d’integrar
ͤQVLWRWDOVJUXSVGHO̵RSRVLFLµ
com al poble veí de l’Alcúdia de
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per de l’oposició és fonamental
en una democràcia, perquè és
el primer instrument de control
al govern municipal. Per això, el
nostre sistema polític estableix
mesures per a facilitar els recurVRVVXͤFLHQWVDO̵RSRVLFLµSHUD
garantir aquest control, tant als
del govern com als de l’oposició.
Cosa que a Canals, el nou Equip
de Govern a retallat per a beneͤFLDU L SDJDU HO IDYRU GHOV GRV
regidors trànsfugues.
Lamentem doncs que des del
JRYHUQ ORFDO WUDFWH G̵DVͤ[LDU D
l’oposició reduint els seus ingressos en un 75%, quan s’ha
passat de 2 a 3 polítics amb deGLFDFLµ H[FOXVLYD L V̵KDMD RSWDW
per una forma de govern despectiva i impositiva. Així i tot,
continuarem exercint la nostra
llavor d’oposició amb dignitat,
criticant allò que creguem que
SHUMXGLTXHDODFLXWDGDQLDLGRnant suport totes les mesures
que considerem positives per a
la nostra població.
Finalment, no podem fer altra
FRVD TXH GHVLWMDUYRV D WRWHV
i tots que gaudiu de la Fira de
VHWHPEUH8QD)LUDTXHQRVHULD
res sense la vida que desperta
als carres del poble omplint-los
de germanor i alegria. Arriba
un temps de retrobar-se amb
amics i familiars, de gaudir en
la seua companyia, i també de
ser acollidors en la gent de fora
que vinga a conèixer Canals.
Per últim, recordar-vos també
que gaudiu amb cura i respecte, la Fira de Canals deu estar
lliure d’agressions sexistes. Demostrem que som un poble feminista i no tolerem cap insult
o comentari masclista ni cap
agressió. Per a això, també teniu
a la vostra disposició els númeURV JUDWX±WV  R  $ P«V
DSURͤWDU SHU GRQDU OHV JU¢FLHV
a Peroleres per la Igualtat per la
seua llavor i que de segur estaran treballant en la Fira.
%RQHVIHVWHVDWRWHVLWRWV
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Els períodes
de vacances
del curs
2019-2020
seran els
següents:

Calendari
escolar
2019-2020

Vacances de Nadal y Pasqua:

NADALGHVGHOGHGHVHPEUHGHͤQVDOGHJHQHUGHWRWVGRV
inclusivament.

PASQUAGHVGHOͤQVDOG̵DEULOGHWRWVGRVLQFOXVLYDPHQW

Durant aquest curs escolar seran festius els dies següents:
FIRA DE CANALS 13 de setembre.
DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 9 d’octubre.
FESTA DE TOTS ELS SANTS 1 de novembre.
DIA DE LA CONSTITUCIÓ 6 de desembre.
DIA NO LECTIU 16 de gener.

SANT ANTONI ABAD

17 gener (festa local).

DIA NO LECTIU 18 de març.
SAN JOSÉ 19 de març.
DIA NO LECTIU 20 de març.
FESTA DEL TREBALL 1 de maig.

En Educació Infantil i Educació Primària, s’iniciaran el 9
GHVHWHPEUHGHLͤQDOLW]DUDQHOGHMXQ\GH
En Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat s’iniFLDUHQHOGHVHWHPEUHGHLͤQDOLW]DUDQHOGH
juny de 2020.
En Formació Professional s’iniciaran el 9 de setembre
GHLͤQDOLW]DUDQHOGHMXQ\GH
Excepcionalment l’alumnat que curse programes forPDWLXV GH TXDOLͤFDFLµ E¢VLFD LQLFLDU¢ OHV DFWLYLWDWV
HVFRODUVHOGHVHWHPEUHGHLͤQDOLW]DU¢HO
de juny de 2020.
L’alumnat que curse ensenyaments de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat iniciarà les
DFWLYLWDWVHVFRODUVHOGHVHWHPEUHGHLͤQDOLWzarà el 23 de juny de 2020.
En Formació de Persones Adultes, s’iniciaran el 17 de
VHWHPEUHGHLͤQDOLW]DUDQHOGHMXQ\GH
En ensenyaments esportius i artístics de règim espeFLDOV̵LQLFLDUDQHOGHVHWHPEUHGHLͤQDOLW]Dran el 16 de juny de 2020.
En ensenyaments d’idiomes, s’iniciaran 1 d’octubre
GHLͤQDOLW]DUDQHOGHMXQ\GH

CANALS > BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

54

L’AJUNTAMENT
DE CANALS

Vos desitja
bona Fira

