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Afrontem els pròxims mesos la recta �nal d’aquest mandat i ho fem amb les piles carregades, 
amb el compromís de complir amb el contracte que va contreure el govern municipal amb la 
ciutadania i amb la il·lusió de completar els projectes i serveis que ens permeten, dia a dia, 
oferir una millor qualitat de vida a tots els veïns i veïnes de Cànoves i Samalús. 

Darrerament, han començat els treballs de consolidació de l’edi�ci de “La Rectoria”, un 
equipament que esdevindrà clau per a la vida associativa del nostre municipi i suposarà la 
inclusió d’un nou equipament per a desenvolupar les polítiques municipals lligades al 
foment de l’associacionisme a la cultura popular i el suport a la joventut. 

D’altra banda, celebrem que en breu s’iniciaran les obres de contenció del talús del Carrer 
Terol i també es posen en marxa les obres de la xarxa d’abastament d’aigua potable al Veïnat 
de Baix de Samalús. Sens dubte, aquesta última actuació es realitza  gràcies a la contribució 
dels veïns i veïnes residents, avancem cap a la millora de la qualitat de vida així com dels 
serveis a favor de la gent. 

Un any més, hem proposat l’Assemblea Ciutadana, que pretén acostar la gestió municipal a 
la ciutadania, amb expressió de dades, objectius, projectes i inversions que doten de 
contingut l’acció de govern i permet a la ciutadania conèixer de primera mà la situació actual 
i aclarir dubtes  del municipi. 

La revista que teniu a les mans pretén renovar el compromís de l’Ajuntament amb la 
informació, la transparència i la cohesió entre l’administració i la ciutadania, una eina que 
volem potenciar amb més i millors continguts de manera que pugueu reviure els 
esdeveniments del municipi i les accions de l’equip de govern i de tots els seus grups 
municipals. 

Encarem aquestes últimes setmanes del 2022 amb ganes de reviure i gaudir del nostre 
pessebre vivent, com cada any hi haurà petits canvis que el faran més atractiu i ens obliga a 
fer-hi una escapada.   

I... ja som a Nadal, per aquest motiu apro�to l’avinentesa per a desitjar-vos BON NADAL i 
FELIÇ ANY NOU, que pugueu gaudir de les festivitats en família i amb el desig que el pròxim 
any 2023 sigui el màxim de pro�tós per tots els objectius individuals i col·lectius que ens 
�xem.

Resto a la vostra disposició per tot allò que necessiteu.

Josep Cuch i  Codina
Alcalde de Cànoves i Samalús

L’editorial

2a Tinent de l'Alcaldia 
Medi Ambient,
Turisme i
Sanitat  

villanuevmes@
canovesisamalus.cat

ESTER VILLANUEVA - NIUCARME BARRIO - NIU
1a Tinent de l'Alcaldia
Benestar Social,
Noves Tecnologies i 
Obres i Serveis   

barriojc@
canovesisamalus.cat

JUDIT GRAU - NIU
3a Tinent de l'Alcaldia
Cultura i
Educació

grauoj@
canovesisamalus.cat

JOSEP CUCH - NIU
Alcalde
Governació,
Hisenda i
Urbanisme 

cuchcj@
canovesisamalus.cat

RAFAEL PÉREZ - NIU
Sense dedicació 
Seguretat
     Ciutadana 

perezhrf@
canovesisamalus.cat

DAVID GARCÍA - NIU
Sense dedicació
Esports i
Joventut

garciafdv@
canovesisamalus.cat
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Saps que pots veure els 
plens en directe o sempre 

que vulguis al canal de 
YouTube de l’ajuntament?

Trobaràs l’enllaç a la pàgina web de l’ajuntament

Reprenent l’estat de situació per l’inici de les obres explicat en el darrer número de Revista La Llum, el passat 
28 de juliol d’enguany es va acordar en el ple, l’adjudicació de la 1a Fase de Rehabilitació de la Rectoria, 
consistent en la realització de la consolidació estructural i la teulada.

Amb un import de licitació inicial de 403.132,29 €, les obres s’han adjudicat a l’empresa CONSTRUCCIONES Y 
MEJORAS SA TORRE, SL. per un valor de 380.000 € (314.000 € + impostos). Per altra banda, s’ha aconseguit una 
subvenció de la Diputació de Barcelona per un valor de 347.000,00 €.

Les obres, previstes amb una durada aproximada de 9 mesos, ja s’han iniciat i s’està treballant des del 
departament tècnic perquè pugui enllaçar-se amb la següent fase sense decalatge de temps per fer que, el 
més aviat possible, els veïns i veïnes puguem gaudir d’aquestes instal·lacions que ben segur faran de motor 
de dinamisme de les persones i entitats del nostre municipi.

INICIEM LES OBRES DE LA RECTORIA,

10:45/ 65:00

5,5 M 1,5 M Share Save

SUBSCRIBE  1.2M
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Una subvenció de la 
Diputació de Barcelona

ens permetrà cobrir més 
del 90% del cost total

Durant aquest mes d’octubre s’ha formalitzat l’acta de 
replanteig que determina l’inici de les obres que han 
d’instal·lar la xarxa d’aigua potable d’abastament de diverses 
masies del veïnat de la Riera de Samalús. Es preveu que al 
llarg del mes de novembre es realitzaran els treballs previs, 
acopi de material i senyalització de les zones a intervenir, per 
tal que les obres quedin iniciades a �nals del mateix mes.

FUTUR MOTOR DE DINAMITZACIÓ DEL MUNICIPI

INICI DE LES OBRES PER L’AIGUA
A LES MASIES DE SAMALÚS
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Després de la interrupció per la pandèmia, i gràcies a la 
coordinació de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Cànoves i Samalús, un grup de veïns amb prèvia 
sol·licitud i inscripció, poden participar en el taller que 
la Diputació de Barcelona, en la seva tercera edició, ens 
ofereix per dur a terme una intervenció psicosocial per 
reduir l’impacte negatiu de la cura de les persones amb 
dependència i/o discapacitat que experimenten els 
cuidadors no professionals, des del 21 d’octubre �ns el 
2 de gener.

Els objectius del grup són evitar la sobrecàrrega 
emocional i física de la cura, conèixer altres persones 
cuidadores, evitar la soledat i disminuir l’estrès.

Les persones que hi participin es comprometran a 
voler compartir la seva experiència de cuidadora amb 
les altres persones que es troben en la mateixa situació 
i assistir a totes les sessions. Tot aquest treball és 
conduït per una psicòloga.

TERCERA EDICIÓ DEL GSAM (Grup de Suport emocional i Ajuda Mútua)

Bona participació de les entitats Culturals i de Lleure!! 
Això vol dir que les entitats poden tornar a moure’s. 

Un total de  8 entitats del municipi de Cànoves i Samalús 
han presentat les sol·licituds per rebre les Subvencions 
Culturals i de Lleure que s’impulsen des de la Regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús. En 
total s’han atorgat 13.052,37 € dels 15.000 € que té 
destinats l’ajuntament a aquest tipus de subvenció.

Les entitats que enguany han presentat subvenció han 
estat: Diables de Cànoves, Associació de Veïns de Ca 
l’Esmandia, Casal de Gent Gran “El Galliner”, Associació 
Cultural Xavier Flaquer i Juvany de Samalús, Associació 
Camins per la Igualtat, Associació Colla Bastonera de 
Cànoves, Joves Alcem Cànoves (JAC) i Gesta Regnorum.

ADJUDICACIÓ SUBVENCIONS

La importància d’estar bé 
físicament i emocionalment per 

poder tenir cura d’altres persones

PROJECTE SOCIAL
DE IOGA PER A
PERSONES GRANS
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TERCERA EDICIÓ DEL GSAM (Grup de Suport emocional i Ajuda Mútua)

Durant aquest any 2022 s’han iniciat les activitats que tant agraden 
de l’obra social de la Caixa, la gimnàstica de la Mònica, la memòria, 
els balls de la Trini, etc. que fan sentir bé i actius a la nostra gent gran 
del Galliner… 

El casal, com a novetat, ha engegat un grup propi per a formar una 
coral de gent gran. Us animem a venir tots els divendres a les 17 h 
de forma gratuïta. 

S’ha creat un grup de Ioga tots els dilluns de 10:00 a 11:00 h (vegeu 
notícia especí�ca). Tenim llista d’espera, però sempre us podeu venir 
a apuntar si hi ha alguna baixa… El material de Ioga el posarà 
l’Ajuntament per a poder facilitar la millora de l’exercici.

I des de la Junta directiva gràcies a la subvenció rebuda per l’Ajuntament vol posar una mica de ritme al casal 
algunes tardes de divendres oferint ball amb orquestra per a tota la gent que vulgui compartir una bona 
estona.

Es fa una crida des del casal a formar un grup de petanca per passar una bona estona i fer intercanvis amb el 
casal de Sant Antoni de Vilamajor o tot altre que vulgui compartir una trobada “petanquera”...

Us animem si encara no veniu, a fer-vos socis i sòcies per gaudir del nostre casal i de la seva gent...

*text escrit per l’Isabel Mañas, dinamitzadora social del Casal de la Gent Gran EL Galliner

Des de la Dinamització de Gent Gran i amb l’equip de Serveis Socials s’emprèn la idea d’aquest projecte. 
Amb la tasca de la Treballadora Social municipal, formada també en ioga, es fa possible la introducció 
d’aquesta eina innovadora per a la millora del benestar de les persones grans i la prevenció de l’aïllament 
social d’aquest sector de la població.

Les sessions s’emmarquen dins el programa de Cursos i Tallers oferts pel Casal de la Gent Gran “El 
Galliner”. Aquesta activitat és oberta a totes aquelles persones majors de 65 anys empadronades al 
municipi i sòcies de l’associació del Casal.

Objectius especí�cs:
- Introduir el ioga com a eina innovadora per a la inclusió i millora del benestar de les persones grans
- Disposar d’un espai d’observació amb perspectiva preventiva contra la solitud i l’aïllament social, 
contra possibles situacions de risc d’exclusió social que es puguin donar
- Vincular als usuaris a la comunitat i als recursos municipals

Objectius individuals:
- Millorar el benestar psicològic
- Millorar la qualitat de la son i el benestar general
- Augmentar l’autoestima i l’autoconcepte
- Ajudar a pal·liar els símptomes d’algunes malalties
- Contribuir a reduir l’estrès i la pressió alta
- Millorar la �exibilitat i la mobilitat
- Pal·liar la solitud i l’aïllament a través dels vincles i la socialització

L’activitat ha començat a l’octubre d’enguany dins el programa del primer trimestre de Cursos i Tallers 
per a les persones grans.

EL CASAL DE LA GENT GRAN EL GALLINER SUPERACTIU!!
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ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA DE CAN VOLART

El passat 1 de setembre va �nalitzar el termini per la presentació de propostes econòmiques per l’adjudicació 
del contracte d’obra per a l’execució del Projecte de contenció del talús sobre la part posterior del carrer 
Terol a la urbanització Can Volart de Cànoves i Samalús. El 7 de setembre ja va reunir-se la mesa de 
contractació per obrir les pliques de les vuit empreses presentades, essent la proposta resultant DESNIVEL 
AGRANALTURA SA, per un import total de 759.022,97 €, IVA inclòs.

Fa uns mesos us informàvem que estàvem elaborant el nou
Pla Local de Joventut 2023-2026.

Aquest document és el que guia les actuacions en matèria de 
joventut en el nostre municipi, tenint en compte les necessitats i 
demandes de les persones joves i els recursos tant materials, 
personals com econòmics.

Abans de �nalitzar l'any el tindrem enllestit i el podreu consultar a 
la web de l'ajuntament.

Donat l’import, aquesta proposta es va presentar al ple 
ordinari del 29/09/2022 per la seva validació, quedant 
aprovada amb tots els vots a favor menys una abstenció.

L’adjudicació s’ha publicat en el per�l del contractant de 
l’Ajuntament per a informació pública, i correspon a una baixa 
del 38,74% sobre l’import base de licitació, d’1.239.057,25 €.

Es preveu l’inici de les obres per a la segona quinzena de 
novembre i una durada d’aquesta primera fase 
d’aproximadament cinc mesos.

PROPOSTA PER RECLAMAR LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI

En la passada Sessió Plenària del mes de setembre, com a 
reconeixement dels nostres Guàrdies Municipals i a proposta 
del Grup de NIU, es va dur a votació l’adopció d’un acord 
corresponent a la reclamació a la Comissió redactora de la Llei 
Integral de Seguretat de Catalunya del Parlament de 
Catalunya, la modi�cació de la llei actual i que siguin 
reconeguts com a actors policials els agents, guàrdies i 
vigilants municipals, així com dotar dels mecanismes 
necessaris per dur a terme aquest reconeixement i que puguin 
actuar com a Policia Local de Catalunya.

La proposta, que va ser aprovada per unanimitat per tots els 
partits polítics, és un intent de modi�cació de la llei per 
permetre que les poblacions amb menys de 10.000 habitants 
disposin de més seguretat, i millorar així el benestar de les 
seves veïnes i veïns.

NOU PLA DE JOVENTUT
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I TU, JA HAS VOTAT?

I tu, què faries pel teu municipi amb 15.000,00 €? Aquest és l’eslògan que fem servir per promocionar els 
pressupostos participatius. 

Des del 26 de setembre �ns al 21 d’octubre la població ha pogut presentar les seves propostes pels 
Pressupostos Participatius 2023 i �nalment hi ha hagut un total de 8 propostes.

Després de valorar-les amb la comissió mixta, formada per un representant del grup NIU, un del grup PSC, un 
del grup ERC, un membre de l’entitat del SUI, de l’AFA, de l’Associació de Veïns de Ca l’Esmandia, de l’Associació 
de Veïns de Cànoves Residencial-Can Casademunt i de l’entitat Gesta Regnorum, 5 propostes s’han validat per 
la votació popular. Referent a les propostes que no han passat el �ltre, dues han quedat desestimades després 
de valorar-les amb els serveis tècnics i la darrera perquè l’ajuntament ja disposa d’una partida pressupostària 
expressa per aquesta demanda. 

Les propostes s’han publicat al web de l’ajuntament, a les xarxes socials i grups de WhatsApp i Telegram 
perquè la població pugui fer les seves votacions i escollir l’opció resultant.

El període de les votacions és del 4 al 14 de novembre.

PROPOSTA 1 - PUMP TRACK
Circuit per bicicletes amb salts i voltes. Genera impulsió d'oci i entrenament per adults,
       joves i petits que volen practicar l'esport en bicicleta, patinatge o skate.

PROPOSTA 2 - CÀNOVES EN DANSA
Tallers de dansa i moviment: Dansa comunitària per connectar amb l'entorn natural
       (adults) i dansa creativa (per infant de 5 a 10 anys - acompanyat d’adult) .

PROPOSTA 3 - AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA ZONA INFANTIL DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Necessitat de joc, descobriment i aprenentatge dels infants. Fomentar les relacions entre
       ells i les famílies.

PROPOSTA 4 - HÀBITAT JUVENIL
Espai destinat a reunions i activitats juvenils per ús del jovent del municipi.

PROPOSTA 5 - ESPAI PROTEGIT PER A GATS
Construcció d'espai tancat amb llits i sorrals per control i alimentació dels felins del municipi.
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VINE A FER SALUT

Des de la regidoria d’esports de l’ajuntament s’ha 
posat en marxa l’activitat VINE A FER SALUT EN 
GRUP AMB NOSALTRES!, consistent en uns 
entrenaments setmanals gratuïts per a persones 
majors de 12 anys empadronades al nostre 
municipi.

L’activitat impulsada per l’ajuntament i en 
col·laboració amb l’empresa Global Healt es 
realitza tots els dijous de 19:30 a les 20:30 h a la 
pista poliesportiva de Cànoves. Qui hi estigui 
interessat/da, pot enviar un correu a 
garciafdv@canovesisamalus.cat.

El passat diumenge dia 2 d’octubre, dins el 22è cap 
de setmana de la Ruta dels Ibers,  va tenir lloc la 
sortida al jaciment de Puig del Castell.

El tema principal era la llengua ibèrica que, 
després de milers d´anys, els signes grà�cs 
d’aquest poble continuen sent un enigma, ja 
que es poden llegir, però no se sap el signi�cat de 
les paraules.

Aquest any 143 visitants van gaudir de l’explicació 
del director de les excavacions Marc Guàrdia i de la 
visita teatralitzada, on dos habitants de Lauro ens 
van dir com feien peces de ceràmica i les 
peripècies de la seva vida a dalt del turó.

Un cop acabada la visita van poder fer un tast de 
menjar ibèric ofert pel restaurant Can Candelich.

En Marc Guàrdia i la regidora de 
turisme Ester Villanueva

Tota la informació
del municipi al 

Telegram de 
l’Ajuntament!!!

@AjCiS

CAP DE SETMANA IBÈRIC
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Per tal de ser més sostenibles, l’ajuntament de Cànoves i 
Samalús ha fet l’encàrrec d’instal·lació d’una caldera de 
Biomassa per a les escoles, alimentant amb aquesta a l’escola 
l’Estelada i l’escola bressol La Petita Estelada.

L’import d’instal·lació de la caldera i la xarxa de calor 
d’abastiment a les escoles és de 254.793,23 €, del que s’haurà 
de restar la subvenció tramitada amb l’Instituto para la 
Diversi�cación y Ahorro de la Energía (IDAE) dins del programa 
DUS 5000 - AYUDAS PARA INVERSIONES A PROYECTOS 
SINGULARES LOCALES DE ENERGÍA LIMPIA EN MUNICIPIOS DE 
RETO DEMOGRÁFICO en el marc del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia �nançat per la Unió Europea 
(NextGenerationEU) corresponent a 142.343,28 €.

Aquesta és una aposta més de l’equip de govern per dotar de 
qualitat i sostenibilitat als serveis necessaris del municipi.

Treballant per disposar de 
sistemes més sostenibles 

i respectuosos amb el 
medi ambient

CALDERA DE BIOMASSA PER A LES ESCOLES

L’EQUIP D’OBRES I SERVEIS NO S’ATURA...

Donada l’extensió a cobrir, les tasques de manteniment i noves 
instal·lacions són força elevades. Tot i això, l’equip fa una gran tasca 
per mantenir en el millor estat el nostre municipi.
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L’ESTELADA, escola i lectura!

I... aquest curs ha sigut especial per tot l’alumnat de l’escola. En cadascun dels tres concursos s’ha 
anomenat a l’Estelada. Al certamen de lectura en veu alta, ens vam classi�car amb la Maria. Als Jocs Florals 
vam arribar a la �nal amb la narració “Un estiu màgic” de la Roser, en Gerard i la Martina. 

I amb el gust per la lectura, l'alumnat de 3r va GUANYAR. Feia molts anys que no es guanyava un premi com 
el que van anar a recollir, l’actual alumnat de 4t, a Barcelona a la setmana del llibre en català al setembre. Com 
ho van aconseguir?

Primer, van llegir el llibre “Gri Grill i altres animalades” de la Núria Albertí. En Gri grill explica històries sobre un 
gos, un gripau, l’aranya, i algunes animalades més. Després de llegir el llibre, l’alumnat va fer un llibre digital 
anomenat “Animalons de Cànoves i Samalús”. Es tractava d’un bestiari de la fauna que es podia trobar als 
boscos del poble, així com alguns dels animals més famosos i emblemàtics de l’escola i el municipi. A 
continuació es van fer les il·lustracions del llibre amb fotogra�es i escenaris de plastilina, després van posar-hi 
música. I �nalment, van practicar la lectura de poemes i els van gravar.

L’alumnat de 4t mai oblidaran el dia que van anar a buscar el premi (500 € per gastar a les paradetes de llibres 
de la �ra) així com tampoc l’estona que van estar mirant, remenant i comprant llibres per l’escola. Va ser una 
bogeria GENIAL!!!

Gràcies a l’empenta, a l’esforç i interès de tothom que fa possible que l’Estelada participi, fomenti i gaudeixi 
d’aquests moments de LECTURA.

*text escrit per l’equip de l’escola L’Estelada

El Gust per la Lectura té com a propòsit la formació de bons lectors i lectores. Es 
tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els nostres alumnes 
esdevinguin lectors competents, crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura. 
Hi participa l’alumnat de 3r.

Certamen de lectura En Veu Alta és el projecte del Grup Enciclopèdia que té la 
missió de promoure la literatura i la llengua per mitjà de la lectura compartida en 
veu alta. Dirigit a  l’alumnat de 5è.

Jocs Florals de Catalunya El Departament d’Educació convoca els Jocs Florals 
Escolars de Catalunya amb la �nalitat de promoure l’escriptura tant en prosa com 
en poesia en infants i joves. L’Estelada hi participa amb l’alumnat de 6è.

La lectura és essencial per a l’adquisició del coneixement i ens permet entendre el món que ens envolta així 
com desenvolupar la imaginació i la creativitat. 

Fa molts anys que l’Estelada participa en concursos de lectura amb l’objectiu de motivar i posar a l’abast el 
coneixement a tots els nens i nenes. Per aquest motiu, participem en concursos externs on l’alumnat mostra 
interès i s’engresquen a llegir cada vegada més. 
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Pipaire (nom de la font del Pipaire), personatges i 
noms que podem trobar en el nostre municipi.

Un altre taller que l’any passat va tenir molt èxit i ha 
estat demanat pels assistents és un taller de ball. 
Per tant, cada divendres del mes de novembre 
farem una modalitat de ball diferent. Vine a 
divertir-te i a perdre la vergonya, ens ho passem 
pipa. 

Aquest any hem apostat per fer més dies i balls 
diferents, seran 5 sessions de dues hores cada 
sessió, amb balls com les Sevillanes, Capoeira, 
Danses Índies...

Continuant amb els Tallers Culturals, aquest mes de setembre és el tercer any que es realitza el taller de 
capgrossos. D’aquesta darrera edició us presentem la Guineu Lloreda (porta el nom del Gorg Lloreda) i el cabirol 

Tallers Culturals al nostre municipi

Nota Informativa

PROHIBICIÓ DE CREMAR RESTES VEGETALS 
IMPOSADA PER LA NOVA LLEI 7/2022 DE RESIDUS

La Generalitat de Catalunya dona de baixa el 
tràmit de "comunicació de crema", que permetia 
cremar restes vegetals del 16 d'octubre al 14 de 
març (període de molt baix risc d'incendi).

La �nalització d’aquest servei és degut a l'article 
27.3 de la nova Llei 7/2022, de 8 d'abril, de 
“Residuos y suelos contaminados para una 
economia circular”, que prohibeix de caràcter 
general la crema de residus vegetals en entorns 
silvícoles i agraris. Per tant, les comunicacions de 
crema han perdut la seva raó de ser. 

Així doncs, des del 16 d’octubre ja no es poden 
tramitar comunicacions de crema. Les persones 
que necessitin gestionar els seus residus vegetals 
hauran d’optar per altres mètodes com són el 
compostatge casolà per a transformar el residu en 
adobament d’ús propi, trituració de les restes i 
utilització en el propi terreny, de forma prioritària 
o portar-les a un gestor de residus autoritzat.  

Fins ara, la normativa establia la prohibició 
d'encendre foc en terrenys forestals i en la franja 
de 500 metres que els envolta, durant el període 
comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre. Amb 
la nova regulació, s'estén la prohibició més enllà 
d'aquesta data.

Després d’una valoració positiva de la primera fase 
del projecte, tant dels referents de joventut com 
dels mateixos joves, aquest mes de setembre s'ha 
donat el tret de sortida a la segona fase. Aquest 
nou període dura des de setembre �ns a 
desembre.

Recordeu que les activitats es realitzen a la pista 
coberta, gratuïtes i per joves majors de 12 anys.  

Ets jove? T’interessa!!!
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FESTA MAJOR DE LA MARE

Els pròxims 26 i 30 de novembre, celebrarem la festa major d’hivern de Samalús en honor a Sant Andreu.

Per dissabte hi ha programats diferents actes, entre ells podrem gaudir de tres exhibicions de 30 minuts de 
Classes Concert de l’Escola de Ballet Corella, del tradicional Concurs de Receptes de la Biosfera, estigueu 
atents a les bases del concurs i sobretot participeu-hi! Inaugurarem l’assecador de Mn. Garriga i farem el 
tradicional sopar de Festa major, amb mongetes i botifarra.

I pel dia de Sant Andreu celebrarem la missa honorí�ca a Sant Andreu i farem el dinar d’homenatge a la 
gent gran de Samalús al Restaurant de Can Candelich, en acabar hi haurà un petit concert amb les solistes 
Cecília i Tais. No us ho perdeu!

La Festa Major d’estiu de Samalús es va celebrar els dies 26, 27 i 28 
d’agost, coincidint amb la Mare de Déu de la Salut.

Divendres es va dur a terme l’esperada Passejada popular, 
encapçalada pel veí samalusenc Ernest. Passejada d’un recorregut 
de quasi 5 km, on petit i grans vam descobrir llocs increïbles del 
nostre poble. L’avís de pluja ens va fer tornar abans, ens deixem per 
l’any vinent la descoberta de nous indrets. En arribar al Centre Cívic, 
hi havia el servei de dues foodtrucks del municipi, la de Can 
Candelich i la Tartana Truck de Can Garriga. Va ser una vetllada 
tranquil·la, acompanyats durant el sopar de música ambient amb el 
grup Djembé Samalús Fusion, amb components veïns del poble.

La jornada de dissabte a la tarda, va ser moguda... degut a la pluja 
vàrem haver de canviar a última hora la ubicació de l’espectacle 
infantil, malgrat el temps, el centre cívic va quedar ben ple 
d’espectadors. Tri-bú, un espectacle familiar on tres pallasses 
viatgen del passat més llunyà al futur més present. Tri-bú és una 
metàfora de la vida més actual, una invitació a re�exionar sobre el 
valor de les coses i el valor de l’amistat. En un sistema marcat per 
l’individualisme, l’obra reivindica la necessitat de comptar amb els 
altres com a mitjà de supervivència i de la necessitat de la tribu per 
poder sobreviure.

Aquest any sí hem pogut celebrar el Sopar de Festa Major. És un 
acte important i esperat sempre per tothom. És un lloc de 
retrobament amb els veïns i amics, un moment per parlar i 
compartir. El sopar el va fer el restaurant Can Candelich i va ser 
servit per la comissió. El menú constava d’una amanida, pollastre al 
forn amb patata al caliu i gelat. També hi havia opció vegetariana.

En acabar el sopar vàrem ballar de valent a ritme del grup “La 
Montecarlo”. Un grup que va agradar a tots els assistents que hi 
havia, només s’havia de veure com estava la pista de ball. Aquí el 
temps es va comportar. 

Al mateix temps, per nens, per joves i no tan joves hi havia la zona 
dels simuladors, simuladors amb moviment i tot. Segons el públic 
que ho va gaudir... Una passada!

I A L’HIVERN, FESTA MAJOR DE SANT ANDREU
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DE DÉU DE LA SALUT

Aquest mateix dissabte hi havia dins el Centre Cívic el Punt Lila (la 
ubicació es va canviar per previsió de pluja, però en principi la carpa 
s’havia de col·locar fora). L’horari va ser de 20 a 1h de la matinada. 
Segons l’informe que van enviar les educadores, es van atendre a 39 
persones, un 30% d’aquestes persones eren joves d’edat compreses 
entre 19 a 25 anys i un 65% eren dones. Les consultes van tractar 
principalment sobre les violències masclistes, la LGTBIQ+fòbia i les 
relacions afectives sexuals. Va ser un espai molt ben acollit, on les 
persones que hi van passar van deixar clara la necessitat de 
sensibilitzar sobre les violències masclistes, el gènere, la sexualitat i 
la diversitat. 

Diumenge, va ser un dia diferent, aquest any els Capgrossos de 
Samalús van sortir a ballar. El matí un grup nombrós de capgrossos 
van sortir a ballar a ritme de la gralla i acompanyats de la Colla 
Bastonera de Cànoves. Vam fer una petita cercavila, però no menys 
lluïda. En acabar ens esperava un vermut popular, també recuperat 
després de la pandèmia. A 2/4 d’una es van aplegar feligresos a 
l’Església de Sant Andreu per celebrar la missa en honor a la Mare de 
Déu de la Salut de Samalús i on en acabar vàrem arribar �ns a 
l’ermita acompanyant a la Mare de Déu cantant els goigs. 

L’activitat que estava programa per a la tarda, la popular i esperada  
Senglanada, va ser anul·lada dies abans degut a la falta d’aigua i a la 
sequera tan important que estem patint. Els organitzadors van 
pensar amb jocs populars, va ser un èxit, una molt bona participació 
i una estona molt divertida. 

I per acabar els actes de la festa major, les havaneres. Sense elles no 
hi ha festa major. Aquest any ens han acompanyat uns veïns de 
Santa Eulàlia de Ronçana, Nous Indrets. Cantada d’havaneres, 
mocadors blancs enlaire amb la Bella Lola, rom i coca.

Acomiadem la festa major amb molt bon gust de boca.

Moltes gràcies a tots els que feu possible que la Festa Major continuï 
tan viva.

*text escrit per Judit Grau, regidora de Cultura

Vols enviar-nos la informació de la teva entitat? 
Vols que publiquem alguna cosa en concret o 

vols que  una activitat es publiqui a l’Agenda?

Creus que ens hem deixat alguna cosa?

Envia’ns un correu a revistalallum@bissual.com 
i ens posarem en contacte.

Gràcies!

Vols posar-te en contacte 
amb nosaltres?

I A L’HIVERN, FESTA MAJOR DE SANT ANDREU
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Des de l’Associació Cultural Xavier Flaquer 
Juvany estem preparant com cada any la nostra 
participació per La Marató de TV3. Com en altres 
edicions anteriors, hem organitzat una caminada 
popular pel nostre meravellós entorn de Samalús 
pel dissabte abans de La Marató. A l’arribada, els 
caminaires podran prendre un got de caldo 
gentilesa de Can Candelich.

Al vespre farem un sopar “de traje” al Centre Cívic, 
on cada persona que participa en el sopar durà 
alguna cosa que després compartim.

Us animem a venir a les activitats i a col·laborar en 
La Marató d’enguany!

*text escrit per l’associació

Samalús amb La Marató 

Enguany els dies 29 i 30 d'octubre a Cànoves s'ha 
celebrat la VI "1020: Normands al servei 
d'Ermessenda", un esdeveniment nacional de 
recreació històrica, organitzat per Gesta Regnorum, 
associació cultural fundada al nostre poble.  Aquest 
esdeveniment recrea els inicis del segle XI, època en 
què la comtessa Ermessenda va contractar a una 
companya de mercenaris normands per a defensar 
els comtats de Girona, Osona i Barcelona dels pirates 
sarraïns i de les revoltes de la baixa noblesa sobre el 
poder comtal. 

Aquesta edició ha comptat amb la participació de 
quasi 60 recreadors i una nodrida a�uència de públic. 
Els grups participants enguany han sigut: Arnau Mir 
de Tost (Catalunya), Associació Catalana de Recreació 
Històrica (Catalunya), Stal Hird (Madrid, València), 
Mesnada Castellana (Madrid), Mediterrània Vikinga 
(Catalunya), Ulf Klan (Galícia, Madrid) i Gesta 
Regnorum (Catalunya, València, Múrcia i Astúries).

Durant el cap de setmana els visitants van poder 
gaudir d'una reconstrucció d'una petita aldea i 
campament medievals, amb diverses activitats: 
demostracions d'o�cis com l’elaboració de pergamí, 
fabricació de sabates, joieria medieval, forja 
d'objectes històrics i receptes de Cuina Medieval, a 
càrrec de la cuinera Cristina, del restaurant Can 
Candelich. Tallers participatius per a infants com 

La Festa Major d’estiu de Samalús es va celebrar els dies 26, 27 i 28 
d’agost, coincidint amb la Mare de Déu de la Salut.

Divendres es va dur a terme l’esperada Passejada popular, 
encapçalada pel veí samalusenc Ernest. Passejada d’un recorregut 
de quasi 5 km, on petit i grans vam descobrir llocs increïbles del 
nostre poble. L’avís de pluja ens va fer tornar abans, ens deixem per 
l’any vinent la descoberta de nous indrets. En arribar al Centre Cívic, 
hi havia el servei de dues foodtrucks del municipi, la de Can 
Candelich i la Tartana Truck de Can Garriga. Va ser una vetllada 
tranquil·la, acompanyats durant el sopar de música ambient amb el 
grup Djembé Samalús Fusion, amb components veïns del poble.

La jornada de dissabte a la tarda, va ser moguda... degut a la pluja 
vàrem haver de canviar a última hora la ubicació de l’espectacle 
infantil, malgrat el temps, el centre cívic va quedar ben ple 
d’espectadors. Tri-bú, un espectacle familiar on tres pallasses 
viatgen del passat més llunyà al futur més present. Tri-bú és una 
metàfora de la vida més actual, una invitació a re�exionar sobre el 
valor de les coses i el valor de l’amistat. En un sistema marcat per 
l’individualisme, l’obra reivindica la necessitat de comptar amb els 
altres com a mitjà de supervivència i de la necessitat de la tribu per 
poder sobreviure.

Aquest any sí hem pogut celebrar el Sopar de Festa Major. És un 
acte important i esperat sempre per tothom. És un lloc de 
retrobament amb els veïns i amics, un moment per parlar i 
compartir. El sopar el va fer el restaurant Can Candelich i va ser 
servit per la comissió. El menú constava d’una amanida, pollastre al 
forn amb patata al caliu i gelat. També hi havia opció vegetariana.

En acabar el sopar vàrem ballar de valent a ritme del grup “La 
Montecarlo”. Un grup que va agradar a tots els assistents que hi 
havia, només s’havia de veure com estava la pista de ball. Aquí el 
temps es va comportar. 

Al mateix temps, per nens, per joves i no tan joves hi havia la zona 
dels simuladors, simuladors amb moviment i tot. Segons el públic 
que ho va gaudir... Una passada!
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Semblava que ho teníem tot en contra... Ja feia dos 
anys (2020 i 2021) que no s’havia pogut celebrar a 
causa de la pandèmia, amb tota la junta del JAC de 
nova fornada, amb la gent que li va costar animar-se 
a participar... Però tothom en tenia moltes ganes i 
�nalment, després de molts entrebancs, ens en vam 
sortir. 

Amb la temàtica escollida dels Òscars de Hollywood, 
es va plantejar una festa que consistia en Sopar, 
Gamarús i Dj, on tothom va poder retrobar-se 
després de l’estiu, riure amb grans actuacions i 
relaxar-se sopant, xerrant i ballant.

Una gran festa organitzada pel JAC, però que sense 
vosaltres seria impensable.

*text escrit pel JAC (Joves Alcem Cànoves)

l’elaboració d'espelmes de cera natural i activitats de "softcombat", així com la batalla, i un torneig de 
guerrers.  

Tanmateix, en aquesta edició s'ha estrenat un breu documental gravat durant la V edició l'any 2021, que s'ha 
publicat tant en idioma català com en castellà al nostre canal de YouTube de Gesta Regnorum 
https://www.youtube.com/watch?v=KSes8ImoknQ&t=3s

*text escrit per Gesta Regnorum

VI recreació de "1020: Normands al servei d'Ermessenda" 

Gesta 
Regnorum, 
gran tasca

de recreació  
històrica

Hem tornat a fer el GAMARÚS!!!

Aquest any, el Gamarús 
mereixia un Òscar!
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De cara a Nadal no us podeu perdre el concert que 
farem el dia 17 de desembre amb cançons 
noves. I per altra banda, estem convidats a cantar 
el dia 3 de desembre al teatre de Bellavista 
juntament amb dues corals més. 

Si tens ganes d'aprendre, de nous reptes, de 
projectes musicals... vine a cantar a la Coral!!!

Posa’t en contacte i segueix-nos a les xarxes.
      Contacte Alba 625.124.700
      Instagram @coralcanoves

Aquesta temporada la Coral de Cànoves hem començat amb molta empenta. Vàrem iniciar el curs amb la 
cantada de la Diada i, com sempre, tenim nous projectes i reptes.

*text escrit per la Coral de Cànoves

LA CORAL CONTINUA AMB LA SEVA ACTIVITAT

El passat onze de setembre es va celebrar la Diada 
Nacional de Catalunya. 

Com és tradició, l’acte va tenir lloc davant del 
monòlit a la Plaça Sant Muç. Aquest any, però 
l’acte va començar amb els Hereus i Pubilles del 
municipi portant la senyera acompanyats de la 
música El cant de la senyera, interpretats amb violí 
i violoncel (Alba i Marc Codina) i la Coral de 
Cànoves. Dues de les pubilles van hissar la senyera 
a ritme de la música.

A continuació, l’alcalde Josep Cuch va fer el 
parlament seguit de les ofrenes per part del 
consistori i partits polítics, acompanyats amb la 
música «País petit» de Lluís Llach.

Per acabar l’acte, tots els assistents vàrem cantar 
Els Segadors acompanyats de la Coral.

Ofrenes i parlament 11S

Un dels principals objectius de l’Associació El Sui 
de Festes i Tradicions és recuperar tradicions, 
vetllar i tenir cura dels nostres béns culturals. 
Per aquest motiu, i perquè qualsevol excusa és 
bona per a retrobar-se amb els amics i veïns, com 
és tradició celebrem la Castanyada la nit del 31 
d’octubre.

El funcionament és senzill, cada família es porta el 
sopar i en acabar, torrem les castanyes. 

Un porró de vi bo per traguejar i acompanyar les 
castanyes.

A la vora del foc, intercanvi d’opinions, rialles i 
gresca.

Una nit amb un ambient distès i amb l’agradable 
companyia de la família i de les veïnes i els veïns 
del municipi.

*text escrit per l’associació

La Castanyada del SUI

Ofrena amb els 
hereus i les pubilles 

per aquesta Diada
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Els pròxims dies 9 i 10 de desembre 
d’enguany ens retrobarem per fer la VII 
edició del Pessebre Vivent de Cànoves i 
Samalús. Amb molts canvis, no t’ho perdis! I 
amb una novetat... Farem el primer Pessebre 
Vivent Infantil, aquest serà el dia 8 de 
desembre en horari de tarda. Farem un 
recorregut més curt on hi seran 
representades totes les �gures del pessebre 
que fem a casa. 

Estigueu atents als canvis i a les novetats, hi 
haurà �ra de Nadal i servei de foodtrucks. 
Aquest any estaran ubicades a la pista 
coberta. 

*Com a membres de la Federació, el passat 3 de setembre 
vàrem assistir a la 8a Trobada de Pessebres Vivents de 
Catalunya que es va celebrar a Brunyola. S’hi va dur a terme 
una Assemblea Extraordinària en la qual es va aprovar la 
modi�cació dels estatuts d’entre altres temes importants 
pels Pessebres Vivents inscrits en la Federació. 

AQUEST ANY, ENCARA MÉS PESSEBRE...

Com anem fent en els darrers set anys, enguany hem tornat a demanar activitats al programa  VIU EL PARC 
del Parc Natural del Montseny i Reserva de la Biosfera per poder oferir a les veïnes i veïns de Cànoves i 
Samalús activitats que puguin agradar a tota mena de públic.

Una de les activitats dels Actes Centrals que es va realitzar va ser l’activitat que es va dur a terme el mes de 
juliol amb el Taller de Land Art. Una vintena de persones va fer aquest taller, tots els participants van poder 
demostrar el seu art i la seva imaginació només amb material que ens ofereix la natura. El taller es va fer en un 
raconet del Camí Fluvial, i encara ara s’hi pot veure alguna de les obres. 

Com activitats dins els Actes Locals, n’hi havia dues: a l’octubre vàrem oferir un concert amb el grup Xu-Wap 
Trio on una cinquantena de persones vam poder gaudir-lo, amb tocs molt personals melodies de jazz, 
bossa-nova i swing. I per principis del mes de novembre s’ha preparat una xerrada sobre La bellesa i els 
secrets dels bolets a càrrec d’Àlex Alonso, un expert i especialitzat fotògraf en bolets.

Bones activitats al municipi pel VIU AL PARC

Aquest pont de desembre,
gaudeix al nostre municipi

dels Pessebres Vivents
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XERRADA SALUT MENTAL

La colla bastonera,
de festa en festa...

El passat 27 de setembre, el llibre El paseo de los 
descoloridos lazos amarillos de l’escriptor canoví 
Francesc de Paula Soler i Alomà (Maestro Soler), ha 
passat a formar part del fons de la biblioteca més 
important del món, la Biblioteca del Congrés dels 
Estats Units, situada a Washington DC. A més 
d’aquest llibre, s’ha acceptat la resta de 
publicacions del Maestro Soler per incloure-les a la 
secció musical, per a The Hispanic Division of 
Library of Congress.

Amb l’objectiu d’incentivar i activar les propostes 
culturals sorgides al municipi, l’any 2020 el Sr. 
Francesc va signar un conveni de col·laboració 
amb el nostre ajuntament amb una subvenció 
econòmica per la publicació d’aquest llibre, i es va 
realitzar la presentació en un dels actes de la 
celebració de Sant Jordi del mateix any.

Des de l’ajuntament el felicitem per aquesta �ta i li 
agraïm el fet de posar el nom del nostre municipi 
en una ubicació tan important.

Les publicacions del 
Maestro Soler a la 
Biblioteca del Congrés 
dels EUA

El passat dilluns dia 10 d’octubre va ser el dia 
mundial de la salut mental i per aquest motiu es va 
fer una xerrada el divendres 14 sobre la rutina de la 
son. La xerrada impartida des del nostre CAP per 
una professional de salut emocional, ens va donar 
consells per l´hora d’anar a dormir.

És molt important tenir una rutina de la son per 
poder descansar bé durant la nit. Les principals 
recomanacions són:

 evitar l’estimulació lumínica de qualsevol 
pantalla abans d’anar al llit, ja que altera la 
segregació de melatonina

 evitar temperatures superiors a 18 graus a 
l’habitació i ventilar cada dia

 el llit ha de ser còmode
 s’han de fer àpats lleugers a la nit
 el ritual d’higiene també convida a dormir
 llegir un llibre per plaer
 fer alguna tècnica de relaxació com 

respiracions
 no es recomana fer exercici moderat durant 

la tarda, ja que estimula.
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El passat dissabte 8 d'octubre, la Colla Bastonera de Cànoves vam 
participar en la Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya a 
l'Arboç. Ens vam reunir unes 67 colles i 1.200 bastoners ballàvem pels 
carrers de la vila. Minis, juniors i grans vam fer balls com A Cànoves fem 
bastons, Tarantel·la, La Polca, i amb altres colles vam poder compartir 
balls com l'Esquerrana i el Passi-ho bé.

A Cardedeu vam anar al cap de dues setmanes a la 5a Trobada de 
Colles Infantils amb una participació de 9 colles de diferents 
poblacions. I el pròxim dissabte 5 de novembre, participem un altre 
any al Vilamagore medieval, on fem un ball molt treballat i 
espectacular!

Aquest any també participarem en les activitats de La Marató de TV3 
fent una MasterClass de Ball de Bastons. Us hi esperem!

I ja sabeu, si voleu participar a la nostra colla ballant bastons, 
poseu-vos en contacte amb nosaltres!

LA COLLA BASTONERA NO PARA DE PICAR

Dins el marc dels espectacles del Cicle Cultural Cànoves i Samalús 2022, el mes de juliol vam gaudir d’un 
espectacle de circ dirigit per la canovina Mònica Alsina. L’espectacle va ser a l’aire lliure a la zona del camp 
de la rectoria, on més de 200 persones vam poder veure un espectacle realment impressionant, on molts dels 
actors i actrius són del municipi. Va ser un espectacle de circ especialitzat en tècniques d’aeris, com trapezis, 
cercles, escala, teles i cordes. L’espectacle portava per títol Una nit per volar, i ben segur que molts dels 
assistents aquella nit vam volar al ritme dels actors. 
El Cicle Cultural Cànoves i Samalús ha estat pensat perquè 
diferents disciplines puguin formar part d’aquest projecte.

Per tancar el cicle cultural vàrem apostar per una obra de 
teatre diferent, Improshow. Un espectacle 
d’improvisació, divertit, sorprenent i emocionant, en el 
qual els dos actors van crear històries a partir dels 
suggeriments i els impro-títols que va escriure el públic. 
Prop de cent persones van poder gaudir aquest espectacle. 
Un públic entregat i on tots vàrem riure de valent.

I tu, ja participes de les activitats culturals del municipi?

GRAN ACOLLIDA DEL CICLE CULTURAL D’ENGUANY
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PSC-CPNOUS REPTES,
NOVES IL·LUSIONS
Després de dos mandats al govern municipal, els veïns i 
veïnes que conformem l’espai independent de NIU, hem 
iniciat un calendari de treball per a valorar la tasca duta 
a terme al Consistori i per a de�nir la proposta electoral 
pels pròxims 4 anys. 

El propvinent 28 de maig de 2023 se celebraran les 
eleccions municipals, una cita de gran rellevància per 
tots aquells que dediquem part de la nostra vida i el 
nostre temps a de�nir nous projectes que ens 
condueixin al progrés de Cànoves i Samalús i a la millora 
de la qualitat dels serveis municipals, amb fórmules 
d’e�ciència que ens permetin amb menys diners 
aconseguir serveis e�cients i útils a la ciutadania. 

Sens dubte, el nou mandat 2023-2027 ens interpel·la 
per apro�tar les sinergies i la participació entre NIU i la 
ciutadania per a confegir una proposta electoral que 
assoleixi els quatre objectius principals que centren la 
nostra activitat política, és a dir, la transparència, 
l’e�ciència en la gestió, la racionalització dels recursos 
públics i la proximitat en la gestió pública.

Aquesta columna vertebral de valors que sustenten la 
nostra proposta política requereix el màxim dels 
compromisos, però també l’experiència i la il·lusió que 
transmeten totes i cadascuna de les persones que 
conformen aquest projecte polític, així com totes les 
persones que, en el transcurs dels anys, han ofert amb 
generositat i estima, el seu temps i energia per a 
con�gurar un projecte rigorós, amb propostes realistes, 
al servei de la gent. 

Ens il·lusiona comunicar-vos que després d’uns mesos 
de re�exió el nostre alcalde, Josep Cuch, ha acceptat el 
repte de continuar liderant el projecte de NIU, essent 
així el candidat a les entrants eleccions del 2023. 
Coneixedor dels projectes ambiciosos que tenim el 
nostre municipi a curt i llarg termini i amb els valors que 
van inspirar la creació de NIU volem afrontar una nova 
etapa amb il·lusió i ganes de treballar per tots vosaltres.

Des del grup municipal NIU volem acabar aquest escrit 
agraint a la regidora del PSC, Núria Sánchez Liria, la seva 
dedicació al municipi, amb un tarannà dialogant i de 
bon tracte, li desitgem sort en aquesta nova etapa.

Grup Municipal Nou Impuls i Unitat (NIU)

Som a la recta �nal del 2022 i ha arribat el moment de 
fer valoració del que ha estat aquest any. Pel que fa al 
nostre grup, i com sabeu, hem tingut diverses sortides. 
El passat mes de setembre la Sra. Núria Sánchez va 
deixar el grup municipal. Des d’aquí volem donar-te les 
gràcies per tota la dedicació i la feina feta. Et desitgem 
el millor en aquesta nova etapa.

Si el passat mes de juliol us vam presentar la nova 
executiva, el 23 d’octubre va tenir lloc una trobada 
oberta a tothom que vam voler anomenar ‘Temps en 
Família’.

En aquesta jornada, a banda de preparar activitats 
lúdiques per tota la família i un dinar de diumenge, 
també vau poder conèixer l’actual grup de treball 
municipal del PSC. Noves incorporacions que 
demostren les nostres ganes de treballar per vosaltres, 
pel nostre municipi i tot el que ens envolta. 

Pels que no vàreu poder assistir, heu de saber que 
persistirem �ns que conegueu de primera mà les 
nostres inquietuds, neguits i projectes. Us convidem a 
participar amb nosaltres en la construcció d’un nou 
Cànoves i Samalús, un municipi on tothom se senti atès. 

Ens �xem com a objectius prioritaris ser propers, 
transparents i proactius. 

Per nosaltres ser propers és estar al costat dels 
ciutadans i ciutadanes. Estem al servei de totes i tots per 
fer d'altaveu de les vostres necessitats.

La transparència és també una prioritat. Treballem 
perquè tothom pugui estar informat de tot. Des d’aquí, 
demanem que les gravacions dels plens es publiquin 
de forma íntegra, incloent-hi les preguntes dels grups 
de l’oposició i dels ciutadans. Finalment, considerem 
que el fet de ser proactius ha de ser una actitud 
indispensable. Un poble com Cànoves i Samalús ha 
d’aspirar a coses grans. Els projectes s’han de treballar 
�ns a assolir-los, sent coherents però aspirant a màxims, 
anant pas a pas, porta a porta, de manera incansable. 
Els problemes s’han d'afrontar i no deixar-los en un 
calaix per veure si es resolen sols. 

En resum ha estat un any de canvis i renovació, perquè 
aquesta és l’única manera d’encarar els reptes amb 
garantia i il·lusió.  

Ens trobareu a canovesisamalus@socialistes.cat !!

Què hi diuen els partits? 
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S.O.S.tenibilitatERC - CÀNOVES I SAMALÚS

Iniciem un nou curs escolar, assumint el canvi de  
gestió de l’Escola Bressol La Petita Estelada proposada 
pel grup d’Esquerra fa més de tres anys. Aquest gest 
atorga a la petita infància la importància que es mereix. 
A més, des del Departament d’Educació, s’ha assumit la 
gratuïtat  per l’alumnat de 2-3 anys. Tanmateix, tenim 
constància que molts infants del municipi s’han quedat 
exclosos, en superar-se la demanda amb el nombre de 
places ofertes. Per aquest motiu, animem a l’actual 
equip de govern que realitzi les previsions oportunes, 
per evitar que el curs vinent infants del municipi 
s’hagin de desplaçar als pobles veïns.

Com cada any, des del grup d’Esquerra Republicana de 
Cànoves i Samalús, celebrem el sopar el 10 de 
setembre en honor als herois caiguts després de 14 
mesos de  setge de Barcelona l’any 1714. Un 
esdeveniment que ens honra com a nació i al mateix 
temps com a poble, persones que lluitem i creiem en 
les institucions i llibertats civils catalanes.  Aquest any, 
amb un format íntim i acollidor, vàrem gaudir  del grup 
El Castanyer, el qual va amenitzar el sopar amb la seva 
música tradicional internacional i més moderna, amb 
instruments de corda i percussió. A les 12 de la nit, 
vàrem fer l’ofrena �oral, en memòria dels herois, que 
van lluitar amb convicció i determinació per la nostra 
nació.

Coincidint amb el cinquè aniversari del Primer 
d’Octubre, es van realitzar diferents actes i activitats 
arreu del país, promogudes per actors i entitats  per 
commemorar el referèndum d’independència. Al 
mateix temps, iniciem una nova etapa política en el 
nostre país, posant al centre a les persones i governant 
amb seguretat, con�ança i responsabilitat, amb 
l’objectiu de construir una Catalunya més justa, més 
pròspera, més verda, més feminista i plenament i 
irrenunciablement lliure. 

Tanquem  aquest article, agraint els serveis duts a 
terme pels regidors municipals del partit del PSC Toni 
Ruiz i Núria Sánchez. 

Una reserva de la biosfera és un espai declarat d’interès 
natural per a contribuir a la conservació de la biodiversitat i 
dels ecosistemes i promoure un desenvolupament 
econòmic i humà d’una zona ecològicament sostenible, i 
un parc natural, en el cas de Catalunya, es de�neix com un 
espai amb valors naturals quali�cats, l’objectiu del qual és 
compatibilitzar la protecció i conservació amb 
l’apro�tament ordenat dels recursos i l’activitat dels 
habitants. La reserva de la biosfera del Montseny, va ser 
declarada per la UNESCO el 28 d’abril de 1978 i el parc 
natural del Montseny l’estiu de 1987, tenint en compte tant 
les característiques singulars del territori, ecològiques i 
culturals com les activitats econòmiques tradicionals que 
es desenvolupen.

L’any 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
establir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, són 
17 objectius globals interconnectats dissenyats per ser un 
pla per aconseguir un futur millor o més sostenible per a 
totes el 2030. Enguany s’han complert els 50 anys de 
l’informe Els límits del creixement del Club de Roma, on es 
destacava la impossibilitat física d’un creixement material 
in�nit en un entorn �nit i s’alertava sobre el sistema 
d’explotació de recursos naturals i sobre els riscos de la 
industrialització.

El desenvolupament econòmic, social i ecològic d’un 
municipi combinat amb la conservació del seu patrimoni 
natural, rural i cultural ha de conformar l’eix prioritari de les 
actuacions de l’administració local. S’ha de tenir molt en 
compte que en els últims anys s’ha incrementat 
considerablement l’interès de veïns d’altres pobles per 
gaudir del nostre entorn natural i amb això creix 
exponencialment l’efecte negatiu de les persones sobre el 
medi. 

El poder públic té en allò sostenible una excusa 
meravellosa per amagar la seva ine�càcia, i a vegades, es fa 
una ordenació del territori amb projectes urbanístics 
desmesurats, ampliacions de carreteres, macro 
instal·lacions fotovoltaiques... Hem de ser capaços de posar 
en comú les iniciatives que ja existeixen al nostre voltant i 
que posen al centre les persones i el medi ambient per 
sobre del lucre econòmic: projectes d’habitatge cooperatiu 
en els mons rurals, comunitats energètiques i de recursos, 
propostes turístiques amb criteris ecològics i solidaris, 
comerços de productes d’alimentació de proximitat, 
equips de gestió forestal, protectors mediambientals, 
plataformes de recerca d’oportunitats laborals amb 
impacte social, serveis personals amb estructures de cures, 
cooperatives de telefonia...

canovesisamalus@encomupodem.cat
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SOBIRANIA ALIMENTÀRIA DEMÒCRATES DE CATALUNYA
FEM MEMÒRIA

D'on venen els aliments que consumim? Tots podríem 
respondre aquesta pregunta: del camp, dels animals, 
de la indústria... Però siguem menys generalistes: som 
realment conscients d'on provenen els aliments que 
mengem? De quin país? Per quines mans ha passat? On 
van a parar els diners que paguem i quin model de vida 
i de sistema estem contribuint a perpetuar? 

La indústria agroalimentària es concentra en poques 
mans. Els processos de distribució i de transformació 
d'aliments que s'han sustentat per polítiques de 
governs neoliberals i de la Unió Europea ens han portat 
a substituir els petits i mitjans productors, la petita 
indústria agroalimentària i el comerç local, per grans 
explotadors de terres i ramaderia intensiva, empreses 
multinacionals i grans cadenes de distribució. Sí, tenim 
kiwis tot l'any i mengem fruita i verdura de tots els 
continents, però a quin preu? Quina és la petjada 
ecològica de portar certs aliments? I què ha passat amb 
les activitats agràries que abans formaven el nostre 
paisatge? Durant els mesos de pandèmia va haver-hi 
persones que van obrir els ulls a aquesta realitat, sense 
els productors locals, un futur sostenible sembla 
impossible. Però ara que ja no estem con�nats, sembla 
que tot torna a la normalitat. 

La Sobirania Alimentària és el dret dels pobles a 
aliments nutritius i culturalment adequats, accessibles, 
produïts de forma justa i sostenible, i el dret a decidir 
de forma participativa el seu propi sistema alimentari. 
La Sobirania Alimentària dona prioritat a les economies 
locals i garanteix els drets d'aquell(e)s que produeixen 
aliments. Digni�ca la pagesia, respecta els drets de les 
persones que viuen al camp, genera relacions 
comercials justes entre productors i consumidors. 

Nosaltres creiem en aquest model, volem aquesta 
sobirania per Cànoves i Samalús, pels Països Catalans i 
pel món sencer. Arreu del territori hi ha experiències 
exitoses que resisteixen a aquesta globalització: 
cooperatives de consum, comerç local i arrelat a la 
pagesia de l'entorn, xarxes de productors vinculades a 
l'agricultura ecològica... Les coneixes? 

El pròxim cop que vagis al supermercat a comprar, 
pensa què compres, d'on ve i quin és l'impacte dels 
diners que et gastes. Siguem conscients i busca 
alternatives.

Com a partit de  Demòcrates de Catalunya, tot i que no 
tinguem representació a l’Ajuntament de Cànoves i 
Samalús, presentem preguntes i propostes que fem 
arribar al nostre alcalde.

Fent memòria  pocs mesos abans de �nalitzar aquest 
any 2022 ens adonem que de les propostes fetes per 
nosaltres  (que creiem rellevants per la ciutadania del 
nostre Municipi), el  consistori no ens ha respost a 
totes, o la resposta no ens ha semblat adient. 

Entre elles:

La despesa energètica és un fet evident, i tal com hem 
suggerit des de  DC i tots els partits de l’oposició, 
estaria bé que totes les dependències municipals  
tinguessin instal·lades plaques solars fotovoltaiques i 
que també s’augmentessin les boni�cacions en l’IBI per 
l’ús d’energies renovables del 20% al 50% de la Moció 
presentada pel PSC.

De les  17 signatures presentades pels 20 veïns de 
Samalús que van expressar la seva preocupació per fer 
front al pagament de 12.000 euros per veí per  portar 
l’aigua a casa seva, el consistori va rebutjar les 
al·legacions, la qual cosa  va indignar molt a tots ells.

De la proposta de l’ampliació del CAP de Cànoves 
tampoc sabem res de res. Però és del tot evident que 
en períodes gripals i hivernals la situació del CAP és 
caòtica.

Hem demanat que els Plens es poguessin fer de forma 
telemàtica per tots aquells veïns que ho vulguin fer des 
del seu domicili i així evitar desplaçaments 
innecessaris. 

En reiterades ocasions també hem demanat  que la 
seguretat en el camí �uvial estigués garantida, ja que 
continuen havent-hi zones perilloses per tenir barrancs 
i llocs sense baranes. 

La zona d’accés al poblat iber de Samalús està molt 
abandonada, i això va quedar palès el dia de la Festa 
dels ibers del mes d’octubre.

Cal també tornar a insistir i demanar que  la partida de 
Benestar Social per atendre a la pobresa energètica es 
vegi augmentada pel pressupost del pròxim any 2023.

Roser Dols Oliveras
Alfred Marí Schütte

Què hi diuen els partits? 
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L’entrevista

Entrevista a l’Eustaqui Hernández Simón

Director de l’EAP de Cardedeu
(Equip d’Atenció Primària) amb servei a les

poblacions de Cànoves, Samalús i Cardedeu

Per situar-nos tots i totes, com està organitzat? 
El Consultori de Cànoves i Samalús forma part de l’EAP que dona cobertura a les poblacions de 
Cànoves, Samalús i Cardedeu. És un mateix equip, organitzat de manera que no hi hagi diferència ni 
distinció, pel que fa a atenció al consultori com l’atenció domiciliària.

Però sembla com que, al ser una població més petita, tinguem menys serveis...
Però no és així, de cap manera. Tots els usuaris/es tenen les mateixes prestacions, ja que l’equip és 
un únic equip. I la forma d’accedir a aquests serveis, en tots el casos, és el mateix: mitjançant el 
professional sanitari adient.

I al Consultori de Cànoves disposem de metgessa, infermera...

Sí, i ara a més, a l’equip hem afegit dues persones més. Per una banda, hi ha una Referent en Benestar 
Emocional i Comunitari (REBEC),  professional amb una formació i unes habilitats en l'abordatge, en 
el reconeixement i en l'acompanyament de persones amb patiment emocional, i per altra banda, 
una Dietista-Nutricionista, per ajudar a les persones a tenir uns hàbits alimentaris saludables, 
detectar i combatre trastorns alimentaris, etc.

Amb la pandèmia venim d’una situació molt complicada socialment, i aquests dos per�ls a hores 
d’ara són molt necessaris, per això ho tractem des d’una visió comunitària.

A què et refereixes amb una visió comunitària?

Encara que en alguna situació concreta es pugui realitzar una atenció individual, mitjançant una 
prescripció social (millora de la vida quotidiana amb activitats alternatives a la medicació) es creen 
grups de suport en funció de les necessitats. Actualment, hem creat grups per la diabetis, obesitat 
mòrbida, gestió de la ira (destinat als joves per tractar com gestionar les seves emocions), grup de 
gestió de suport al cuidador, salut mental, etc. Aquests grups funcionen molt bé i donen molt bons 
resultats.

Són bones propostes, potser impensables fa un temps...

Sí, tens raó. Encara que, paral·lelament, continuem com sempre amb les campanyes de vacunació 
generals, marcades segons el calendari vacunal del Departament de Salut, o programes periòdics 
que fa temps que funcionen, darrere d’això hi ha una gran tasca.

Disposem d’un servei públic de salut de primera categoria, però així i tot continuem cada dia 
avaluant i revisant constantment el servei ofert per detectar possibles mancances i poder millorar 
encara més. Per això des del Departament de Salut es va detectar la necessitat d’aquests nous 
programes, o per�ls futurs que vindran i que es podran implantar ben aviat.

I per �nalitzar, algun missatge pels veïns i veïnes de Cànoves i Samalús?

Simplement que continueu con�ant en els nostres professionals, que ells i elles continuaran tenint 
cura de tots nosaltres. Cuideu-vos molt!
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L’ajuntament de Cànoves i Samalús té un conveni 
de col·laboració amb el CSETC (Centre de Suport 
Empresarial i Tecnològic de Cardedeu) renovable 
cada 4 anys, ara mateix és el de 2020 -2023. Dins 
aquest conveni hi ha el projecte de Treball, Talent i 
Tecnologia de la Diputació de Barcelona.

Els habitants del nostre municipi poden accedir 
gratuïtament a diferents formacions, ajuts i 
subvencions i informació sobre emprenedoria, 
empreses i consum (o�cina del consumidor).

La �nalitat del centre és aconseguir que 
empresaris i emprenedors tinguin més garanties 
d’èxit en el procés de gestionar i fer créixer la seva 
empresa, apropant-los a entorns de productivitat i 
innovació tecnològica, suport en la de�nició de 
l’estratègia, en la recerca de �nançament, en la 
recerca de nous mercats, en la cooperació i 
networking empresarial.

I tu, ja fas servir el CSTEC? 

L’ajuntament, a través 
del CSETC, posa molts 

recursos al teu abast

Fem el lliurament de 
les capses culturals 

als nadons donant-los 
la benvinguda al 
nostre municipi!

De dalt a baix:

Bru
Hanna

Liam

26    NOVEMBRE'22  CiS



AGENDA D’ACTIVITATS
· DE CÀNOVES I SAMALÚS ·

L’Agenda informa de les activitats més importants que es fan a Cànoves i Samalús, perquè no us en perdeu cap, però a vegades no podem posar tota la informació...
Si esteu interessats/des en alguna activitat, podeu fer la consulta a la pàgina web de l’Ajuntament o a les seves Xarxes Socials

Vols afegir activitats
a l’agenda?

Posa’t en contacte
amb nosaltres! ;-)

Estigueu atents/es als canals 
d’informació de l’Ajuntament 
(Telegram, Web, Facebook, 
Instagram, cartells, ...). Gràcies

Les Festes de Nadal ja són aquí! I comencem 
les festes ja en el pont de desembre amb la 
representació del Pessebre Vivent.

Entre totes les altres activitats que es duran a 
terme, la Coral de Cànoves ens obsequiarà 
amb el Concert de Nadal, pels més petits de la 
casa farem cagar el tió, hi haurà el tradicional 
Concert de Sant Esteve organitzat per 
Associació Cultural Xavier Flaquer Juvany i de 
cara l’any vivent prepararem un taller de 
fanalets, organitzat per l’AFA, per poder rebre 
el dia 5 a SM Els Reis d’Orient.

Tota la informació i horaris als canals habituals 
de l’Ajuntament per no perdre’t res!

Ajuntament
de

Cànoves i SamalúsPARTICIPA EN LES ACTIVITATS DE NADAL!!! 

Diumenge, 13 de novembre
Mercat Boig 
De 10 a 14h, a la Pista Poliesportiva
Ajuntament de Cànoves i Samalús

Diumenge, 13 de novembre
Taller d’autodefensa feminista
De 16 a 19h, Local Social de Cànoves
Camins per la Igualtat,
Diputació de Barcelona i Ajuntament

Del 14 al 25 de novembre
Estenedor lila
Per participar
   · xarxes @espaijovecanovesisamalus
   · a les o�cines de l’ajuntament
   · i el 25N al pati de l’ajuntament
Camins per la Igualtat,
Diputació de Barcelona i Ajuntament

Divendres, 18 de novembre
VIII Assemblea Ciutadana
20h, Local Social de Cànoves
Ajuntament de Cànoves i Samalús

Dissabte, 19 de novembre
Píndoles feministes d’Elles
17h, Local Social de Cànoves
Camins per la Igualtat,
Diputació de Barcelona i Ajuntament

Diumenge, 20 de novembre
Taller d’autodefensa feminista
De 16 a 19h, Local Social de Cànoves
Camins per la Igualtat,
Diputació de Barcelona i Ajuntament

Dijous, 24 de novembre
Lectura manifest pel 25N “Dia 
Internacional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones”
En sessió ordinària del ple, Sala de Plens
Camins per la Igualtat,
Diputació de Barcelona i Ajuntament

Divendres, 25 de novembre
Activitats del 25N · Marxa de torxes, 
Lectura del Manifest/accions, Sopar Lila
Inici 20h, Pista Poliesportiva i al Local 
Social de Cànoves
Camins per la Igualtat,
Diputació de Barcelona i Ajuntament

Dissabte 26 i dimecres 30 de novembre
Festa Major de la Mare de Déu de la Salut 
(FM d’Hivern de Samalús)
Diferents espais de Samalús
Ajuntament de Cànoves i Samalús

Dijous, 8 de desembre
I Mini Pessebre Vivent Infantil 
De 17:30 a 18:30h, Nucli antic de Cànoves
Ajuntament de Cànoves i Samalús

Divendres i dissabte, 9 i 10 de desembre
VII Pessebre Vivent de Cànoves
    i Fira de  Nadal 
De 18 a 20;00h, Nucli antic de Cànoves
Ajuntament de Cànoves i Samalús

Dijous, 15 de desembre
VII Caminada Popular de la Gent Gran del 
Galliner per la Marató de TV3
10:45h, sortida des del Casal
Casal de Gent Gran "El Galliner" i 
l’Ajuntament de Cànoves i Samalús

Dissabte, 17 de desembre
Caminada per la Marató
Matí, des del Centre Cívic de Samalús
Ass. Cultural Xavier Flaquer Juvany

Dissabte, 17 de desembre
Concert de Nadal de la Coral de 
Cànoves
18h, Local Social de Cànoves
Associació El Sui de Festes i Tradicions 
l’Ajuntament de Cànoves i Samalús

Diumenge 18 de desembre
La Marató de TV3 enguany dedicat a les 
MALALTIES CARDIOVASCULARS
Activitats pel matí, a l’Ajuntament
Ajuntament de Cànoves i Samalús amb 
la col·laboració de les entitats del poble

Dijous, 22 de desembre
Caga Tió i animació infantil
17h, Pista Poliesportiva
Ajuntament de Cànoves i Samalús

Dilluns, 26 de desembre
Concert de Sant Esteve
19:30h, Església de Sant Andreu de Samalús
Ass. Cultural Xavier Flaquer Juvany

Dilluns, 2 de gener
Taller de fanalets
Local Social de l’Ajuntament
AFA de l’Escola l’Estelada i
Ajuntament de Cànoves i Samalús

Dijous, 5 de gener
Cavalcada SM Reis Mags d’Orient
Als nuclis de Cànoves i de Samalús
Ajuntament de Cànoves i Samalús

Divendres, 20 de gener
Festa Major de Sant Sebastià (FM 
d’Hivern de Cànoves)
Activitats per concretar
Ajuntament de Cànoves i Samalús
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