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es eleccions municipals de
maig conformaren a Canals un
nou consistori, més divers i

plural, sense majories absolutes.
Aquesta situació emplaçava els di-
ferents grups polítics a seure’s per
dialogar i afrontar la delicada situa-
ció que travessa la nostra societat.
Fruit del diàleg, quatre partits hem
decidit unir esforços per treballar
pel nostre poble, per fer front junts
la crisi i realitzar els canvis necessa-
ris perquè Canals torne a ser un
dels referents de les nostres comar-
ques. Com a resultat, l’Ajuntament
de Canals compta ara amb un nou
equip de govern, el qual tinc l’ho-
nor d’encapçalar. 

Per a mi és tot un orgull presentar-
me davant els meus veïns com al
seu Alcalde. I com a Alcalde, em

pose a la vostra total disposició. Ha
arribat el moment d’obrir la Casa
de la Vila als ciutadans, que els po-
lítics estiguen realment al servei
dels veïns. És el moment que l’Al-
calde escolte de veritat els ciuta-
dans, i per això vos convide a
fer-me arribar les vostres deman-
des i propostes. 

La proximitat, la transparència i la
participació seran les bases d’esta
nova legislatura. Volem escoltar els
nostres veïns, volem donar-vos la
possibilitat de participar en la presa
de decisions i volem que estigueu
ben informats de l’activitat munici-
pal. Sobre aquests punts s'assen-
tarà la nostra acció de govern per
als pròxims quatre anys, en què in-
tentarem millorar el funcionament
administratiu de la casa de la Vila i
la qualitat de vida dels ciutadans.

Comencem un nou temps a Canals.
Estic convençut que el nou Ajunta-
ment, amb la col·laboració de cada
canalí i cada canalina, aconseguirem
canviar les coses: impulsar l’econo-
mia, augmentar el benestar dels nos-
tres veïns i donar suport als
col·lectius locals en les seues activi-
tats. En definitiva, fer un poble millor.

Per altra banda, ja s’acosta el final
de l’estiu i, com cada any, els cana-
lins ens disposem a celebrar la nos-
tra Fira de Setembre. Tot i el poc
de temps des que hem assumit el
govern de l’Ajuntament, hem orga-
nitzat una àmplia programació
d’actes destinats a tot tipus de pú-
blic, introduint alguns canvis però
mantenint l'essència del que ha
sigut la fira fins ara. Per exemple
enguany, per primera vegada, el
públic adolescent tindrà el seu pro-
tagonisme i podrà gaudir d’un
sopar destinat a ell. Així també,
hem treballat especialment en la
seguretat de les persones a la zona
de les carpes, per minimitzar els
possibles riscos i evitar qualsevol
incident. Es tracta, entre d’altres,
de mesures que van completant i
millorant la nostra Fira. Una Fira
que en les pròximes edicions ani-
rem convertint en un esdeveniment
més participatiu i atractiu per a
tots.

Per finalitzar, desitge que gaudim i
participem en cada acte de la nos-
tra Fira, que compartim aquests
dies amb amics i família, i que tots
junts fem poble.

Bona Fira de Setembre!
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PROGRAMA DE LA FIRA DE SETEMBRE DE 2015

12 DISSABTE
De 10 a 20 hores
Fira Outlet
Lloc: Avgda. Vicente Ferri

17.00 hores
1r. Certamen de Bandes Juvenils
“Vila de Canals”
Lloc: Centre Cultural 
“Papa Calixte III”

17 DIJOUS
21.00 hores
Acte d’Inauguració 
de la Fira de Setembre
Lloc: Avinguda Vicente Ferri.

21.30 hores
Fira d’Artesania
Lloc: Avgda. Vicente Ferri

Tot seguit.
Inauguració 
exposició de fotografia
XXXIII Concurs de Fotografia 
“Fira Setembre”
Organitza.- A.F.C.A.
Lloc.- Centre Cultural “Ca Don Jose”.

22.00 hores
Sopar de Fira
Lloc: Avinguda Vicente Ferri.

22.00 hores
Sopar Festa Jove 
amb disco mòbil
Joves de 12 a 18 anys
Preu: 3 €
Inclou entrepà, picaeta i dos
begudes no alcohòliques
Lloc.- Pati C.P. Calixte III

23.30 hores
Espectacle d’inauguració Fira
Musical “THE SHOW”
Lloc.- Plaça Pont del Riu

0.00 hores
Concert de Fira 
“SEGURIDAD SOCIAL”
Lloc. Zona Jove
Entrada gratuita

0.30 hores
Exhibició de Ramaderies
Ramaderia La Romaneta de
Monovar 
Ramadería Gregorio 
de Jesus de Sueca
Ramaderia Hnos. Ponce Meliá 
de Azuebar (Castelló)
Entrada: 2,5 €
Lloc.- Plaça de Bous 
als Quatre Camins

1.30 hores
FESTIVAL DOOM/APACHE
Festa musical amb Dj’s.
DJ 'S DOOM APACHE
DJ CORFO. GOGO'S AZAFATAS 
Lloc. Carpa Zona Jove







0.00 hores
Festival space of music
DJ 'S SPACE OF MUSIC
Regals Space

18 DIVENDRES
10.00 a 11.00 hores
Passacarrer 
a càrrec del Grup de Xirimiters de
Canals

11 a 14 hores
16 a 18 hores
Parc d’atraccions

Matí-Vesprada
Fira d’Artesania
Lloc.- Plaça Pont del Riu
Lloc: Avgda. Vicente Ferri

18.00 hores
Solta de vaques i bous
Ramadería Gregorio de Jesus de
Sueca
Entrada: 2,5 €
Lloc.- Plaça de Bous als Quatre
Camins

20.00 hores
Animació de carrer
Espectacle “ELS SECRETS 
DE MR. STROMBOLI”.
El que ma queda de Teatre i l’Avalot
(Barcelona)
Lloc.- Avgda. Vicente Ferri

22.30 hores
Mostra de Paelles
Lloc.- Zona Jove “Quatre Camins”.
Preu ticket paella: 14 €

23.00 hores
Nit de Musica
Concert-actuació de 
“LOS SUPERSINGLES”
Lloc.- Plaça Pont del Riu

01.30 hores
Solta popular de vedelles
Ramaderia Gregorio de Jesus de
Sueca
Entrada: 2,5 €
Lloc.- Plaça de Bous als Quatre
Camins
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20 DIUMENGE
11 a 13 hores
Parc d’atraccions
Lloc.- Av. Vicente Ferri

11.30 hores
Dia dels Xiquets 
a la Plaça de Bous
Correguda de bous de carretó i
després solta de vedelles.
Entrada gratuïta
Lloc.- Plaça de Bous als Quatre
Camins

Matí-Vesprada
Fira d’Artesania
Lloc: Avgda. Vicente Ferri

18.00 hores
Exhibició de Retalladors 
“Joves Promeses”
Ramaderia Gregorio de Jesus de
Sueca
Entrada: 2,5 €
Lloc.- Plaça de Bous als Quatre
Camins

19.30 hores
La Fira dels Xiquets
Animació de carrer.
Espectacle “TXATARRA”.
Malas Compañia Zirko Taldea (Pais
Vasco)
Lloc.- Avgda. Vicente Ferri

20.00 hores
Mostra de Danses
Grup Canyamars de Canals
Lloc.- Plaça Pont del Riu

19 DISSABTE
11 a 13 hores
Parc d’atraccions
Lloc.- Av. Vicente Ferri

12.00 hores
Concurs d’Autos Locos
Lloc: carrers Juan XXIII i Ausias
March.

Matí-Vesprada
Fira d’Artesania
Lloc: Avgda. Vicente Ferri

17.00 hores
Desfilada de cavalleries i
sevillanes
des del Col.legi Jose Molla, c/
Arcadi Soriano, avdal L’Ermita, c/
Cronista Pareja, avda. Jaume I, Pl.
Pont del Riu, Avgda. Vicente fins la
Plaça de Bous.
Lloc. Carpa Zona Jove

Tot seguit
Espectacle equestre
Entrada gratuita.
Lloc.- Plaça de Bous 
als Quatre Camins
Organitza:  Associació 
Centre Hipic Canals
Escola Municipal de Sevillanes

23.00 hores
Desfilada disfresses
Lloc: Plaça del Mercat, continuant
per c/ Sant Gaeità, Sant Roc, Pl.
Pont del Riu, av. Blasco Ibáñez, c/
Lluis Vives, Pl. Constitució, c/
Diputació, c/ Simó Duato i av.
Vicente Ferri.

0.00 hores
FESTA REMEMBER SOCIO'S
DJ JAVI ALBIÑANA
DJ CORFO

0.00 hores
Ball de disfresses
Actuació de l’Orquestra
“DISCOVERY”
Lloc.- Plaça Pont del Riu

02.00 hores
FESTA SEVEN 
DJ 'S SEVEN
Regals seven



21 DILLUNS
18.00 hores
la Fira dels Xiquets
Teatre Infantil.
“LAS HADAS 
DE LA BELLA DURMIENTE”
Cia. Disset Teatre. Palma Mallorca.
Lloc.- Centre Cultural 
“Papa Calixte III”
Entrada: 3 € taquilla. Bono 4
pases: 8 €

22.30 hores
Nits de Fira
Musica de Cambra a càrrec de
l’Unión Musical 
Sta. Cecilia de Canals
Lloc.- Plaça del Mercat

22 DIMARTS
18.00 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre Infantil. 
“A COMER”
Cia Peus de Porc. 
Barcelona
Lloc.- Centre Cultural 
“Papa Calixte III”
Entrada: 3 € taquilla. Bono 4
pases: 8 €

22.30 hores
Nits de Fira
Música de Cambra a càrrec de
l’Asociación Musical Canalense.
Lloc.- Parc Calixte III

23 DIMECRES
18.00 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre Infantil
“VOLVER A JUGAR” 
Cia. Dragones en el Andamio.
Madrid
Lloc.- Centre Cultural 
“Papa Calixte III”
Entrada: 3 € taquilla. Bono 4
pases: 8 €

22.30 hores
Nits de Fira
Actuació del grup “ARS HORO”.
Musica medieval i tradicional de la
Mediterrànea. 
Lloc.- Plaça del Torreó
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26 DISSABTE
20.00 hores
ENTRADA DE BANDES DE
MUSICA

20.30 hores
DESFILADA ENTRADA 
DE MOROS I CRISTIANS
Avda. Vicente Ferri, Plaça Pont del
Riu, c/ Llavadors fins la Plaça del
Mercat.

0.30 hores
Exhibició de Retalladors 
amb les quadrilles de:
Moncada, Puçol, Castelló i Teruel.
Ramaderia Gregorio de Jesus de
Sueca
Entrada: 2,5 €
Lloc.- Plaça de Bous als Quatre
Camins

0.00 hores
CONCURS DE DJ'S
DJ SPACE OF MUSIC
DJ SEVEN 
DJ DOOM
DJ APACHE
DJ JAVI ALBIÑANA 
DJ CORFA
VIZCAINO DJ
Lloc. Zona Jove Quatre Camins

24 DIJOUS
18.00 hores
La Fira dels Xiquets
Teatre Infantil
“TRASGOS” 
Cia. La Banda del Drac
Lloc.- Parc Papa Calixte III

22.30 hores
Nits de Fira
Actuació de La Orquesta 
“La Pua” de Canals 
Lloc.- Plaça Juan Carlos I d’Aiacor.

25 DIVENDRES
23.30 hores
FESTFIRA ROCK
23.30 OSCURA VISIÓN
00.30 COPO
01.30 MAI MAI
02.30 SMOKING SOULS
04.00 DJ MARTÍN PLAN B
Lloc. Zona Jove Quatre Camins

0.30 hores
Gran Prix
Ramaderia 
La Romaneta de Monóvar
Entrada: 2,5 €
Lloc.- Plaça de Bous 
als Quatre Camins
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BÀSQUET
“En Fira, a Canals Fem Bàsquet”.
Categoria: Categories Inferiors.
Data: 3 d’octubre.
Hora: de 09.00 a 13.30 hores.
Lloc: Pavelló Ricardo Tormo.
Organitza: Fem Bàsquet Canals.

FRONTENIS
XVIII Trofeu Fira Setembre Canals.
Data: 28, 29, 30 d’agost.
Hora:  A partir de 19:00 hores.
Lloc: Frontó nº. 1 Poliesportiu Municipal.
Organitza: Club Frontenis Canals.

VOLEIBOL
Trofeu Fira Setembre 2015.
Categoria: Sènior Femení.
Data: 12 de setembre.
Hora: 18:00 hores.
Lloc: Pavelló Ricardo Tormo.
Organitza: Club Voleibol Canals. 

Trofeu Fira Setembre 2015.
Categoria: Juvenil Femení.
Data: 12 de setembre. 
Hora: 16:30 hores. 
Lloc: Pavelló Ricardo Tormo.
Organitza: Club Voleibol Canals.

PROGRAMA ESPORTIU FIRA DE SETEMBRE 2015

PILOTA A MÀ
XXVIII Edició 12 Hores Frontó a Mà.
Data: 12 de setembre.
Hora: 09:00 a 21:00 hores.
Lloc: Frontó nº. 2 Poliesportiu Municipal.
Organitza: Club Pilota a Mà Canals.

Pilota al Carrer.
Data: 9 d’octubre.
Hora: 09:00 a 13:00 hores.
Lloc: Carrer Harmonia.
Organitza: Club Pilota a Mà Canals

BALÓ A MÀ
Trofeu Fira Canals 2015.
Categoria: Escoles, Juvenil i Sènior.
Data: 3 d’octubre.
Hora: De 09:30 a 13:30 hores (Escoles).
Hora: De 16:00 a 20:30 hores (Juvenil i Sènior)
Lloc: Poliesportiu Municipal.
Organitza: Club Baló a Mà Canals

FUTBOL 7 AFICIONAT
2ª Edició Trofeu Fira Cup Setembre Canals.
Data: 4 de setembre.   
Hora: 21:00:00 hores.
Lloc: Camp de Futbol Quatre Camins.
Organitza: Comité Futbol 7 Canals.

ATLETISME
37ª Volta a Peu a Canals Trofeu Fira de Setembre.
Data: 6 de setembre.
Hora: A les 10:00 hores
Lloc: Circuit Urbà.
Organitza: Club Atletisme Canals.

III Trail al Túnel de Canals.
Data: 20 de setembre.
Hora: A les 09:00 hores
Lloc: Sendes Zona, Túnel.
Organitza: Club Atletisme Canals.
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1ª Edició Volta a Peu-Cross Escolar a Canals.
Categoria: Prebenjamí fins a Cadet.
Data: 27 de setembre.
Hora: A les 10:30 hores
Lloc: Poliesportiu Municipal.
Organitza: Club Atletisme Canals.

PADEL
Trofeu Fira de Setembre.
Data: 4, 5 i 6 de setembre.
Hora: Matí i vesprada.
Lloc: Poliesportiu Municipal.
Organitza: Club Pàdel Canals.

FUTBOL
I Trofeu Fira de Canals Futbol 8.
Data: 26 setembre.
Hora: De  09:00 a 15:00 hores. 
Lloc: Camp de futbol Quatre Camins.
Organitza: Canals Promeses CF. 

Triangular Futbol 11 Fira de Canals.
Categoria: Cadet.
Data: 12 setembre.
Hora: 10:30 hores.
Lloc: Camp de futbol Quatre Camins.
Organitza: Club de Futbol Sporting Canals.

Triangular Futbol 8 Fira de Canals.
Categoria: Aleví i Benjamí.
Data: 19 setembre.
Hora: 10:00 hores.
Lloc: Camp de futbol Quatre Camins.
Organitza: Club de Futbol Sporting Canals.

Partit Futbol 8 Fira de Canals.
Categoria: Aleví.
Data: 26 setembre.
Hora: 10:30 hores.
Lloc: Camp de futbol El Llimoner.
Organitza: Club de Futbol Sporting Canals.

BÀSQUET
TORNEIG FIRA SETEMBRE.
Categoria: Júnior i Sènior masculí.
Data: 26 setembre.
Hora: de 16.00 a 20.30 hores.
Lloc: Pavelló Ricardo Tormo.
Organitza: Bàsquet Canals.

TORNEIG FIRA SETEMBRE 
Categoria: Categories Inferiors.
Data: 17 d’octubre. 
Hora: de 10.00 a 13.30 hores.
Lloc: Pavelló Ricardo Tormo.
Organitza: Bàsquet Canals.

CICLISME
XVIII TROFEO FIESTAS MAYORES.
Categoria: Màsters.
Data: 26 de setembre.
Hora: 16.30  hores.
Lloc: Circuit Semi-Urbà.
Organitza: Penya Ciclista la Forca.

NATACIÓ
XXIII Trofeu Fira de Canals.
Data: 25 de juliol.
Hora: De 10:00 a 13.30 hores.
Lloc: Piscina Poliesportiu Municipal.
Organitza: Club Natació la Costera.

IV Non Stop.
Data: 29 d’agost.
Lloc: Piscina Poliesportiu Municipal.
Organitza: Club Natació la Costera.

CAÇADORS
Tir de Guatlla  i Colom Fira de Canals.
Data: 12 de setembre.
Hora: 16:00 hores.
Lloc: Camp de Tir de Sellent.
Organitza: Club Caçadors Canals.
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NOTÍCIES RESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS 2015

PLENARI

ALCALDE

Joan Carles Pérez Pastor

JUNTA DE GOVERN LOCAL

JUNTA DE PORTAVEUS

ÀREA DE COORDINACIÓ 

ADMINISTRATIVA, SERVEIS 

DE BENESTAR SOCIAL 

I GOVERN OBERT

Regidor Delegat d’Àrea

Toni Sánchez Aguado

Recursos Humans i Modernització
Joan Carles Pérez Pastor

Serveis Públics Municipals
Mª José Castells Villalta

Benestar Social, Sanitat i Salut 
Toni Sánchez Aguado

Participació Ciutadana i Transparència
Claudia Suárez González

Seguretat Ciutadana 
Toni Sánchez Aguado

ÀREA DE SOCIETAT 

I CULTURA

Regidor Delegat d’Àrea

José Ramon Garrido Centelles

Esports
José Ramón Garrido Centelles

Educació
Ricardo Requena Muñoz

Cultura
Celia Ibáñez Belda

Fira i festes
Celia Ibáñez Belda

Joventut
Ricardo Requena Muñoz

ÀREA D’URBANISME 

I MEDI AMBIENT

Regidor Delegat d’Àrea

Ricardo Requena Muñoz

Obres i Urbanisme
Manuel Sanchis Polop

Espectacles, establiments i activitats
Manuel Sanchis Polop

Serveis Municipals i Mercat
Maria José Castells Villalta

Medi Ambient
Claudia Suárez González

ÀREA D’ECONOMIA

Regidor Delegat d’Àrea

Antonio Orea Pedraza

Promoció socioeconòmica i ocupació
Ricardo Requena Muñoz

Agricultura
José Ramón Garrido Centelles

Turisme
Celia Ibáñez Belda

Economia i Hisenda
Antonio Orea Pedraza

Patrimoni
Antonio Orea Pedraza

Empresa Pública Municipal
Antonio Orea Pedraza

ORGANIGRAMA AJUNTAMENT
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NOTÍCIESRESULTATS ELECCIONS MUNICIPALS 2015

l passat 24 de maig, es van celebrar les eleccions municipals i
autonòmiques, amb una participació de més del 75% (7.806 vots
comptabilitzats), que representa un increment del 7% respecte

al percentatge de les del 2011. La jornada va transcorrer baix la nor-
malitat democràtica que caracteritza el bon fer de la ciutadania del
nostre municipi. Aquestos resultats (dels quals s'adjunten dades i es-
tadístiques) han donat com a resultat un canvi en l'equip de govern i
una nova distribució en les àrees que el componen, formades per tres
regidors de Gent de Canals, tres de Compromís per Canals, dos del
PSPV-PSOE i un d'Esquerra Unida, així com l'elecció de sis regidors
del PP i dos de Reiniciem Canals.

Felicitar a la ciutadania per la maduresa democràtica demostrada du-
rant la jornada electoral, així també com el treball dut a terme per tots
els professionals i els membres de les meses electorals.

E
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NOTÍCIES NÒMINES DEL PERSONAL POLÍTIC

mb l'arribada al govern municipal del
nou equip, una de les premisses que
ens vam marcar fou la de NO AUG-

MENTAR el gasto que a l'Ajuntament de
Canals li suposaven la globalitat dels regi-
dors amb dedicació i el personal de con-
fiança. 

Per a 2015, la despesa pressupostada per a
pagar les nòmines del personal polític, des
de l'Alcalde fins l'últim dels tres personals
de confiança, era de 162.911,29€. 

Després de les modificacions realitzades,
dels mesos que ningú ha cobrat, de la reta-
llada en personal de confiança (de 3 a 1), etc.,
a la fi del present exercici haurem gastat
127.729,44€, el que suposa un estalvi de quasi
el 22% en un sol any. Parlant en xifres absolu-
tes, són 35.181,85€. 

ESTALVIEM EN 2015 
MÉS DE 35.000€ EN SOUS POLÍTICS

EL NOU EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

A

ESTALVI D’UN 22%
Amb aquest reajust econòmic, i vista la realitat

del poble, l'equip de govern municipal ha

decidit destinar aquests diners estalviats en les

nòmines polítiques a dos temes que

pràcticament a tots ens afecten: la promoció

socioeconòmica i l'ajuda social. 

Despesa pressupostada...........................162.911,29€

Modificacions pressupostaries.................127.729,44€

Diferència ....................................................35.181,85€. 

[
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NOTÍCIESFILLA PREDILECTA

NA ROSARIO FERRER I SANChO 
Filla Predilecta de la Vila de Canals

Alicia Arnau i Aparicio

[
El passat 14 de juliol

l’Excel·lentíssim Ajuntament

de Canals en ple i per

unanimitat va declarar a Na

Rosario Ferrer i Sancho filla

predilecta de la Vila.

Doña Rosario, com carinyosa i respectuosament
és nomenada pels veïns, és sense dubte una de
les figures més importants de la història viva mu-
sical de Canals durant tot el segle XX.

La seua contribució a la vida cultural, social i do-
cent del nostre poble és realment destacable
com ho acredita l’expedient administratiu que ha
avalat aquest merescut nomenament.

AMES DE CASA

VEUS BLANqUES



Rosario Ferrer Sancho va nàixer a
la Torreta de Canals el 9 de de-
sembre de 1922. Enguany com-
plirà 93 anys. Filla de José Maria
Ferrer Juan i de Rosario Sancho
Sanz, va ser la menuda de 4 ger-
mans: José Maria, Antonio i Is-
mael.

Des del seu naixement el con-
tacte amb la música i la cultura
tradicionals van estar molt pre-
sents. Sa mare, “l’agüela” Rosa-
rio, tant freqüentment recordada
pel gran cantaor Pep Gimeno,
com a font de coneixement de la
cançó i les danses tradicionals de
La Costera, va ser el seu primer i
fonamental contacte amb la mú-
sica.

Als 7 anys va iniciar la pràctica del
piano amb les ensenyances de
N’Agustí Roig, mestre i director
de la banda local i més endavant
amb Amelia Sabache a València.
La seua perseverança la van por-
tar estudiar amb Leopoldo Ma-
genti amb qui va aconseguir els
títols superiors de piano i solfeig i
els premis extraordinaris fi de car-

rera per unanimitat al Conserva-
tori de València. Una veritable fita
i tot un merescut reconeixement
a l’estudi i els esforços personals i
familiars realitzats per una dona
en els anys 40 del segle passat.

Acabada la formació inicial va co-
mençar a treballar impartint clas-
ses i ensenyant a cantar als
menuts i joves del poble. Donant
lliçons de solfeig i preparant dife-
rents grups corals de totes les
edats. Impulsant de moltes mane-
res la música i la cultura entre la
població. Des de la dècada dels
50 i durant molts anys va partici-

par en les activitats que es realit-
zaven al Patronat: sonoritzant les
vetllades de cine mut, les activi-
tats teatrals, i altres intervencions
de sarsuela i lírica. Molts mem-
bres de la seua família junt a ella,
veïns i el mateix alcalde José
Mollà van fer possible la primera
dansà al nostre poble.

Va ser, durant més de 60 anys, or-
ganista i directora del cor parro-
quial realitzant una molt
important tasca d’ensenyament
de repertori i tècnica vocal a
molts canalins i canalines que for-
maren part del mateix en dife-
rents èpoques. Va tindre una gran
cura en adequar el repertori a les
celebracions tant en qüestions li-
túrgiques com en la utilització del
valencià en els cants que solem-
nitzaven les misses celebrades en
la nostra llengua. Destacar les
seues interpretacions i improvisa-
cions a l’orgue de les quals tant
hem gaudit durant tants anys.

Als 60 va constituir junt a un grup
de dones la recordada coral Veus

Blanques que va ser premi regio-
nal de cors, al 1969 a València,
segon premi del XV Certamen
Nacional d’Havaners i Polifonia
de Torrevieja, i el tercer premi na-
cional de cors i danses celebrat a
Madrid. Més endavant va fundar
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DANSÀ

CELEBRACIÓ 50 ANyS AMB LA MúSICA
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la coral Renaixença i un grup de
veus mixtes anomenat Els Canals.

Als anys 70 va fundar, amb altres
dones, l’associació Tyrius d’ Ames
de Casa. Paral·lelament va dirigir
una agrupació instrumental. Es-
tava conformada per joves cana-
lins estudiants de música que
s’anomenava Agrupació Musical

José Mollà. Aquesta va permetre
a molts joves i xiquets realitzar
concerts dins i fora del nostre
poble.

La seua tasca com a compositora
ens deixa un nombre molt gran
d’obres religioses, per a orgue,
veu i pianístiques però sobre tot
ens ha deixat les peces més im-
portants de la festa de Sant An-
toni: Les antífones de les Vespres,

la Missa de Gràcia, la cançó dels
Parells i L’himne a Sant Antoni
que tant estimem.

Va ser directora i professora del
conservatori Lluís Milán de Xàtiva
i des dels 80 professora de llengu-
atge musical al Conservatori Su-
perior de Música de Valencia. 

Encara que durant molts anys va
treballar a la capital, Doña Rosa-
rio, mai va deixar d’ocupar-se del
cor parroquial ni de les seues ac-
tivitats al seu poble de manera in-
interrompuda .

Els veïns de Canals al llarg de la
seua vida han sabut reconèixer la
seua tasca i aportacions. Ha sigut
guardonada amb diferents premis
i mencions per part de l’Ajunta-
ment i d’ associacions canalines

com l’Epa, l’Associació d’ames de
casa i la Unió musical santa Ceci-
lia, entre d’altres.

Ha arribat el moment de rendir-li
l’honor més gran. El moment en
el qual el poble de Canals la reco-
neix com a Filla predilecta: per-
què ens trobem davant d’una
dona que ha sigut pionera en
molts aspectes, que va aconse-
guir la seua formació acadèmica
superior en un moment molt
complex i difícil de la història. Una
persona que, més enllà dels pre-
mis i qualificacions acadèmiques,
ha dedicat gran part de la seua
vida al seu poble, compartint i en-
senyant els veïns d’una manera
desinteressada i continuada du-
rant una llarga vida el que es la
seua passió: La música.

El proper
dissabte 12 de
setembre, al
teatre Principal
de València,
tindrà lloc la
final de “Sona
la Dipu” de
l'apartat de
folklore on el
grup de danses
Canyamars
tindrà l'honor
de participar i
demostrar de

què són capaços. Membres del consistori acompanyarem al grup de balladors en
aquesta important data per a ells i per al poble.

CANYAMARS
EL GRUP DE DANSES CANyAMARS 
PARTICIPA EN LA FINAL FOLKLÒRICA “SONA LA DIPU” 
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Els darrers mesos s’han hagut
d’atendre un bon nombre d’a-
nimals que han estat abando-
nats als nostres carrers, tots ells
sense cap identificació i alguns
d’ells en un lamentable estat de
salut, amb riscos sanitaris per a
ells i les persones.

Estos actes irresponsables per
part de les persones envers els
animals comporten una despesa
per al municipi en haver d’aten-
dre a estos animals i portar-los a
un centre d’acollida que a hores
d’ara supera ja els 3.500€

Des del mes d’agost, s’està
portant a terme una campanya
d’informació respecte de la ti-
nença d’animals i les responsa-
bilitats per als seus propietaris,
així com de les possibles san-
cions pel seu incompliment.

Recordem un extracte de la vi-
gent Ordenança municipal sobre

tinença i protecció d’animals de

companyia que estableix, entre

d’altres, la obligatorietat per als
propietaris de:

3 Adoptar les mesures que es-
time més adequades per im-
pedir que embrute les vies i
espais públics. La sanció que
es podrà aplicar pel seu in-
compliment és de 100€.

3 Recollir i retirar els excre-
ments, dipositant-los a l’abo-
cador. La sanció que es
podrà aplicar pel seu incom-
pliment és de 100€.

3 Proveir-los d’un sistema d’i-
dentificació electrònic, mit-
jançant codi identificador. La
sanció que es podrà aplicar
pel seu incompliment és de
600€ a 6.000€.

3 Mantenir-lo en bones condi-
cions higienicosanitàries i al-
bergar-los ens instal·lacions
adequades.

3 Tenir-los baix el seu control
als espais públics per mitjà

d’una corretja o similar per a
evitar danys o molèsties.

També volem informar que d’a-
cord amb la Llei 50/99, de 23 de
desembre sobre el règim jurídic
de la tinença d’animals poten-
cialment perillosos, es considera:

INFRACCIó GREU:

3 Incomplir l’obligació de iden-
tificar l’animal

3 Ometre la inscripció en el re-
gistre

3 Deixar solt un animal potencial-
ment perillós o no haver pres
les mesures oportunes per evi-
tar la seua escapada o pèrdua

Estos incompliments compor-
ten una sanció de 300’42€ a
2.404’05€

INFRACCIó MOLT GREU:
Tindre gossos o animals potencial-
ment perillosos sense llicència. Este
incompliment comporta una sanció
de 2.404’06 a 15.015’30€.

És responsabilitat de tots poder fer un poble més net i habitable

CAMPANYA ANIMALS DE COMPANYIA

Des de la Regidoria de Sanitat volem demanar una vegada més la col·laboració
de tots els veïns i veïnes en l’acompliment de l’Ordenança municipal sobre

tinença i protecció d’animals de companyia, vigent des del 2009.
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Ajuntament de Canals,
com a administració local,
té la funció de prestar uns

serveis als ciutadans. Però els ciu-
tadans necessiten que la gestió
d’eixos serveis siga òptima, que
es realitzen amb agilitat i eficàcia.
I eixe és l’objectiu que ens mar-
quem des d’aquesta regidoria
per a aquesta legislatura que ara
comença: modernitzar el nostre
Ajuntament i millorar l’atenció
personal als ciutadans.

Després de molts anys, és moment
d’actualitzar la gestió municipal.
Per això, des d’aquesta regidoria
ja hem començat a realitzar un es-
tudi i inventari de la situació actual
de la nostra administració local. A
partir de les primeres conclusions,
establirem les línies d’actuació a
seguir per a millorar la gestió a tots
els nivells, optimitzar els nostres re-
cursos i agilitzar els tràmits (tant
entre departaments com amb els
ciutadans).

A més, a llarg termini pretenem
aconseguir la pràctica desaparició
del paper físic, funcionar amb doc-
uments digitalitzats, integrar la in-
formació i unificar el seu
tractament. I és que un dels nostres
objectius és que qualsevol ciutadà,
prèvia identificació, puga gestionar
i consultar des del seu domicili els
tràmits i les gestions personals rela-
cionades amb l’Ajuntament.

Per altra banda, en l’atenció de
l’Ajuntament als ciutadans veiem

fonamental el paper que desen-
volupa el personal municipal. Així
doncs, els nostres treballadors i
treballadores, com a capital humà
i com a element vertebrador i
necessari per a la consecució de
les demandes i sol·licituds dels
veïns de Canals, mereixen una
atenció especial per part de l’e-
quip de govern.

Per això, pensem que també ha ar-
ribat el moment de dur a terme
una bona gestió dels recursos hu-
mans mitjançant una planificació
del planter municipal que cobrisca
amb eficàcia les necessitats reals
del nostre poble. I tenim clar que
a l’hora de prendre decisions per a
la reorganització i millora dels
serveis administratius, hem de tin-
dre en compte l’opinió dels trebal-
ladors municipals, perquè són ells
qui millor coneixen la realitat ad-
ministrativa del nostre ajuntament. 

   En eixe mateix sentit, tenim
previst que el personal dispose

dels millors mitjans tècnics possi-
bles per a realitzar les seues
tasques; i per descomptat, tot
complementat amb una qualifi-
cació adequada. Amb aquesta fi-
nalitat, plantejarem l'elaboració
de plans de formació i millora, es-
tablint mecanismes eficaços de
comunicació i coordinació entre
els diferents departaments mu-
nicipals per oferir uns serveis de
qualitat als ciutadans.

Sabem que la modernització de
l’Ajuntament és un projecte am-
biciós, que costarà un temps i un
esforç per part de tots, però
estem totalment convençuts que
és realitzable i que val la pena.
Amb la implicació del personal
municipal, amb els mitjans tècnics
i econòmics necessaris i amb la
col·laboració ciutadana, estem
segurs que els pròxims anys
aconseguirem fer de l’Ajunta-
ment de Canals una adminis-
tració local moderna, àgil i eficaç.

ALCALDIA,
RECURSOS hUMANS
I MODERNITZACIó
JOAN CARLES PÉREZ PASTOR

L’
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PROMOCIó SOCIOECONÒMICA 
I OCUPACIó, EDUCACIó I
JOVENTUT
RICARDO REqUENA MUÑOZ

ull començar agraint a tots
aquells que heu confiat en
mi i amb el nostre grup per

a conformar l’actual equip de go-
vern municipal. Després de 8 anys
com a Regidor de l’Ajuntament
de Canals, en l’oposició d’una
majoria absoluta, proposant i
aportant idees i projectes interes-
sants per al nostre poble, sense
que pràcticament cap d’aquestes
propostes foren escoltades, ha
arribat un temps de consens,
debat i diversitat. Ja no és tot
blanc o tot negre. Entren els ma-
tisos, i en això, el poble de Canals
eixirà beneficiat. 

Les regidories que tinc delegades
són àrees que requereixen una po-
tenciació important, un tracte
humà i pròxim, i una continua rege-
neració de projectes, idees i activi-
tats. En aquest cas, hi ha projectes
que venen fent-se des de legislatu-
res anteriors, que cal continuar
però amb matisos, modificant-los i
millorant-los per a donar resposta
a les necessitats actuals. Altres, a
més, caldrà crear-los perquè no
existeixen i són fonamentals per la
repercusió dels mateixos. 

La Regidoria d’Educació ha de di-
namitzar-se per complet. S’han
de crear els estatuts del Consell
Escolar Municipal per a que tota
la comunitat educativa de Canals
estiga representada conforme as-
senyala la normativa autonòmica

al respecte. La regidoria ha d’a-
tendre les peticions de les direc-
cions escolars amb la major
celeritat possible, donant solu-
cions a les mateixes i ajudant en
les exigències que aquestes plan-
tegen als òrgans superiors. La
xarxa social que suposa la dele-
gació educativa, la més gran del
poble, no pot estar parada, sense
funcionament; pretenc promocio-
nar-la amb campanyes divulgati-
ves, informatives i formatives,
activitats culturals, jornades d’en-
contre i convivència escolar, acti-
vitats que recuperen les
tradicions populars, folklòriques i
esportives, etc. I per últim dins
d’aquesta delegació, hem de
tenir presents que els col·legis
públics, l’EPA i l’escoleta munici-
pal, depenen el seu manteni-
ment, en certa mesura, de
l’Ajuntament, pel que treballarem
per a que estiguen en les millors
condicions possibles. És més, en
poques setmanes al capdavant
d’aquesta àrea, ja hi ha grans
avanços: banys d’infantil del Vi-
cent Rius, rampa d’accés i bany
adaptat, reparacions generals al
José Mollá, neteja tanca perime-
tral del Francesc Gil... 

La Regidoria de Joventut és una
de les àrees que més necessita
dinamitzar-se doncs tenim una
població jove a la qual no se’ls
atén com correspon, ni amb
oferta lúdica i cultural, ni amb

llocs destinats per a la seua ocu-
pació del temps d’oci. Continuar
amb el que ja es fa és senzill; però
cal fer més. Per a Fira ja hem pro-
gramat un concurs de selfis per a
les xarxes socials i un sopar jove
per a dijous 17. Tenim un edifici
que quan estiga acabat destina-
rem a la gent més jove, amb di-
nàmiques que puguen respondre
al que ells demanden. Però el
més important és escoltar-los. Per
això posarem en marxa el Consell
Juvenil, on tindran cabuda els
col·lectius joves i els instituts de
secundària del poble. El que pre-
tenem és promoure aquest con-
sell per a convertir-lo en un òrgan
generador de propostes interes-
sants, útils i atractives per al sec-
tor juvenil de Canals. 

La Regidoria de Promoció Socioe-
conòmica, aquella on estan inclo-
sos els comerços locals, el mercat
ambulant de divendres, el mercat
municipal, la creació de treball i
ocupació, és evident el grau d’im-
portància que té. No cal ni comen-
tar-ho. La intervenció primera
passa per una revisió de tots
aquests camps per a veure en
quina situació estem, què necessi-
tem i com poder-ho solucionar. La
creació d’una associació de co-
merciants és vital per a potenciar
el comerç local. Millorar els serveis
dels dos mercats és també una
prioritat. I crear llocs de treball, ne-
cessari. Amb l’estalvi en gasto po-

V



Ricardo Requena, regidor d’a-
questa àrea, va encetar la seua
gestió reunint-se i visitant, un a
un, els 9 centres educatius de Ca-
nals, tant foren aquests d’infantil,
primària, secundària o adults, o
de caràcter públic o privat, a més
de convocar un Consell Escolar
Municipal i conéixer, de primera
mà, la realitat pedagògica i les
necessitats del nostre municipi. 
En aquest sentit, i en poques set-
manes de govern local, s’han
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lític augmentarem aquesta partida
en el que resta d’any. Paral·lela-
ment, i amb l’ajuda de qui vulga
participar, caminarem en aquesta
línia per a intentar disminuir la taxa
d’aturats que Canals presenta en
l’actualitat. 
La Regidoria de l’Emissora Muni-
cipal, la qual coordinaré donada
la meua relació amb la mateixa
com a col·laborador durant un
bon grapat d’anys, té molt a fer.

El primer serà modificar el regla-
ment de l’emissora per a donar
cabuda, mensualment, un pro-
grama polític obert a tots, amb
temes d’interés social amb una
participació igual per a tots. A
més, hem enriquit l’acte de la Nit
del Farolet amb els xirimiters, els
cabuts i els balladors i la idea
seria traure també els gegants de
cara a properes edicions. I res-
pecte els treballadors, hem nor-

malitzat la situació que respecte
a l’estiu i les vacances merescu-
des venien arrossegant.  

Aquestes regidories, junt a altres
àrees pròpies a la 1a. Tinença
d’Alcaldia i la futura Alcaldia d’ací
dos anys, em doten d’una gran
responsabilitat i treball que pro-
curaré dur endavant amb la serie-
tat, justícia i trellat igual que hem
manifestat des de l’oposició.

APROFITEM ELS MESOS D’ESTIU 
PER A MILLORAR ELS CENTRES EDUCATIUS 

La Regidoria d’Educació, junt a les d’Urbanisme en alguns casos i Serveis
Municipal en altres, s’han posat les piles durant aquest estiu aprofitant l’absència
d’alumnes per a intervenir, obrar, adequar i reparar aquells desperfectes que
directors i directores ens havien fet arribar els primers dies de govern municipal. [
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alcaldia

Dissabte 12 de setembre, la nostra localitat oferirà
la tradicional fira outlet en la que participen tant
comerços de Canals com de localitats veïnes.

Aquests comerços posaran a l’avast dels visitants
els seus millors productes i servicis com comple-
ments, roba, mobles, noves tecnologies, téxtil per
a la llar, entre moltes coses més, adaptant-se sens
dubte, a cadascuna de les necesitats dels assis-
tents. Més de 40 comerços participaran en la fi-
reta. 

Aprofitem per a recordar que Canals compta amb
una amplia gama de comerços que ofereixen pro-
ductes de gran qualitat a “la porta de casa”,
sense necesitat de buscar-los a fora.

És fonamental impulsar el comerç canalí.

PROMOCIó
SOCIOECONÒMICA
FIRA OUTLET

pogut donar resposta a deficièn-
cies que venien arrossegant-se
des de feia anys en alguns cen-
tres, així com també solucionar
aspectes que facilitaran el dia a
dia de la comunitat educativa de
Canals. 
En el CEIP Vicent Rius, les inter-
vencions han anat dirigides cap a
l’eliminació de les barreres arqui-
tectòniques d’accés des del pàr-
quing fins el recinte escolar, així
com la reparació de la porta del
bany adaptat i la construcció de
serveis en les aules d’infantil,
entre altres obres menors. 
Al CEIP José Mollá, s’ha col·labo-
rat amb la direcció del centre en
la retirada de gran quantitat de
mobiliari en desús, s’ha reparat i
substituit taulells dels corredors i
s’ha adequat l’aula comuna pin-
tant-la i abrillantant-la. A més,
estem en procés de replantar ar-

bres en els patis quan el temps
ho recomane. 
Quant al CEIP Calixte III, agrair la
seua predisposició a que les Regi-
dories de Joventut i Fira i Festes,
organitzen en el seu pati escolar el
primer sopar per a joves de 12 a 18
anys el dijous 17 de setembre.
Amb la direcció s’ha concretat per
a primers de setembre la revisió
dels vestidors per si fora necessari
una intervenció municipal. 
Els IES Francesc Gil i Sivera Font,
tot i no dependre de l’Ajunta-
ment el manteniment de les
seues instal·lacions, sí que és cert
que s’ha actuat també en millores
que afecten a tots, com ha sigut
la neteja perimetral de la tanca
del Francesc Gil així com la poda
dels arbres que ho requereixen. 
Amb els col·legis concertats oco-
rre alguna cosa similar. No
podem executar obres però sí

ens hem posat en contacte amb
els seus directors per a oferir-nos
a col·laborar en tot allò que faci-
lite l’escolarització dels xiquets i
xiquetes matriculats allí. 
Per últim, tenim l’EPA i l’Escoleta
de la Torreta, dos centres extrems
en quant a la franja d’edat del seu
alumnat, i sobre els quals també
tenim previstes actuacions imme-
diates, com podria ser la posada
a punt de la sala d’informàtica i la
revisió de la climatització del
local, respectivament. 
Informar també que des de la Re-
gidoria d’Educació està elabo-
rant-se un ventall d’activitats
lúdiques, pedagògiques, cultu-
rals i esportives que durant el pre-
sent mes de setembre seran
exposades als distins centres
educatius amb la finalitat de dina-
mitzar, el màxim possible, la co-
munitat educativa de Canals. 
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omo responsable del área
económica del Ayuna-
miento de Canals y en co-

ordinación con el resto del
Gobierno Municipal, me he pro-
puesto como las principales lí-
neas de trabajo para los próximos
cuatro años, que los presupues-
tos municipales estén al servicio
de las necesidades reales de los
vecinos y vecinas de Canals, de
la creación de puestos de trabajo
y de ayuda para nuestros comer-
cios y empresas, no va a ser un
trabajo fácil, pero tengo la inten-
ción de hacerlo de la mano y con
la participación de todos los co-
lectivos, la premisa es clara el
Ayuntamiento no es una empresa
que debe atesorar dinero en el
banco, mientras sus vecinos lo
están pasando mal, las personas
son nuestra prioridad.

Este equipo de Gobierno ha reci-
bido de la anterior corporación
un remanente positivo de
1.343.827, 46 €, pero también ha
heredado muchas necesidades
sociales, infraestructuras urgentes
y que se debían haber llevado a
cabo con ese mal llamado supe-
rávit, pero nuestra mirada es al fu-
turo y no al pasado, aunque es
necesario decir que se ha gas-
tado una parte muy importante
del presupuesto, lo que impedirá

acometer parte de las reformas
que teníamos previstas para este
año. Estamos analizando los gas-
tos de la anterior corporación y
después de una Auditoria social
y económica publicaremos su re-
sultado.

Tenemos el firme propósito de
recuperar la Recaudación de los
tributos locales que el Partido
Popular cedió a la Diputación y a
la que pagamos más de 100.000
€ anuales, entendemos que con
ese dinero se puede generar em-

pleo en Canals y tener un mayor
control sobre nuestros impues-
tos, así podríamos gestionar de
forma más directa los aplaza-
mientos y fraccionamientos de
los tributos, lo que supondrá un
alivio económico para muchas fa-
milias, el Ayuntamiento es quien
mejor conoce a sus vecinos. Tam-
bién tenemos el compromiso de
hacer los presupuestos de forma
participativa con las asociaciones
y colectivos, no pueden continuar
haciéndose de espaldas a los ve-
cinos.

PATRIMONI,
ECONOMIA I hISENDA. 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL
ANTONIO OREA PEDRAZA

C

SUPERÁVIT SOCIAL Y TRANSPARENCIA

El Ayuntamiento no es una empresa
que debe atesorar dinero en el banco,
mientras sus vecinos lo están pasando
mal, las personas son nuestra prioridad.[



32 bimCANALS

REGIDORIES ACTUACIONS I PROJECTES DE LES REGIDORIES

cultura

Hay que señalar dos problemas
graves a los que tendremos que
hacer frente de forma inmediata.
El Gobierno del Estado presidido
por Mariano Rajoy ha decidido
elevar el valor catastral de todas
las propiedades, a la vez que ha
rebajado el tipo especial que re-
caudaban los Ayuntamientos,
todos veremos un fuerte incre-
mento en el recibo del IBI del año
que viene, pero que hay que
tener claro que no es porque
nuestro Ayuntamiento haya au-
mentado el recibo, todo lo con-
trario recaudará menos, también
otra decisión del Gobierno del
Partido Popular, nos obligará a
devolver 477.906,93 € de la parti-
cipación en los tributos del Es-
tado, en parte por los propios
errores del Ministerio de Ha-
cienda, ya estamos estudiando
las soluciones para evitar que sea
el ciudadano el que se vea perju-
dicado por estas decisiones polí-
ticas.

Como responsable de la empresa

Municipal RISONCHA, creo que es
necesario una profunda reforma
que garantice su viabilidad y me-
jore las condiciones de trabajo de
los trabajadores, hemos encon-
trado gravísimas irregularidades
en la gestión de Risoncha, y es ne-
cesario un plan integral de inser-
ción de los trabajadores del Centro
Especial de Empleo, dotando de
una formación que ahora es inexis-
tente. Risoncha debe revertir su
beneficio en la sociedad y puede
ser un motor de empleo que prin-
cipalmente debe ir dirigido a per-
sonas con problemas para su
inserción en el mundo laboral.

Transparencia, en la web del
Ayuntamiento existe un portal de
Transparencia donde se publican

los principales datos económicos
del Ayuntamiento y ahora tam-
bién de RISONCHA, nuestro
compromiso con la transparencia,
va más allá y en la medida que los
medios materiales y personales
nos lo permitan nuestro objetivo,
es que toda la información eco-
nómica sea accesible a cualquier
ciudadano que lo desee. 

Por último peno no menos impor-
tante, quiero agradecer a los tra-
bajadores del Ayuntamiento su
entrega y trabajo que han suplido
la falta de información y escasa
colaboración del anterior equipo
de Gobierno en el traspaso de
poderes.

Bona Fira a tots i totes.

Risoncha debe revertir su beneficio en la sociedad
y puede ser un motor de empleo que
principalmente debe ir dirigido a personas con
problemas para su inserción en el mundo laboral.[
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l voltant de cent dies és el
temps que ha passat des
de la pressa de possessió

del càrrec que fins hui tinc com
responsable de les àrees d’esport
i agricultura, poc de temps per a
desenvolupar tot allò que tenim
projectat com equip de govern,
però sense cap dubte i abans de
finalitzar aquest any voreu realit-
zats alguns dels projectes dissen-
yats. Com poc a poc i amb
l’esforç necessari anirem recon-
duint tot allò que no és acord
amb el nostre projecte com Ajun-
tament i recolzant allò que l’e-
quip de govern d’abans ha fet
més o menys bé.

Ja hem fet algunes actuacions
com bé voreu després, ens hem

reunit amb més de 30 associa-
cions esportives i algunes agrà-
ries per transmetre el nostre
projecte, falta molt per fer i tenim
el necessari per a fer-ho, no obs-
tant res serà possibles sense la
col·laboració de aquelles. Tenim
pendent la creació dels correspo-
nents Consells d’Esport i Agricul-
tura, d’aquet últim falta designar
algun membre pels respectius
partits polítics i sindicats i molt
prompte a funcionar. 

En el Consells d’esport tenim que
canviar la normativa i seran els
clubs, associacions i escoles els
que designaran els 8 membres
que formalitzaran el Consell, es-
pere tenir-ho solucionat abans
del novembre.

Com a delegat d’agricultura tenim
un projecte molt interessant sobre
patrimoni del sòl rústic i amb ves-
sants diferents de cultius. A més
de la neteja de camins que ja hem
fet junt a l’àrea de serveis munici-
pals i medi ambient tenim que re-
conduir tot el referent al cicle
d’aigua (potable-riu-regants i sè-
quies…), diferents cursos (poda,
manipulació productes etc., xarra-
des) i asfaltat de camins, serà una
legislatura molt il·lusionant que
caldria consolidar amb el Consell. 

Tinc que agrair com responsable
de govern a tots els tècnics del
nostre Ajuntament i al personal la-
boral l’ajuda prestada, ho dic molt
sincerament, sense ells açò no fun-
ciona. Necessitem d’un personal

AGRICULTURA.
ESPORTS
JOSÉ RAMÓN GARRIDO CENTELLES

A
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professional en tots els sentits i compromés amb el
nostre projecte, un projecte amb transparència i trans-
versal. Especialment tinc que agrair-ho als que tenim
al nostre voltant com responsables de les àrees que
ens han ajudat i assessorat en tot.

Per últim donar les gràcies a tots els usuaris de les
respectives instal·lacions esportives pel respecte i
“saber fer” en la utilització d’aquestes, no obstant
demane més responsabilitat i comprensió a l’hora
d’utilitzar allò que es de tothom. 

ACTUACIó EN EL POLIESPORTIU
Tancament del Camp de futbol “El Llimoner” amb zona
ajardinada.

ACTUACIó EN EL “QUATRE CAMINS”
Acabament dels vestidors. Es construiran baix les gra-
deries tres vestidors i un per als arbitratges, a més es
tancaran les graderies mitjaners per raons de seguretat
i per la utilització dels espais resultants per fer sales de
reunions per als clubs.

ACTUACIó EN EL PAVELLó R.TORMO
Dels dos vestidors actuals baix les graderies i al sote-
rrani es transformaran en quatre vestidors (dos per ca-
dascú dels sexes) per fer més raonable la mobilitat de
jugadors i jugadores, quedant d’aquesta manera un
espai desaprofitat en espais consolidats.

A més baix les graderies es confeccionaran 6-7 sales per
a cada club per guardar-hi els materials i a més tenir un
lloc de reunió.

MOLT BONES FESTES.
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es meues primeres paraules
com a regidor delegat d’Ur-
banisme, con no pot ser d’al-

tra manera, són posar-me a
disposició dels ciudatans per a qual-
sevol qüestió que estimen oportuna.

La regidoria d’urbanisme és una
de les delegacions més comple-
xes dels ajuntaments, ja que es
tracten temes com: el planeja-
ment del poble, la gestió i disci-
plina urbana, els espectacles, els
establiments públics i activitats,
les declaracions de patrimoni cul-
tural i, en concret al nostre depar-
tament, tenim la gestió del
cementeri; tot açò i més, dota a
l'àrea d'urbanisme de Canals
d'una important rellevància da-
vant la qual sols puc agrair la con-
fiança que ha dipositat l’equip de
govern en la meua persona a l’-
hora de gestionar-la.

També volia agrair a l'antic regi-
dor d’urbanisme el treball i esfor-
ços que ha realitzat al cap del
departament en els darrers anys.

En estes dos mesos que porte al
capdavant d’urbanisme he pogut
anar coneixent les necessitats del
departament i dels ciudatans, així
com la necessitat d'encetar i fina-
litzar projectes que des de l'equip
de govern actual creiem que són
capitals per al nostre municipi. Al-
guns dels que a hores d’ara estan
a la nostra agenda són:

ESPECTACLES,
ESTABLIMENTS I ACTIVITATS.
OBRES I URBANISME
MANUEL SANCHIS POLOP

L

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER DE SAN RAFAEL

PROJECTE ACONDICIONAMENT POLIESPORTIU MUNICIPAL y PARC JAUME I



3 Liquidació definitiva de la zona
Horts.

3 Revisió Pla General Ordenació
Urbana (PGOU).

3 Renovació del clavegueram
dels carrers Diputació, Simo
Duato, San Rafael, Cervantes i
Avd. Jaume I.

3 Sòl industrial (El Corcot i/o Les
Moles II).

3 Auditori Municipal.

3 Adequació de carril peatonal /
bici fins el col·legi Vicent Rius.

3 Remodelació Avinguda Jaume
I (voreres, enllumenat, jardine-
res, carril bici...).

L'atenció al públic i la gestió dià-
ria que els ciutadans ens sol·lici-
teu ha de ser també objecte de
millora per la meua part. Cal mo-
dernitzar el departament donant
així solució al dia a dia que, a la fi,
dotarà de major qualitat el servici
que donem al ciutadà.

Per concloure amb aquest breu
escrit desitjar que gaudiu d’a-
questa Fira de Setembre de 2015
que anem a encetar.
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PROJECTE VESTUARIS CAMP DE FUTBOL

PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DELS VESTUARIS DEL PAVELLÓ RICARDO TORMO

RENOVACIÓ CREU

Salutacions cordials.
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CULTURA, 
FIRA I FESTES. TURISME.
CELIA IBAÑEZ BELDA

aja per davant el plaer i la
responsabilitat de poder-
me dirigir als veïns de Ca-

nals per primera vegada
mitjançant aquest BIM de la Fira
de Setembre, com a Regidora.

Les meues primeres paraules al
capdavant de la Regidoria de
Cultura són per a posar-me a dis-
posició de totes les associacions
culturals del poble i de qualsevol
persona amb inquietuds culturals,
per tal de dur endavant un pro-
jecte cultural el més ample, divers
i heterogeni, dins de les possibi-
litats existents i atenent i tractant
a tot el món per igual. Així, re-
prendre el contacte amb totes les
associacions culturals locals, mit-
jançant el Consell de Cultura, per
poder conèixer-nos tots, parlar,
debatre, i sobretot, impulsar
entre tots les manifestacions cul-
turals a Canals serà una de les pri-
meres prioritats.

Per una altra banda, agrair a l’an-
terior Regidor de Cultura que
deixarà embastades les principals
activitats culturals que hem dut a
terme aquest estiu. Així, de nou
les Nits al Túnel, va tornar a reunir
nombrós públic a la fresca d'a-
quest paratge natural, amb una
programació variada i amena que
va fer la delícia dels assistents.
També al mes de juliol, vam dur a
terme concerts, exposicions de
pintura, presentacions de llibres,
etc., i tot un seguit d’activitats
que donen fe de la bona salut

cultural del nostre poble fins i tot
als mesos d’estiu. No podem
oblidar que Biblioteca i la Casa
de Cultura Ca Don José, que no
han vist interromput en cap mo-
ment el seu horari durant tot l’es-
tiu, segueixen sent un lloc de
referència per fer qualsevol acti-
vitat cultural; xerrades, reunions,
conferències, a banda de seguir

abastant de literatura de tot
tipus, a través del préstec de la
Biblioteca, als lectors de Canals i
pobles veïns.

De cara a setembre vull avançar-
vos que tenim el I Certamen de
Bandes de Musica Juvenils el dis-
sabte 12 de setembre, on esteu
tots convidats a acudir a este es-

V
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deveniment que preveiem serà
molt cridaner i molt atractiu ja
que els participants són joves mú-
sics de bandes de la província de
València. Aprofite per a desitjar
molta sort al Grup de Danses
Canyamars que eixa jornada par-
ticipa en la final del Concurs Sona
la Dipu de Folklore.

En la Regidoria de Fira i Festes,
també hem tingut diversos actes
que hem organitzat com va ser el
Mig Any Fester Sant Antoni 2016,
que junt als festers omplírem el
poble d’activitats lúdiques, musi-
cals i gastronòmiques. A més a
més, hem celebrat les festes pa-
tronals de Torre-Cerdà, així com
el patró d´Aiacor Sant Jaume.

També informar que en la regido-
ria de festes, tenim previst conti-
nuar amb el consell de la festa,
que creguem necessari i enriqui-
dor de cara a fer més gran la nos-
tra festa de Sant Antoni. Però
sens dubte el gran esforç d’estos
mesos ha sigut poder organitzar
la Fira de Setembre, oferint un
programa molt variat i atractiu,
sumant algunes novetats, el Fes-
tfira (Festival de Grups Musicals) i
junt a la Regidoria de Juventut,

un sopar per al joves de 12 a 18
anys. Tot i ampliar els actes, la
nostra motivació any a any es mi-
llorar la nostra fira, així en passar
aquesta edició, convocaré una
Comissió Informativa amb tots els
grups municipals per a que tots
aportem idees.

Respecte a la Regidoria de Tu-
risme, continuem treballant per
donar a conèixer el nostre poble
i fer-lo atractiu tant a nivell festiu
com a nivell cultural, per així obrir
les portes del nostre poble a tots.

Per concloure, desitjar-vos a tots
que passeu una bona Fira.
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SEGURETAT CIUTADANA.
BENESTAR SOCIAL I SERVEIS
SOCIOSANITARIS
TONI SÁNCHEZ AGUADO

na regidoria complexa per
les seus atribucions així
com també per una vesant

que ha de ser en molts casos pu-
nitiva davant comportaments i ac-
cions que afecten a la convivència
dels veïns i veïnes o l’ incompli-
ment de normes.

Així i tot, des d’esta regidoria
volem desenvolupar principal-
ment una tasca de protecció i
prevenció dels ciutadans davant
qualsevol tipus de situació que
puga significar un risc potencial
per a les persones, els immobles,
les propietats, els paratges o les
instal·lacions i bens públics.

Depenen d’esta regidoria dele-
gada la Junta Local de Seguretat
Ciutadana, la Junta Local de Pro-
tecció Civil i els seus voluntaris
així com el Cos de Policia Local

I com ja hem dit abans, volem
que l’activitat d’esta regidoria
siga eminentment preventiva,
col·laborant amb la ciutadania
per tal d’evitar situacions que pu-
guen acabar en sancions o expe-
dients administratius, amb
conseqüències econòmiques, ad-
ministratives o fins i tot penals.

Per això la col·laboració de tots
els veïns es fa necessària per fer
entre totes i tots un poble més
habitable i còmode per viure.

Volem disposar dels millors recursos

humans amb la millor formació i els
millors equipaments possibles per
oferir els millors serveis als ciutadans,
per tenir un cos de Policia Local i de
Protecció Civil proper a les persones
a les quals han de servir.

Es promouran campanyes infor-
matives i preventives en l’àmbit
de la seguretat dirigides als dife-
rents col·lectius del poble: educa-
ció vial a les escoles, atenció i
cura dels animals de companyia,
informació sobre nous tipus de
delictes, campanyes i controls
preventius amb altres institu-

cions... així com també es tractarà
de reforçar la proximitat i presèn-
cia policial per tal d’evitar els de-
lictes o situacions de risc, així com
poder incidir en la informació i
atenció als ciutadans. Esta regi-
doria està coordinada amb altres
Cosos i Forces de Seguretat de
l’Estat, oferint també la seua
col·laboració.

Amb la col·laboració de totes i
tots en la cura de la convivència
veïnal i les normes que ens regei-
xen, farem un poble més segur,
més habitable, millor.

U

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

La col·laboració de tots els veïns es fa
necessària per fer entre totes i tots un
poble més habitable i còmode per viure.[



ncara que fa poc de temps
que tinc la satisfacció d’estar
al front d’esta regidoria, cal

dir que a l’Equip de Govern la
considerem tan important com
qualsevol altra, així com també la
podríem considerar, sinó la més,
delicada. Delicada per que trac-
tem directament amb les perso-
nes, de situacions personals, amb
noms i cognoms que fan histories
concretes i individuals i que com
a poble, com a col·lectiu hem de
treballar junts per tal de fer front
als reptes que dia a dia se’ns pre-
senten per millorar la qualitat de
vida de tots els veïns.

Però entenem que el Benestar
Social no és sols la prestació de
serveis o ajudes socials. Creguem
que el Benestar Social és un dels
pilars fonamentals de l’Estat del
Benestar, junt amb l’educació i la
sanitat, i que ha de ser un dret
per a qualsevol ciutadà i ciuta-
dana del nostre poble, i no sols
per las veïns que puguen estar
travessant una situació de vulne-
rabilitat de qualsevol tipus.

És per això, que per esta nova le-
gislatura volem assumir el repte de
consolidar i ampliar els serveis que
ja es presten però alhora millorar
els equips humans per tal de posar
en marxa nous serveis que puguen
atendre noves necessitats davant

noves situacions: informació i
accés als serveis socials bàsics,
atenció a persones en situació de
dependència, ajudes individuals a
situacions d’emergència, servei
d’ajuda a domicili, ajudes per a lli-
bres, ajudes per menjador escolar,
menjar a casa per a majors, menú
nutricional a l’estiu, mediació, pro-
jecte “aupa’t”, atenció a col·lectius
en situació de vulnerabilitat...

Hem de buscar, des del consens
però també des dels coneixe-
ments tècnics, les millors fórmu-
les per posar en marxa els serveis
de Centre de Dia i Centre de Ma-
jors, dos infraestructures amb uns
equipaments que requereixen

d’una gestió eficient i eficaç per
oferir els millors serveis i atenció
als nostres majors, col·lectiu que
és cada vegada més nombrós i
amb noves necessitats, treballant
amb ells per afavorir que siguen
part activa de la nostra societat
local.

I volem fer-ho amb la participació
dels tots els col·lectius i entitats
del nostre poble que estan treba-
llant dia a dia per fer millor la vida
de les persones a les que atenen
i es dirigeixen: majors, persones
amb capacitats diferents, joves,
dones... des de la transversalitat i
la complementarietat de les ac-
cions, per sumar, tots, en la realit-
zació d’un projecte comú de tots
i per a tots.

No serà fàcil, però tenim ja un
camí recorregut, experiència acu-
mulada, coneixement de la reali-
tat social del nostre poble,
persones compromeses amb
idees i iniciatives per construir un
poble més solidari, preocupat i
ocupat en millorar el benestar
dels seus veïns i veïnes.

REGIDORIES ACTUACIONS I PROJECTES DE LES REGIDORIES
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I SERVEIS SOCIOSANITARIS

E

Creguem que el Benestar Social és un
dels pilars fonamentals de l’Estat del
Benestar, junt amb l’educació i la sanitat, i
que ha de ser un dret per a qualsevol
ciutadà i ciutadana del nostre poble[
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SERVEIS PÚBLICS MUNICIPALS
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA
MERCAT I CEMENTERI
M. JOSEP CASTELLS VILLALTA

a Regidoria de Serveis Mu-
nicipals és molt àmplia, ja
que compren tasques com

la higiene, la neteja, el manteni-
ment i la conservació de tots els
serveis dels quals ens agrada
gaudir al nostre poble. 

Hi ha molt a fer, les nostres tas-
ques no s’aturen mai i els recur-
sos de vegades són limitats. Però
també és veritat que en esta
etapa que ara encetem disposem
del més important: molta il·lusió,
un gran equip i molts projectes
interessants.

Des del passat mes de juny ja
estem treballant i de moment
destaquem les següents actua-
cions: hem intensificat els treballs
de neteja viària, hem adquirit una
nova màquina per al manteni-
ment de parcs i jardins, hem in-
crementat la higiene dels parcs
canins i continuem millorant les
incidències al clavegueram i les
vies públiques.

També estem millorant les in-
fraestructures al cementeri muni-
cipal i les instal·lacions del bar del
Mercat Municipal, ampliant i re-
modelant els seus espais

La nostra actuació no es limita
únicament al present, també
volem mirar cap al futur. Per això
estem estudiant i dissenyant pro-
jectes a llarg termini, que es pu-
guen començar ara i continuar els
pròxims anys. La nostra idea és
anar aconseguint un poble òptim
per a gaudir-lo ara, però també

deixar-lo millor per a les futures
generacions.

Per altra banda, i com a novetat,
volem convertir aquesta regidoria
en una àrea municipal interactiva,
participativa, on la ciutadania siga
la protagonista i puga prendre
part de les decisions. Tot els as-
pectes que envolten al poble
també són decisió de totes i tots,
no solament de la gent que es
dedica a la política. És per això
que en aquesta nova etapa la Re-
gidoria de Serveis Municipals tin-
drà molt en compte les vostres
idees, les vostres queixes, les vos-
tres propostes de millora. Com a
responsable de l’àrea vos de-

mane que em comuni-
queu (personalment,
telèfon, mail, xarxes so-
cials...) tot allò que
puga fer de Canals un
poble millor, un poble
al servei de les perso-
nes.

Un exemple de partici-
pació ciutadana serà el
Pla de Millora dels nos-
tres parcs i jardins que
realitzarem pròxima-
ment. El nostre objectiu
serà visitar cada zona
verda del poble per ob-
servar els diferents as-
pectes a millorar, i en
eixes visites volem
comptar amb la presèn-
cia de veïns i veïnes
que ens facen les seues
aportacions. Estic con-

vençuda que amb la implicació i
col·laboració de tota la ciutadania
aconseguirem fer un poble net,
cuidat, bonic, un poble per a gau-
dir-lo i estimar-lo.

Aquestes són les nostres inten-
cions. No podem dir que farem
en un any un Canals, un Aiacor,
una Torre Cerdà i una Torreta idò-
nies , però sí que ens comprome-
tem a treballar amb constància,
amb forces i amb valentia. En esta
nova etapa de la Regidoria és l’-
hora de trobar-nos, dialogar, de-
cidir, caminar i avançar junts fent
poble, tant per a nosaltres com
per als que vindran.

L

Característiques:
Màquina tallagespa, marca Hurvaqna. Compta
amb el sistema mulching que consisteix en tallar
i triturar la gespa reduïnt-la al mínim tamany, per
després incorporar-la com adob per al terreny.
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a producció de RSU durant
el període del 2015 s’ha in-
crementat pel que fa als

anys anteriors, en canvi, la reco-
llida selectiva ha disminuït lleuge-
rament. A continuació passem a
desglossar-ho:

3 Canals ha aconseguit durant el
primer semestre de l’any la
xifra de 56.780kg de paper i
cartró. S’ha fet una valoració
per als sis mesos i es preveu un
lleuger augment. 

3 Quant a la recollida selectiva
d’envasos, s’han comptabilitzat
un total de 43.340kg en el pri-
mer semestre. Si extrapolem
les dades al següent semestre,
s’observa que no hi ha un aug-
ment del nombre de residus.

3 Hem disminuït el nombre de
residus de vidre respecte als
anys anteriors.

3 Pel que fa a la recollida de roba
i d’oli, no s’observen canvis sig-
nificatius en la quantitat de re-
sidus.

3 Un altre tipus de residu són els
RSU (Residu Sòlid Urbà).
Podem observar un augment
en la quantitat de residus reco-
llits respecte l’any 2014.

A partir de les dades estadísti-
ques recollides podem observar
que ha augmentat el reciclatge
en el nostre municipi, la qual cosa
beneficia a tothom. A continua-
ció, mostrarem un seguit de
raons mitjançant les quals obser-
varem la importància del reci-
clatge. El més important és que si
reciclem, contribuirem a la pre-
servació del medi ambient.
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Raons per a reciclar:

3 Es disminueix la contaminació
del planeta, per tant, s’evita
que s’acumulen els residus en
els rius, penya-segats i ba-
rrancs.

3 S’utilitzen menys matèries pri-
meres, per la qual cosa s’evita
la sobreexplotació dels recur-
sos naturals.

3 Quan separem els residus or-
gànics, podem elaborar adobs
per a usar-los en els nostres jar-
dins o cultius. D’aquesta ma-
nera s’evita l’ús de fertilitzants
químics i es redueix la contami-
nació de les aigües.

3 Es prevenen focus d’infecció en
el municipi.

3 Preservem l’hàbitat natural de
moltes espècies autòctones i, a
més, protegim els aqüífers.

3 Quan reciclem, allarguem la
vida útil dels material i així es-
talviem diners i recursos.

3 Ajudem a la creació i al mante-
niment de llocs de treball per-
què el procés de reciclatge de
residus necessita empreses i
persones que agafen els dife-
rents materials per a classificar-
los posteriorment.

En general, la neteja del municipi
ha millorat perquè se li ha dotat a
aquest servei dels mitjans neces-
saris. Canals disposa de 407 con-
tenidors del cuals trobem 287 per
a RSU, 34 per a paper i cartró, i 42
per a envasos. A més d’altres 44
contenidors per a vidre. 

També es poden trobar en dis-
tints punts del municipi conteni-
dors per a la recollida de roba i
oli, els cuals es troben distribuïts
en els següents llocs:

Contenidors ROBA Contenidors OLI

C/ Dionis d'Hongria C/ Dionís d'Hongria

Plaça Josefa Fito Plaça Josefa Fito

C/Torreta C/Torreta

C/ Maestro Serrano Mercat Municipal

Jaume 1 Av Valencia

C/ San Joan de la Ribera Plaça de la Constitució

C/ Dr. Saurina/Blasco lbañez Prolongació la Torreta

C/ Dipósit Torre Cerda

Canals-Aiacor Aiacor

*LOCALITZACIÓ DELS CONTENIDORS DE ROBA I D’OLI
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omo responsable del Área
de Transparencia y Partici-
pación Ciudadana:

La nueva Concejalía de Gobierno
Abierto supone un gran cambio
para el Ayuntamiento de Canals.
Se trata de un departamento
nuevo, sin personal ni presu-
puesto. Pese a ello tenemos un
gran reto inmediato: cumplir con
la Ley 2/2015 de Transparencia,
Buen Gobierno y Participación
ciudadana de la Comunitat Va-
lenciana antes de la fecha límite,
el próximo 9 de octubre. 

Son nuevos tiempos en este te-
rreno y toda la legislación está por
hacer. Nuestro primer empeño va
a ser por lo tanto burocrático, para
poner a Canals al día en estos
temas y cumplir con la nueva nor-
mativa. Estamos elaborando las
ordenanzas municipales para ello.
Esperamos que este trabajo ac-
tual, ingrato y poco visible, siente
las bases para las actuaciones de
los futuros gobiernos locales.

Nuestro objetivo a medio y largo
plazo es adaptar el Ayunta-
miento a la nueva realidad social,
la colaboración ciudadana en la
vida política. Para ello, será nece-
sario dotarnos de varias cosas:

3 Un portal de transparencia en
el que el ciudadano encuentre
toda la información sobre la
gestión de Canals (facturas,
empresas contratadas etc.).

3 Herramientas participativas,
como una web que facilite
hacer propuestas, debatirlas y
trasladarlas al equipo de go-
bierno.

3 La activación de los Consejos
Municipales para que las diver-
sas organizaciones de un
mismo sector se coordinen
entre ellas y tengan un con-
tacto más estrecho con el
ayuntamiento.

Como novedad, estamos estu-
diando dividir Canals en barrios
para estructurar y facilitar el pro-
cesamiento de datos a pequeña
escala. Así facilitaremos a los ve-
cinos participar de forma más rá-
pida y cercana a sus necesidades
reales.

Otro objetivo fundamental que se-
guiremos durante toda la legisla-
tura será crear lazos de
colaboración continua con la Uni-
versidad de Valencia y la Universi-
dad Politécnica de Valencia, así
como asociaciones ciudadanas va-
lencianas o españolas con expe-
riencia en la materia: Plataforma
Auditoría Ciudadana de la Deuda
de Valencia, con sus Observatorios
Ciudadanos Municipales, Funda-
ción Civio, Grup Càlam, Transpa-
rencia Pública, la Diputación de
Valencia, la Federación de Munici-
pios y Provincias y Ayuntamientos
(Quart de Poblet, Ontinyent, To-
rrent, Gandía, etc.) y todos los par-
tidos políticos.

PARTICIPACIó CIUTADANA I
TRANSPARENCIA.
MEDI AMBIENT
CLAUDIA SUÁREZ GONZÁLEZ

C
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omo responsable del Área
de Medio Ambiente:

La Concejalía de Medio
Ambiente tiene muy poco presu-
puesto y dependerá en gran
parte de las subvenciones a ese
sector que vamos a solicitar a
todos los niveles: autonómico,
nacional y europeo. Ahora bien,
afortunadamente, contamos con
dos grandes asociaciones en Ca-
nals, ACDEMA y El Brot. 

Hemos establecido contacto con
ellos para trabajar conjuntamente
en los temas medioambientales.
Necesitaremos su gran experien-
cia y sus consejos para llevar a
cabo un análisis de la situación
actual de nuestros parajes para
futuras actuaciones.

Como primera medida, es im-
prescindible estudiar y solucionar
la problemática del rio Sants.
Para ello contaremos con asocia-
ciones, agricultores y ayunta-
mientos, así como todo el que
quiera participar, ya que toda la
experiencia es importante.

A corto plazo vamos a preparar -
junto con las asociaciones me-
dioambientales, comerciantes y
vecinos- la próxima Feria de

Medio Ambiente. Habilitaremos
canales para que nos trasladéis
vuestras aportaciones. Queremos
usarla de plataforma para una
mejor educación ambiental y
para sondear posibilidades labo-
rales más sostenibles. 

Otro proyecto fundamental es la
activación del Aula de la Natura.
Nos reuniremos con las asocia-
ciones y los ciudadanos para ela-
borar el oportuno reglamento de
funcionamiento. Queremos darle

un uso con valor social para el
municipio y nuestro entorno.

A largo plazo, pretendemos des-
arrollar e implantar la Agenda 21. Es
un proyecto europeo de compro-
miso con el medio ambiente y me-
jora de la calidad de vida de los
habitantes. En principio, la Agenda
21 debe contemplar tres aspectos:
la sostenibilidad medioambiental, la
justicia social y el equilibrio econó-
mico. Todas ellas con un eje trans-
versal, la participación ciudadana.

C
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stimats veïns de Canals,
com a portaveu del grup
municipal Popular de l’A-
juntament de Canals, és

per a mi un plaer poder dirigir-me
a tots vosaltres en aquesta publi-
cació municipal que, aprofitant
les properes festes de la fira del
2015, ens ofereixen la possibilitat
de poder fer-vos arribar aquestes
paraules en nom del grup muni-
cipal Popular de Canals.

Fa quasi 3 mesos de les passades
eleccions municipals, i aquestes
ens vau tornar a elegir com la
força més votada, però no amb la
majoria que necessitàvem per a
governar. Al final un pacte entre
cinc partits, que prompte es
quedà en quatre, ens va llevar la
possibilitat de seguir gestionant
el nostre ajuntament. Així i tot, el
nostre grup ha de ser capaç des
de l’oposició de seguir aportant
per que el nostre poble seguisca
en la línia ascendent que li hem
donat les últimes dos legislatures
de govern Popular.

No és moment de parlar de polí-
tica, sinó de festa, però si que
hem d’exigir en qualsevol mitjà
de comunicació que estiga a la
nostra disposició de que les pro-
meses estan per a ser complides,
que el que es diu a l’oposició,
pren més rellevància si cap quan
un governa. Com ja vam recordar
en el passat plenari, “somos es-
clavos de nuestras palabras”.

Esperem que la transparència i
participació que tots els grups
hem inclòs en els nostres progra-
mes electorals siga aplicada de
forma efectiva i eficient, per a que
tots els grups tant a l’equip de
govern, com els que estem a l’o-
posició, així com qualsevol veí,
tinguem cabuda en la gestió dià-
ria del nostre ajuntament, i per
tant del nostre poble.

Aprofitem aquestes línies per a
desitjar a tots els canalins i cana-
lines, i als forasters que aquests
dies de festa ens visitaran, que
disfruten de les festes amb ci-
visme, ja que les festes han d’unir
més si cap a un poble i han de fer
aflorar el millor de cadascun de
nosaltres. Esperem que l’hospita-
litat que sempre ha caracteritzat
al nostre poble es veja reflectida
en aquests dies de festa.

No em queda res més que desit-
jar en nom de tot el grup munici-
pal Popular unes BONES FESTES
a tots els veïns i veïnes de Canals.

PARTIT POPULAR
ANTONIO PÉREZ GARCÍA 
Portaveu del grup municipal Popular

E
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El nostre grup ha de ser

capaç des de l’oposició

de seguir aportant per

que el nostre poble

seguisca en la línia

ascendent que li hem

donat les últimes dos

legislatures de govern

Popular.
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ola! Volem aprofitar la difu-
sió d'aquest mitjà, en pri-
mer lloc, per agrair la

confiança que 887 canalins i cana-
lines van dipositar en nosaltres,
fent-nos obtenir, en pocs mesos
d'existència, 2 regidors/es. En
segon lloc, volem presentar-nos a
la gent que, potser, tot i que ha
escoltat parlar de nosaltres, en-
cara no ens coneixia, a la gent a
qui normalment no podem arri-
bar a través de les xarxes socials i
les activitats que habitualment
duguem a terme.

Qui som 
Reiniciem Canals?
Reiniciem Canals som un grup de
gent inquieta, treballadora, que
hem anat trobant-nos en distints
espais de treball pel poble i més
enllà del poble. Gent que ente-
nem que el municipi no acaba en
ell mateix i que treballar pel poble
és fer-ho per una transformació so-
cial més ampla. Així, creiem que la
millor manera d'estimar el nostre
poble és treballar des d'ell per la
seua millora i, amb ella, contribuir,
posar la nostra pedreta, en la cons-
trucció d'una societat millor per a
totes i tots.

Què fem a
l'Ajuntament?
Vam decidir formar una candida-
tura ciutadana en què l'ordre de

la llista es va escollir -íntegra-
ment- en primàries obertes a la
ciutadania, i presentar-nos a les
passades eleccions municipals,
convençudes, convençuts, de
que el canvi s'aconsegueix treba-
llant tots els espais: institucions,
places, carrers, escoles, xarxes so-
cials, àmbit domèstic...

A l'Ajuntament -la nostra institu-
ció més propera- la nostra pre-
tensió principal és aprofitar,
precisament, aquesta proximitat,

per posar les decisions en mans
de la gent, per tal que la política
deixe d'entendre's com a votar
cada quatre anys i que s'obliden
de nosaltres, per tal que les nos-
tres veus s'escolten i siguen tin-
gudes en compte dia a dia.

En un primer moment, se'ns va
proposar entrar a formar part del
govern, junt amb les altres quatre
forces que ara mateix en formen
part -Gent de Canals, Compromís
per Canals, PSPV Canals i EUPV

REINICIEM CANALS

H

La millor manera d'estimar el nostre
poble és treballar des d'ell per la seua
millora i, amb ella, contribuir, posar la
nostra pedreta, en la construcció d'una
societat millor per a totes i tots.
[
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Canals-. Reiniciem Canals vam
acceptar, tot considerant que,
malgrat que és complicat confluir
amb forces distintes, podíem fer
una gran tasca dins del govern,
dur a terme polítiques més popu-
lars i menys populistes i estar dins
però alhora a peu de carrer -
molts obliden d'on venim i a qui
ens devem-.

Però la nostra forma de treballar,
oberta i transparent, prompte va
incomodar a l'equip de govern i
ens van fer fora d'ell.

Així, ara ens trobem a l'oposició.
Estem en procés de recopilació
d'informació per tal de conéixer
amb tot detall la situació de l'A-
juntament i poder presentar
aquelles propostes i projectes
que tenim en ment.

Prometem que treballarem molt
durant aquests 4 anys, tant dins de
l'Ajuntament, com fora d'ell i que
estarem oberts, en tot moment, a
suggeriments, crítiques i recoma-
nacions.

Més enllà 
de l'Ajuntament
Reiniciem Canals funciona també
com a associació, com a col·lectiu
de gent que organitza actes i acti-
vitats d'interés per al poble. En la
nostra breu trajectòria ja comptem
amb una programació que ens
avala: fòrums d'ecologia i urba-
nisme, de benestar social i joven-
tut, de cultura, educació i mitjans
d'informació, de treball, atur i pre-
carietat laboral, de govern local,
participació i transparència, en què
vam convocar a especialistes en
les esmentades matèries i a tots
els sectors del poble interessats
per elaborar el nostre programa

electoral; vam elaborar enquestes
sobre distintes temàtiques en què
la gent va poder deixar les seues
opinions, tant els divendres de
mercat com a través de la nostra
web; vam realitzar presentacions i
algun que altre concertet i sopar
popular; i durant aquest estiu hem
organitzat una xerrada sobre la si-
tuació del macroabocador de Lla-
nera i la taxa del COR i un cicle de
cinema a la fresca.

Vull participar!
Reiniciem Canals és un moviment
obert. No només això. És un mo-

viment en què demanem la parti-
cipació de tota la gent possible,
un moviment on totes i tots som
necessaris. 

Si vols col·laborar o, simplement,
obtenir més informació del
col·lectiu, escriu-nos a reiniciem-
canals@gmail.com i prompte ens
posarem en contacte amb tu.

Bona Fira!

Aprofitem l'avinentesa per desit-
jar-vos una bona i participativa
festa!
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Prometem que treballarem molt durant
aquests 4 anys, tant dins de l'Ajuntament,
com fora d'ell i que estarem oberts, en tot
moment, a suggeriments, crítiques i
recomanacions.[
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NOTÍCIES ACTIVITAT MUNICIPAL

Ajuntament de Canals, des
de la Regidoria de Segure-
tat Ciutadana, s’ha adherit

en els darrers mesos a campa-
nyes especials de la Direcció Ge-
neral de Trànsit (DGT).

Pels efectius de la Policia Local, del
6 al 12 de juliol, es va realitzar la
campanya especial “Condicions
del vehicle” i que ha tingut com a
objectiu la realització de controls
preventius aleatoris sobre vehicles
dins del casc urbà per tal de vigilar
les condicions dels mateixos: neu-
màtics, enllumenat i senyalització,
plaques de matrícula, documenta-
ció del vehicle i vigència de les ins-
peccions tècniques.

Es van controlar un total de 131
vehicles, havent-ne detectat defi-
ciències en 5 dels vehicles totals
controlats i que han comportat un

total de 9 infraccions denuncia-
des als mateixos.

En el mes d’agost, i entre els dies
10 i 16, es va desenvolupar la
campanya especial “Controls
preventius d’alcohol i drogues” i
que ha tingut com a objectiu re-
alitzar controls preventius aleato-
ris sobre els conductors de
vehicles de qualsevol tipus, en di-
ferents vies i hores. 

Es van realitzar controls d’alcoho-

lèmia a un total de 43 conductors,
havent-ne pogut detectar a 2
conductors per damunt dels lí-
mits permesos a la Llei de Segu-
retat Vial.

Encara que en ambdós activitats
preventives s’han pogut detectar
incompliments de la legislació vi-
gent, des de la Regidoria de Segu-
retat Ciutadana volem valorar
positivament els resultats aconse-
guits, amb un acompliment majo-
ritari dels requisits legals dels
vehicles i dels seus conductors (tan
sols un 3’82% dels vehicles contro-
lats han estat denunciats en la pri-
mera campanya i més del 95% dels
conductors sotmesos al control
d’alcoholèmia han donat negatiu)
considerem que cal continuar fent
esforços per eliminar qualsevol risc
tant en la conducció com en el
manteniment dels vehicles.

l nostre ajuntament, amb l’a-
juda rebuda per la Diputació
de Valencia, per un import

de 6.270 € ha pogut executar al
nostre poble el Programa d’Assis-
tència Nutricional.

Aquest programa, dirigit a me-
nors, de 3 a 16 anys escolaritzats i
en situació de vulnerabilitat, ha
tingut com a objectiu el poder
garantir durant el període estival,
en que no funcionen els menja-
dors escolars, l’accés a l’aport nu-
tricional necessari per tal de

garantir el creixement ade-
quat dels menors del nostre
poble.

Des del 1 de juliol i fins al 30
de setembre ha estat desen-
volupat este programa, amb
la supervisió i seguiment
dels tècnics de la Regidoria
de Benestar Social i del qual
s’han pogut beneficiar un total de
25 menors de 18 famílies, havent-
se distribuit un total de 2.300
menús en el periode d’execució
del programa. D’este total, 600

menús han estat finançats per l’A-
juntament de Canals donat que
l’ajuda de la Diputació és de di-
lluns a divendres, complementant
l’oferta amb els recursos propis.

L’
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CANALS PARTICIPA EN CAMPANYES ESPECIALS
DE LA DIRECCIó GENERAL DE TRÀNSIT (DGT)

PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA NUTRICIONAL 
DE LA DIPUTACIó DE VALÈNCIA



anals ha participat de la ma
de Fina García Ruiz, mestra
i directora de l’Escola d’A-

dults, al programa de cooperació
internacional “Experts Municipals
Voluntaris” organitzat pel Fons Va-
lencià per la Solidaritat, entitat mu-
nicipalista de solidaritat de la qual
forma part el nostre ajuntament

El projecte “Assistència tècnica
per a l’empoderament de l’Asso-
ciació de Toquilleres del territori
de la Mancomunidad del Pueblo
Cañari” és en el qual ha pogut par-
ticipar Fina s’ha desenvolupat a la
població de Biblian, on s’elabora l’
artesania de la “Paja Toquilla”, un
treball mil·lenari que compta amb
la declaració de Patrimoni de la
Humanitat de la UNESCO. 

El Fons Valencià per la Solidaritat
ha possat en marxa un projecte
amb cofinançament de la Diputa-
ció de València que porta per
títol, “Empoderament socioeco-
nòmic de les dones de la ‘Manco-
munidad Cañari’ mitjançant la
millora de la producció artesanal
de la ‘Paja Toquilla’.” 

L’objectiu de l’assistència tècnica,
en la que Fina ha participat, és
poder facilitar a la futura associa-
ció una estratègia d’actuació per
al seu enfortiment, i per un altra
banda disposar d’un diagnòstic
sobre la situació econòmica i les
estratègies a posar en marxa per
garantir l’activitat econòmica i co-
mercial de la nova associació per
tal de millorar les condicions de

vida de les dones cañaris. Volem
agrair a Fina i a la resta de treba-
lladors i treballadores municipals
de diferents ajuntaments socis
del Fons Valencià, que durant els
mesos de juliol, agost i setembre
dediquen les seus vacances, el
seu treball gratuït per tal d’apor-
tar la seua experiència i coneixe-
ments tècnics per poder millorar
les capacitats dels governs locals
i els seus empleats en països en
vies de desenvolupament.

En els propers mesos, Fina com-
partirà la seua experiència amb
els nostres escolars, col·lectius i
associacions locals i podrem co-
nèixer de primera mà el projecte
i la seua participació en el mateix.
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er a que les famílies de Ca-
nals puguen fer front a l’i-
nici del nou curs escolar,
des de la Regidoria de

Benestar Social, una vegada tan-
cat el termini de presentació i re-
alitzada la valoració de totes les

sol·licituds pels tècnics, d’acord
amb els requisits de la convoca-
tòria, s’han pogut atorgar un total
de 175 ajudes per a llibres esco-
lars d’ensenyament obligatori.
L’import total destinat a estes aju-
des ha estat de 14.000 € 

De totes les sol·licituds presenta-
des, solament no han estat accep-
tades un total de 25 per
incompliment dels requisits de
renda superior o estudis no obliga-
toris.

P
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> AJUDES LOCALS PER A LLIBRES CURS 2015/16

>
CANALS PARTICIPA AL PROJECTE DE
COOPERACIó INTERNACIONAL 
“EXPERTS MUNICIPALS VOLUNTARIS”

er Resolució de l'Alcaldía-
Presidencia de data 5 d'agost
de 2015, s'ha ordenat el no-

menament amb efectes del dia 1
de setembre de 2015, a En. Fermí
Pérez i Peris, personal eventual
d'esta Corporació per al lloc reser-
vat a personal eventual corporació

(2015-2019), segons acord de Ple
de 14 de juliol de 2015, amb les
següents característiques i retri-
bucions: Denominació: Secretari
d'Alcaldia, relació amb mitjans de
comunicació, protocol i assesso-
rament. 

Dedicació: 100% RETRIBUCIONS
BRUTES ANUALS. 24.786,14 EUR

RETRIBUCIONS BRUTES MEN-
SUALS. 1.770,44EUR El que es fa
públic en compliment d'allò que
s'ha assenyalat en l'article 104.3
de la Llei 7/87, de 2 d'Abril.

EDICTE SOBRE NOMENAMENT 
DE PERSONAL EVENTUAL

P



DATES D'INICI I FINALITZACIó DEL CURS PER ETAPES EDUCATIVES:

Educació Infantil i Primària: Inici: 10 de setembre de 2015. / Finalització: 21 de juny de 2016.

Educació Secundària Obligatòria i Batxiller: 
Inici: 11 de setembre de 2015. / Finalització: 21 de juny de 2016.

VACANCES DE NADAL I PASQUA, PER TOTES LES ETAPES EDUCATIVES:

Nadal: del 23 desembre 2015 al 6 de gener de 2016, ambdós inclosos.
Pasqua: del 24 de març al 4 d'abril de 2016, ambdós inclosos.

RESTA DE DIES FESTIUS I NO LECTIUS 

PER A TOTES LES ETAPES EDUCATIVES PER MESOS:

4 9 OCTUBRE dia de la Comunitat Valenciana
4 12 OCTUBRE dia de l’Hispanitat
4 7 DESEMBRE dia de la Constitució
4 8 DESEMBRE dia de la Inmaculada Concepción
4 18 GENER dia dels Parells
4 19 GENER escollit com a dia no lectiu
4 19 MARÇ  dia de Sant Josep / 18 de Març escollit com a dia no lectiu
4 2 MAIG dia Festa del Treball
4 29 ABRIL escollit com a dia no lectiu
4 16 SETEMBRE Fira de setembre



25 DIVENDRES
21.30 hores

SOPAR DE CAVILES.
Lloc. Plaça del Mercat
Organitza: Junta 
intercomparses 
de Canals

26 DISSABTE
14.00 hores

DINAR DE GERMANOR
Lloc. c/ Sants de la Pedra

Organitza: Junta 
intercomparses de Canals

20.00 hores
ENTRADA DE BANDES DE MUSICA

20.30 hores

DESFILADA ENTRADA 
DE MOROS I CRISTIANS

Avda. Vicente Ferri, 
Plaça Pont del Riu, 
c/ Llavadors fins la 
Plaça del Mercat.

moros i cristians 2015



FESTES AL SANTÍSSIM CRIST DE LA SALUT

DIUMENGE  20
11.00 h a l’ermita del Santíssim Crist de la Salut
Solemne missa 
Benedicció i repartiment del pa beneit
“Baixà”  del Crist al Temple Parroquial

SETMANA  DEL 20 AL 25
Quinari d’oració i Predicació
19.00 h al Temple Parroquial
Vespres i Solemne Eucaristia

DIUMENGE  27
19.30 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 2015 estarà al càrrec de la parròquia mitjançant la
Comissió del Crist, que coordinarà a tots els grups parroquials.
L’”arreplegà” de “l’oferiment” servirà per poder costejar les despeses ocasionades com són les bandes de
música, les flors i el pa beneit. 
Des d’ací volem agrair al poble de Canals la seua col·laboració i convidar a participar activament en tots els actes
de la festa. 

PROGRAMA D’ACTES DEL 20 AL 27 DE SETEMBRE 2015




