
Un any més, Canyel les es va
vestir de Fires. Aquest passat
21 de maig es va celebrar el
VaDe Fires 201 7. Una mostra
gastronòmica, d'entitats
culturals, associacions i entre
el les la més destacada la Fira
del Motor. La participació ha
sigut el tret més destacable
d'enguany. La Fira de Sant
Ponç va arrencar amb més
de 50 parades artesanes que
van oferir als nombrosos
assistents una exquisida
gamma de productes
naturals. Al matí també vam
poder gaudir d'una cercavila
organitzada pels Bal ls
populars. La Mostra
d'Entitats, els Bal ls populars i
l 'espectacle de foc dels
diables i bèsties van
amenitzar una del iciosa
Cargolada Popular, que va fer
que tothom pogués gaudir
d'una de les peces mestres
de la nostra cuina. En un acte
institucional, l 'Alcaldessa va
batejar als nous Canyafocs.
Els més petits i no tan petits,
van divertir-se plantant un
hort, conduint al l ímit els
bòl ids de escalèxtric, i
muntant en Quad i amb
Karts. Els amants dels cotxes i
motos van tenir el seu espai
a la 9a Fira del Motor amb
una acurada selecció
d'extraordinàries peces de
col ·leccionisme de motos i
cotxes clàssics, cotxes
teledirigits i una
espectacular exhibició de
Drift. Per l 'any vinent ja s'està
trebal lant per oferir també
espectacles de motos. La
Baixada d'Andròmines, una

cursa on la creativitat i la
imaginació van de la mà, va
aplegar nombrós públic àvid
d'emocions. A la Pista de la
Zona Esportiva Municipal
l 'I l ·lustríssim Diputat
d'esports Josep Salom va fer
una Recepció Oficial a tots
els esportistes locals federats
i participants dins dels Jocs
Esportius Escolars,
comunicant que en aquel l
espai es portarà a terme en
nou Pavel ló Pol iesportiu
Municipal.

El VaDe Fires 201 7 ha tingut
el suport de l 'ARCAT,
Associació de Restauració,
Comerços i Activitats

Turístiques de Canyel les. Es
va gaudir d'una gastronomia
excepcional que va propiciar
que s'esgotessin totes les
racions fetes per l 'ARCAT. El
Grup Dona i el Grup Savis
van ser els responsables
d'elaborar els cargols a la
l launa i els cargols de l 'àvia,
després de setmanes de
preparar tots els
guarniments que van gaudir
tots els visitants.
L'Alcaldessa i tot l 'equip de
govern van fel icitar a totes
les persones que han fet
possible aquesta Fira.
Huguet va destacar que "els
veritables protagonistes de
l 'èxit d'aquesta Fira han estat
les nostres Associacions,
Grup Dona i Grup Savis, els
trebal ladors de l 'Ajuntament
implicats per portar a terme
un esdeveniment referent a
tota la comarca una vegada
més. Canyel les va tenir un
espai ideal per passar en
famíl ia un diumenge, difícil
d'obl idar".

La setmana anterior a la
celebració del Vade Fires
201 7, es va celebrar a la Sala
Multicultural, l 'entrega de
premis de la 5a edició d'Art
Canyel les. En aquesta edició,
la dotació econòmica,
patrocinada per Laboratoris
Echevarne, ha estat una de
les més elevades de tota
Espanya per aquest tipus de
concurs artístic (6.000€ per al
premi de Pintura i 2.000€ per
al d'Altres Tècniques). Això ha

comportat que s'hagin
presentat més de 1 00
produccions artístiques al
concurs. L'exposició va ser
molt concorreguda tant com
pels canyel lencs com pels
visitants de la comarca i
arreu. L'Alcaldessa i el seu
govern van destacar que es
consol ida el projecte cultural
de la nostra població.
Amb el camí que em pres
amb aquesta legislatura per
donar suport a

l 'ensenyament, l 'art i la
música. Agraïment de tot un
poble al Dr. Echevarne, el
qual fa possible que avui
parlem de l 'Art Canyel les.
L'Alcaldessa dóna agraïment
al productor d'aquesta
activitat al Regidor Sr.
Salvador Pascual i al Sr.
Antoni Audi per la feina feta.
I a tots els que van assistir
com a membres del jurat a
un premi tan important.

Canyel les avui
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» Any rere any es

consolida la fira

gràcies a la

participació

d'associacions i

entitats

Compromís i passió per Canyelles

Ja han passat dos anys des que els veïns i veïnes de
Canyel les em vau honrar amb la vostra confiança i, finalment
vau decidir que continués exercint d'Alcaldessa del nostre
estimat Canyel les. «Que ràpid passa el temps»
L'acció que vaig posar com a màxima prioritat va ser la
d'augmentar el benestar de tots els canyel lencs, donar
mil lors serveis i atendre les necessitats del municipi. Vam
aconseguir el nostre Institut la passada legislatura i en
aquests dos anys hem portat a terme un nou edifici per
donar espai i mil lorar aquest Institut, consol idada la
formació dels nostres joves al nostre municipi. Ja està
preparat pel curs que ve, el Centre d'Arts i Oficis i tothom
que vulgui es podrà matricular a la nova seu al centre de
l 'antic Ajuntament. Els mesos vinents farem la Botiga Nadal-
Canyel les com una real itat.
El l loc on vivim cada dia té molt a veure amb la qual itat de
vida de la gent que l 'habita. Per això, hem engegat accions
per renovar el Casc Antic, amb una nova il ·luminació eco-
sostenible amb Leeds, i un nou enl lumenat també a "Les
Palmeres". Tenim el Pla de Desenvolupament de la
urbanització "Vora Sitges" pendent de l 'aprovació de la
General itat, ja fa 1 8 mesos que l 'esperem! Hem aconseguit
fons FEDER de la UE per crear el Mirador Montserrat-
Montseny. En definitiva, un entorn agradable i cada vegada
comunicat més eficientment. També m'agradaria molt
remarcar que l 'aposta cultural que oferim al poble és una
proposta mai vista i sentida a Canyel les. Per això continuem
amb jornades participatives perquè ens puguin fer arribar
les seves propostes els ciutadans.
I com no podia ser d'altra manera continuarem trebal lant
per a les persones. Per la seva seguretat, la seva mobil itat , la
seva cultura, perquè tinguin els serveis que necessitin, és
aquesta la nostra feina, la fem el mil lor que podem i a més
ens agrada fer-la.
Voldria aprofitar aquestes línies per recordar que
l 'Ajuntament ha posat en marxa una APP per tal que la
comunicació entre tots sigui el més fàcil i propera possible.
Ara podeu tenir Canyel les al vostre mòbil , us animo a
descarregar-la avui mateix.
Han passat dos anys i trebal larem de valent perquè els
pròxims dos anys puguem gaudir d'un balanç extraordinari.
Només em resta agrair el vostre suport a totes i cada una de
les persones, i escalf que dia rere dia, ens esperona a seguir
trebal lant amb tot el compromís i apassionant-nos pel poble
que tots i totes fem cada dia, Canyel les.

La vostra Alcaldessa

Rosa Huguet i Sugranyes

Més de 1 00 produccions artístiques en

aquesta edició de l’ART CANYELLES

El Diputat d'Esports, amb L'Alcaldessa, signant el l l ibre d'honor

Més a prop, amb l'App Canyelles

Quines activitats fan aquest
cap de setmana al poble?
Quines ajudes dóna
l 'Ajuntament? Per tal de
resoldre aquestes
preguntes i moltes més,
l 'Ajuntament ha obert un
nou canal de comunicació
amb els ciutadans: l 'APP
Canyel les. Aquesta
apl icació permetrà a tots i
totes conèixer les notícies,
activitats i qualsevol
informació de Canyel les,
directament des del nostre

mòbil . També podrem
proposar iniciatives,
mil lores, queixes i solucions
ciutadanes des del mòbil ,
perquè, segons l 'Alcaldessa
"la nova apl icació vol ser
una eina de comunicació
bidireccional, volem saber
què preocupa els
canyel lencs". En definitiva,
l 'APP CANYELLES, que es
pot descarregar
gratuïtament, suposa una
nova eina per tenir
Canyel les més a prop.



Un any més arriba la Festa
del Medi Ambient. El
divendres 2 de juny a la
Plaça del Casal, de 1 7h a
20h, s’han programat
activitats dirigides a tots els
públ ics i en especial als

petits i joves, perquè el ls
són el futur. Amb els Jocs
“El GuardaWatts”, i el “Salta,
salta granota” i amb els
diversos Tal lers de: pintura
de cara, bombolles de sabó,
guixos i l ’inflable “Saltem

amb Energia!” és pretén
expl icar el valor del
reciclatge i de protecció del
medi als més petits. També
es podrà trobar una mostra
de serveis i projectes locals
de Medi Ambient. La Festa
del Medi Ambient és un
esdeveniment organitzat
des de l ’àrea de Medi
Ambient de l ’Ajuntament
amb la col ·laboració
d’entitats diverses com són
els Serveis d’Educació
Ambiental de la
Mancomunitat Penedès
Garraf, la Diputació de
Barcelona, l ’ICAEN, i
l ’Agència de Residus de
Catalunya. El Govern de
l ’Ajuntament de Canyel les
sempre està compromès
amb el Medi Ambient .

Avui en dia és una
evidència que el l loc on
vivim influencia sobre el
nostre benestar, tant físic
com psíquic. Tenir cura del
Medi Ambient és també
cuidar-nos a nosaltres
mateixos. Per això, l 'Àrea de
Medi Ambient de

l 'Ajuntament va iniciar, l 'any
201 6, les primeres reunions
participatives amb entitats i
ciutadania per tal de
començar a fer valdre,
protegir i mil lorar l 'entorn
en què vivim. Així va néixer
la Comissió de Natura, una
iniciativa permanentment

oberta a la participació de
qualsevol persona veïna de
Canyel les que s'hi vulgui
involucrar. Per això, des del
Canyel les AVUI volem fer
una crida a les persones
preocupades pel Medi
Ambient perquè s'hi
sumin.

Festa del Medi Ambient

Canyel les avui
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Breus...
El consistori està

gestionant la

instal·lació de dos

aparells especials

per a poder fer

càrregues de

vehicles elèctrics.

Una aposta més pel

Medi Ambient.

El projecte

anomenat “Cinturó

Verd” impulsat per

l’Ajuntament,

aconsegueix una

subvenció dels fons

FEDER per a la

realització del

Mirador Montserrat-

Montseny.

Activitats pels més petits a la festa del Medi Ambient

Canyelles i el Medi Ambient

El Grup Dona va

assistir a la 4a

Jornada del Dia

Internacional

d'Acció per la Salut

de la Dona. Una

acció, organitzada

pels Mossos

d'Esquadra.

El dissabte 3 de juny de 9h
a 1 4h es durà a terme una
nova edició de la Taula
d'Intercanvi de Minerals. Un
any més els amics dels
minerals tornen a Canyel les,
per intercanviar, anal itzar i
compartir experiències.
L'organitzador, el Sr. Josep
Soldevil la, ha portat a
terme un magnífic acte, que
s'està consol idant com un
dels més importants al

terme Espanyol. Veient que
cada any tenim més, preveu
més participants provinents
de tot el territori. Us
convidem a veure i
gaudirem de les mostres
d'aquests minerals. Segur
que a molts petits i petites
els provoquen més d'una
pregunta. Igual algú troba
la seva vocació en aquestes
trobades, tant de bo.

VIII Edició de la Taula d'intercanvi

de minerals a Canyelles

Imatge d'una de les anteriors trobades

S’estan preparant els actes
de la 6a fira de Solstici
d’Estiu i la Revetl la de Sant
Joan. Una nit màgica que
omplirà els carrers de
Canyel les de l lum, foc i
misteri. Amb la celebració
molt important de
l ’aniversari dels Dracs de
Canyel les. Parades de
productes esotèrics, pedres,
tarotistes, bruixes, Dracs,
Canyafocs i la mil lor música
per bal lar i celebrar la nit
més màgica de totes.
Està previst que la Flama
del Canigó arribi al municipi
a les 1 9h per l ’Avinguda del
Raval. Les col les, Canyafocs i
els Dracs de Canyel les
animaran la Tabalada fins a
l ’Ajuntament on els rebrà

l ’Alcaldessa. L’Associació
flama del Canigó ha estat
fundada recentment. Us
convidem a participar del
recorregut de la flama.
La programació per aquest
dia és:
- A les 21 h.: Sopar popular
de revetl la a la Pista del Ca-
sal
- A les 22.30h.: En motiu de
l ’aniversari dels Dracs de
Canyel les, Correfoc amb els
Canyafocs i col les convida-
des.
- A les 24h.: Flama del
Canigó. Encesa de la
Foguera i de la Font Màgica
i Baixada de les Bruixes.
Seguidament a la Pista del
Casal Bal l de Revetl la amb
l ’orquestra MAGMA.

S'ultimen els detalls de la Fira

del Solstici d'Estiu

Arriba la Festa!

Fem dissabte!
El dissabte 3 de juny a
partir de les 9.30 h, iniciem
una "Nova Operació
Neteja". Canyel les
novament s'ha adherit a les
operacions de neteja
d'espais naturals que se
celebra per tota Europa
"Let's Clean Up". Amb el
lema "Fem dissabte!",
s'organitzarà una acció de
neteja a la zona de
Muntanya del Mar. Primer

de tot, per a tots els
participants, es farà un
esmorzar amb botifarrada
popular al punt de trobada
que serà davant la parada
de bus de l 'entrada de
Muntanya del Mar per tal
d'agafar forces i poder fer
aquesta matinal a favor del
medi ambient.
Aquesta activitat la promou
l 'Ajuntament de Canyel les
juntament amb la

col ·laboració de l 'Associació
de veïns de Muntanya del
Mar, l 'ADF i l 'AIDAC
(Associació Infantil de
Defensa dels Arbres de
Canyel les). El Regidor de
Medi Ambient manifesta
que la voluntat és la
preservació i mil lora de
l 'entorn natural del nostre
municipi, juntament amb
tothom qui vulgui
participar .

El Servei Local

d'Ocupació

(SERLOC), ofereix

assessorament per a

la recerca de feina,

recordeu que us

podeu inscriure

gratuïtament a

l'Ajuntament.

Cultura per a les

orelles i l’ànima el

diumenge dia 4 de

juny, a les 1 8 h., a

l'Església de Santa

Magdalena. Es

celebra un concert

dels Cicles Corals

201 7 de la FCEC.




