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CONSUMIR A CANALS ÉS
APOSTAR PEL FUTUR DE TOTS.

Des d’Associem, amb esta revista volem que conegueu millor la 
vostra associació de comerciants i empresaris de Canals. 

Ajuda a créixer i donar vida a tot allò que es nostre. Si floreix la ciutat s'enriqueix i destaca en la 
comarca. I això es bo per a tots. Per això, el que pretenem també amb aquesta revista és que sapigueu 
que estem ací, al vostre costat, convivint amb vosaltres, i que som els que millor podem atendre les 
vostres necessitats. 

Esperem que esta revista que teniu a les mans, vos agrade tant com a nosaltres el fet de poder-la 
confeccionar. Moltes gràcies per estar ací.

Arrel de la Covid i de la Guerra d’Ucraïnia, No és solament el futur 
del Comerç i dels servicis de Canals estan en joc. L'activitat 
comercial és una mostra de la vida d'un poble, és una de les fonts 

de llocs de treball, és també un dels motius d'atractiu pels visitants d'altres llocs. 

Consumir ací a Canals és apostar pel vostre i pel nostre futur també.



TEMPS DE RECUPERACIÓ
TEMPS DE REINVENCIÓ

“ET TOCA. TRIA CANALS”

ASSOCIEM A CANALS RADIO.Associem, continua fent visible al seua tasca a Canals 
Ràdio dintre de la seua programació setmanal. Associem 
participa en l'emissora municipal tant en emissions 
puntuals del programa de l’Associació, com en tots aquells 
esdeveniments que des de Canals Radio en demanen..

El nostre departament tècnic és normalment  l'encarregat 
de dur a terme aquest espai on es parla de l'actualitat del 
col·lectiu comercial, de les campanyes preparades o que 
van a posar-se en marxa i sobretot, de les iniciatives que al 
llarg de l'any desenvolupen.

A este espai, convidem als nostres associats que vullguen 
acudir dijous darrere de dijous a presentar els seus 
establiments i que aprofiten per a que ens parlen del 
negoci i que ens conten tot allò que a parer seu és el més 
destacat del seu establiment.
 

Tot el món i en especial el comerç i servicis hem tingut que 
reinventar-nos un poc per poder tornar a fer una marxa més 
menys “normal”. 

Prous mesos han passat ja des que vàrem començar a 
deixar un poc enrere tot el tema de la pandèmia.

Associem no ha parat d’encetar nous projectes i noves 
activitats dins de la programació anual de l’Associació. 
moltes d’elles de collita pròpia i algunes ens han vingut 
donades. 

Campanyes com la de “Et toca Tria Canals”, ens han tingut 
molt ocupats al llarg de l’últim trimestre de l’any passat i els 
tres primers d’este 2022. Esperem que este esforç realitzat 
per Associem haja servit tant per aliviar un poc les 
castigades economies de les nostres famílies com per 
revitalitzar un poc el comerç de la nostra població.
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RESUM D’ACTIVITATS

Comencem l’any i comencem donant els 
Premis del Concurs d’Aparadors Associem

A principis d’any es resol el concurs 
d’aparadors amb motius nadalencs 

organitzat per la nostra associació, Maria 
Monzó, de Cap a Peus i Capritxos son els 

establiments premiats en este concurs.

Un any més toca repassar i valorar la tasca realitzada per l’Associació al llarg de l’any. 
Este ha estat un any certament complicat pel nostre col.lectiu, així i tot  molts projectes i idees s’han 
portat a terme i molts que de nou s’han vist aparcats a l’espera d’un moment més propici en que es 
puguen realitzar.

Moltes gràcies a tots per fer possible esta associació, als socis i a tota la població en general que feu 
molt més fàcil la tasca diària.

El que si que es veritat es que ja tenim un projecte anual consolidat i ja estem presents a tots els 
aspectes de la vida diària de la nostra població de Canals, com bé es pot vorer en les 
col.laboracions que realitzem al llarg de tot l’any amb altres entitats de la població, com AFA 
Canals o, Peroleres per la Igualtat.
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Al llarg de l’any els nostres comerços ofereixen descomptes increïbles amb la millor atenció i un 
producte únic i de qualitat, amb la proximitat i l'amabilitat que només pot oferir el comerç de 
proximitat. Des d’Associem no perdem l’oportunitat de col.laborar promocionant estos 
esdeveniment.

Dins de la campanya “Et toca Tria Canals”, Associem ha 
estat actualitzant contínuament el llistat d'empreses i 
establiments que s'han adherit a esta campanya de 
bons.

Així mateix s'ha anat fent entrega a estos establiments 
d'un adhesiu per col.locar a l'entra i que els usuaris 
pugueren identificar fàcilment els establiments  
adherits a la campanya. Et toca! Tría Canals!

Es varen realitzar dos sortejos. Un per a tots aquells clients que 
volgueren participar en esta promoció que consistia en un 
sopar romàntic en un establiment associat i una nit d'hotel a 
sortejar entre els establiments adherits a Associem i que varen 
participar en esta campanya. El sorteig se celebrarà el 22 de 
febrer.

Comencem l'any amb la campanya “Enamora't” d'Associem. 
Campanya que va tenir lloc des de meitat de gener fins el 14 de 
febrer de 2022 i de la que varen poder gaudir totes i tos aquells 
que realitzaren una compra al llarg d'estos dies.
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Els sortejos d’un sopar romàntic i una nit d’hotel va tindre lloc el dia  22 de febrer.

A més esta campanya de San Valentí, va estar completada amb els sortejos tant per a clients com per 
a establiments adherits.

PREPARANT SANT VALENTÍ I ELS SEUS APARADORS
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Aparadors plens d'amor i dedicació pels nostres comerciants. 
L'amor està en l'aire! I Canals ho sap. 

Us deixem ací uns quants aparadors dels que es varen 
confeccionar per a estos dies.

Celebrem Sant Valentí amb el comerç local



“Gràcies pare, gràcies mare”
torna a Canals

Campanya molt senzilla la d'este any i que va tenir una bona 
acceptació. Simplement es tractava de fer-se  una foto en el 
photocall d'Associem i pujar-la a les xarxes socials per poder 
participar al sorteig de 4 vals de 25 euros cadascun per a 
compres en locals associats.

El dia 22 de març va tindre lloc els sorteig entre tots aquells que 
varen participar en esta campanya.

Els socis d'Associem disposaren d'una guardiola per a recollir 
donatius dels clients que vulguin col·laborar. Aquesta 
col·laboració va estar voluntària i altruista. La fundació 
“JUNTS PER LA VIDA” va passarà pels establiments 
col·laboradors a recollir els donatius. Des de Canals Radio es 
va  informar periòdicament de les dates de recollida d'este 
vedrioles.

La Fundació “JUNTS PER LA VIDA” i ASSOCIEM, col·laborarem 
per a facilitar ajuda econòmica per a fer front a les despeses 
de manutenció dels desplaçats ucraïnesos acollits a Canals a 
conseqüència de la invasió de Rússia a Ucraïna.

Temps complicats.

De nou Associem commemora
el dia de la Dona

rranca de nou la campanya "Gràcies pare, gràcies 

Amare", pregunta als establiments Associem. Fer les 
teues compres a Associem té premis.
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El 6 ABRIL, tal i com marquen els nostres estatuts vàrem celebrar l'Assemblea General Ordinària de 
socis, amb la votació favorable per unanimitat de tots els punts de l'ordre del dia i participacions i 
idees molt interessants dels socis. 

Gràcies pel vostre recolzament a les accions executades per esta junta directiva. seguirem treballant 
per millorar el comerç i empreses del nostre poble.

L’Associació Musical Canalense per mig de la 
Brassband i El Cor de l’Escola de Música, 
organitzaren este concert benèfic  en favor de 
l’Associació Espanyola del Síndrome de KBG

Arrel de la col.laboració entre l’Associació 
Musical Canalense, Associem i varis 
establiments de Canals. El passat 2 d’Abril a les 
19.30, al Centre Cultural Calixte III de Canals, 
es va organitzar un Concert benèfic en favor de 
l’Associació Espanyola del Síndrome de KBG.

Una malaltia minoritària, es aquella que afecta 
a menys de 5 de cada 10.000 persones de la 
població. Podríem dir que  el síndrome de KBG 
seria una malaltia rara dins de les rares, 
donada la seua poca prevalença. 
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Esta nova edició de promoció comercial per al dia de la Mare es va 
fer en col·laboració amb Canals Radio.

Associem us va ensenyar la campanya promoció per al dia de la 
mare. Com sabeu, és l'1 de maig. 

Participar va estar molt senzill: als usuaris i clients de les empreses 
de la nostra associació es repartiran uns tiquets de la campanya per 
fer compres durant tot el mes d’abril. Amb ixe tiquet el client podria 
cridar a Canals Radio per a participar en el sorteig dels premis. Sols 
tenia que dir el numero i comerç on ha comprat i contestar a les 
preguntes que li formularan des de Canals Radio. Si ho encertava 
des d’Associem ens posarem en contacte amb ell/a per donar-li en 
premi.

- Virian Cortines

- Atmósfera Sport

- Roba Mari Carmen

- Climent Joyeros

- Deportes Navarres

- Joieria Disseny

- Papeleria la Parra

- Javier Ribot Interiorisme

- Selección

- Capritxos

- Naoko

- Musics Canals

Des d’Associem promocionem la campanya de compra per a les comunions. A Canals molts son 

els establiments que confeccionen les llistes de regal. A Canals tenim de tot i, és per això que 

Associem promociona el comerç local en estos dies: “Ja teniu les vostres llistes de comunió? Us 

fa falta un regal? Com hem dit els nostres comerços tenen la solució. 

Demana la teua llista de comunió en:

- Món petit

- Sara Botiga de Moda

- Quetina Zapateria

- Nordics textil hogar

ASSOCIEM segueix amb una edició d'aquesta proposta 
amb la intenció d'impulsar el consum al comerç local al 
voltant de dos dies clau com són el dia del Pare i el dia de 
la Mare..
.

COMUNIONS



Per descomptat, aquells que no tinguen demanat cap bo poden fer dues sol·licituds per separat i 
optar també a aquesta nova oportunitat. Es per això que es va signar este nou conveni amb 
l’Ajuntament de Canals.

A partir del dia 23 de maig i fins a finalitzar l'existència de bons, els clients dels vostres establiments 
varen poder optar a un segon bo, en el cas que ja hagueren demanat un anteriorment. Per a aquest 
cas, els tiquets de compra hauran de ser també a partir d'aquesta data de 23 de maig de 2022.

El dia 5 de juny se celebrà el Dia Mundial del Medi Ambient 
2022, una ocasió ideal per a sensibilitzar a la població sobre 
temes ambientals i la salut dels nostres ecosistemes. És molt 
important protegir el nostre planeta, per això és 
imprescindible posar en valor la naturalesa per a aconseguir 
un futur més sostenible. 

Una bona manera de commemorar el Dia Mundial del Medi 
Ambient és contribuir a cura de la nostra naturalesa i lluitar 
contra el canvi climàtic. Si tots posem de la nostra part, amb 
projectes i iniciatives pròpies, aconseguirem un futur més 
sostenible.

Tant Associem com els seus associats tenen xicotets detalls 
que marquen la diferència. Des de l'ús d'energies netes, fins a 
bosses i paper reciclat, així com ser punt de recollida de 
residus i materials per a reciclar.

Signatura nou conveni. Bons a Canals
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Estos dies tan calorosos, encetarem esta nova 
campanya per tal de refrescar-nos.

Amb la intenció de celebrar el dia de la música. Es 
sortejaren 4 passes per a la piscina municipal de 
Canals.  

Els requisits foren molt senzills: ser menor de 17 anys, 
aportar DNI i matrícula a alguna de les escoles de 
musica de Canals i contestar a unes fàcils preguntes al 
voltant de temes musicals.

1- De quin color és el trombó que està exposat en l'aparador de Musics Canals?
Per poder participar a este concurs sols calia contestar estes preguntes:

4- que nom es coneix l'objecte amb el qual dirigeix el director als músics?
5- Com es diu el “pal “amb què es toca una caixa de percussió?

2- Per què es diu així la clau de Sol?

6- Quins colors té el logo de “Musics Canals”?

3- Quantes entenimentades té una guitarra elèctrica?

7- Per a què serveixen les tecles negres del piano?
??Quins requisits cal complir per a participar? Ser menor de 17 anys i pertànyer a una de les dues 
escoles de Música de Canals. (aportant DNI i justificant de matrícula en aquestes escoles)

DIA DE LA MÚSICA
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Associem organitza el concurs de dibuix 

“compraacanals”



En setembre, per ajudar un poc a les cases de Canals amb xiquets en edat escolar. 
encetem una nova campanya de Tornada al Cole.
Es reparteixen butllet a totes les escoles de Canals per fer que apleguen a tots els 
estudiants de la nostra població, entrant així en un sorteig de vals de 20 euros de 
descomptes en establiments Associem i en material per a la Tornada al Cole.

El sorteig va estar el dijous 29 de setembre i cada col·le va tindre 5 premis.

Des d'Associem, com a membres d'esta confederació de 
Confecomerç respaldem i donem tota la visibilitat possible a esta 
campanya.

campanya que pretén posar de relleu la importància dels nostres 
productes autòctons i del nostre comerç de proximitat.

CAMPANYA DE CONFECOMERÇ

PRINCIPIS PER A RECUPERAR

ELS PRINCIPIS
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CELEBRACIONS I CAMPANYES

CURTES D’ESTIU

P e r  c a d a  c o m p r a  o  
consumició Associem dona 
vals per participar en un 
concurs directe de descompte 
del que vindria a costar una 
“canyeta”, o un refresc. el que 
més t’agrade.

NO SON MASSA DIES, PERÒ ENS VALEN PER TORANAR AMB MÉS GANES I MÉS FORCES

COM TOT EL MÓN, NECESSITEM UNES DIES DE DESCANS. PER AIXÒ TANQUEM LES 

NOSTRES INSTAL.LACIONS DES DEL DIA 29 DE JULIOL AL 16 D’AGOST. 

i per evitar que la plataforma dels 
bons es col·lapse al no atendre les 
peticions en estos dies, temporalment 
es va tancar.
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PROJECTES PER TANCAR L’ANY 

A data de tancament d’esta revista i amb un poc més de tranquilitat, donat que ja hem 
acabat en la Campanya “Et toca tria Canals” que ens ha portat un poc de cap este any. 
Hem programat moltes activitats d’ací a finals d’any. 
D’elles podem destacar algunes mes importants, com ara:

Celebració de Halloween.

Tot per potenciar el nostre sector de comerç al llarg 
d'estos dies.

HALLOWEEN

Estem preparant un important esdeveniment per a 
este dia, amb música, disfresses, concursos.

Com no, en aplegar els Nadals, tornarem a activar 
este concurs que nadalenc que ja va consolidant-se 
entre els socis d’Associem i dona un toc de color 
especial a la nostra població

CONCURS D’APARADORS

Associem esta per la llavor de col.laborar en este 
sentit en tot allò que des de l’Ajuntament ens 
puguen demanar i nosaltres pugam aportar.

En les últimes reunions amb el nostre Ajuntament es 
va plantejar la possibilitat de tornar a fer una FIRA 
COMERCIAL  en este últim trimestre de l’Any, 

Al llarg dels mesos de novembre i desembre tant la 
Unió Musical Santa Cecilia com l’Associació Musical 
Canalense, celebren les seues festes en honor a la 
seua patrona Santa Cecilia.

Associem no és aliè a este esdeveniment i estem 
buscant la forma de poder col.laborar en estes 
activitats festives.
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ASSOCIEM NO VOL FINALITZAR ESTA PUBLICACIÓ SENSE AGRAÏR LA 
COL.LABORACIÓ  DE TOTA LA GENT I LES ENTITATS QUE HAN FET POSSIBLE QUE 

PUGAM TREBALLAR UN ANY MÉS PEL COMERÇ DEL NOSTRE POBLE.

UN any més s'apropen el Nadals, i Associem per facilitar un poc les 
coses, de nou donarem als nostres socis borses per a donar als seus 
clients en les seues compres. Dins dels objectius ODS (Objectius de 
desenvolupament sostenible) Associem ha optat este any per  un 
model de tela plegable, fàcil de guardar i portar per els clients i 
reutilitzable tantes vegades com es vullga.

També per a estos Nadals, Associem preparà una animació en els carrers 
mes comercials de Canals en temàtica nadalenca. Aprofitant les faroles i el 
muntatge que es va fer per a l'anterior campanya, penjarem lones amb 
motius nadales i animació del comerç local, del teu comerç.

Amb l'esperança que tota esta situació que estem vivint passe el més aviat 
possible vos desitgem uns MOLT BONS NADALS I UN FELIÇ 2023

PROJECTES PER TANCAR L’ANY 




