PLA D'AVALUACIÓ, TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
FITXA EIX 1 – PROMOCIÓ ECONÒMICA I ACTIVITATS
ÀMBIT 1.2 – CULTURA, ESPORTS I ALTRES
ACCIÓ: 1.2.2 - ACCIONS ESPORTIVES
DESCRIPCIÓ: Programa anual d’esdeveniments esportius de caràcter
puntual obert a tothom “a Canyelles, Viu l’Esport!”
L’àrea d’esports de l’Ajuntament de Canyelles realitza el programa “a Canyelles,
Viu l’Esport” anualment amb un calendari d’esdeveniments esportius anual, en el
que col·laboren les diferents entitats esportives del municipi per potenciar i oferir
activitat física i esport a tots els ciutadans del municipi. Cada un dels
esdeveniments

esportius

s’organitza

segons

les

característiques

de

l’esdeveniment amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’activitat física i esport per
tothom.
ANNEXES:
• ENLLAÇ:
 Esprint Vertical al Pic de l’àliga:
http://www.canyelles.cat/esports/l-sprint-vertical-pic-de-l-aliga-torna-aquestdiumenge-14-de-gener
http://www.canyelles.cat/esports/l-sprint-vertical-pic-de-l-aliga-obre-el-2018-esportiua-canyelles
 Presentació equips Unió Esportiva Canyelles:
http://www.canyelles.cat/esports/la-ue-canyelles-presenta-els-equips-de-futbol-de-latemporada
 Pedalada Popular en honor a les dones:
http://www.canyelles.cat/esports/pedalada-popular-de-la-seccio-de-ciclisme-decanyelles-en-honor-a-les-dones
http://www.canyelles.cat/esports/exit-de-participacio-a-la-pedalada-popular-a-favorde-les-dones
 Taekwondo en família:
http://www.canyelles.cat/esports/taekwondo-en-familia
 Dia mundial de l’activitat física:

http://www.canyelles.cat/esports/canyelles-se-suma-al-dia-mundial-de-l-activitatfisica
http://www.canyelles.cat/esports/canyelles-referema-el-seu-compromis-amb-l-esporti-celebra-un-dia-mundial-de-l-activitat-fisica-ple-de-propostes
 Cicle de caminades sota la llum de la lluna plena:
http://www.canyelles.cat/esports/tornen-les-caminades-sota-la-llum-de-la-lluna-plena
http://www.canyelles.cat/esports/exit-de-convocatoria-a-la-nova-caminada-sota-lallum-de-la-lluna-plena
 Finals nacionals de futbol 7 escolar:
http://www.canyelles.cat/esports/canyelles-acull-la-final-de-futbol-7-dels-jocsesportius-escolars-de-catalunya
 Jornada de portes obertes de la Unió Esportiva Canyelles:
http://www.canyelles.cat/esports/jornada-de-portes-obertes-a-la-ue-canyelles
 Festivals fi de curs funky hip hop,gimnàstica artística i patinatge artístic:
http://www.canyelles.cat/esports/gimnastica-artistica-i-funky-hip-hop-tanquentemporada
http://www.canyelles.cat/esports/festival-de-fi-de-temporada-de-la-seccio-depatinatge-de-l-ampa-sant-nicolau
 Copa catalana Infantil de Btt, Cuabarrada Kids:
http://www.canyelles.cat/esports/canyelles-centre-neuralgic-de-la-btt-infantil-acatalunya-amb-la-cuabarrada-kids
 Ofertes lúdico esportives estiu infants:
http://www.canyelles.cat/festes-cultura-i-patrimoni/canyelles-posa-a-l-abast-delsinfants-una-amplia-oferta-ludica-i-esportiva-per-aquest-estiu-2018
 Canyelles seu de les finals nacionals Aleví futbol 7 JEEC:
http://canyelles.cat/esports/les-finals-nacionals-de-futbol-7-alevi-dels-jocs-esportiusescolars-a-canyelles
 Exhibició fi de curs Club Taekwondo Canyelles:
http://canyelles.cat/esports/exhibicio-final-de-curs-club-taekwondo-canyelles
 Torneig de futbol 7: Diumenge 08 de Juliol, tot el dia
 Campionat de Petanca de Festa Major: Dissabte 14 Juliol matí
 Kakua`s Race (Cursa per la inclusió) i pedalada popular:Dissabte 14 Juliol matí
 Cursa Popular i Cursa infantil :
http://www.canyelles.cat/esports/20-anys-de-cursa-popular-solidaria-a-canyellesapunta-t-ja-la-inscripcio-es-oberta

 Non stop la Facu, competició d’escalada: Dissabte 08 de Setembre
 Cursa Cuabarrada Btt de Canyelles 2018:
http://www.canyelles.cat/esports/francesc-guerra-guanya-per-novena-vegada-lacuabarrada
http://www.canyelles.cat/esports/desena-edicio-de-la-cursa-de-btt-cuabarradaaquest-diumenge-a-canyelles-2
 Nit de l’Esport a Canyelles (Marató TV3) 2018:
http://www.canyelles.cat/esports/canyelles-viu-aquest-divendres-la-nit-mes-solidariai-esportiva
http://www.canyelles.cat/esports/canyelles-reconeix-els-esportistes-locals-en-unamultitudinaria-i-emotiva-nit-de-l-esport
 Cursa Sant Silvestre i Cursa Extrema 2018:
http://www.canyelles.cat/esports/fes-esport-i-sigues-solidari-participa-a-la-cursa-desant-silvestre-i-ajuda-a-combatre-el-cancer-de-mama
CALENDARI:
• Data inici: 01 de Gener de 2018
• Duració prevista: anual
• Finalització prevista: 31 de Desembre de 2018

