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Ja és Carnaval

El Cartell de Carnaval d'enguany

El Carnaval ja és aquí i Sa
Majestat el Rei Carnestoltes » Canyelles estrena
ha imposat el seu regnat al
municipi per fer gaudir de la Carnaval infantil i
disbauxa i la festa a tothom. organitza una rua
El Carnestoltes arriba a Canyelles el cap de setmana de disfresses per
del 2 al 4 de febrer, una setmana abans que a la resta als més petits el
de la comarca del Garraf i matí de diumenge
enguany ho fa carregat
d'importants novetats, la
principal, la celebració
d'una rua infantil de disfresses, el diumenge 4 de febrer
a les dotze del migdia.
I el tret de sortida de la festa, el dona l'Associació de la
Gent Gran, que ha preparat
el tradicional Ball de Mantons, el divendres 2 de febrer al vespre vespre, a la
Sala Multicultural.
Rua consolidada
L'acte central del Carnaval
canyellenc, però, és la Rua

de Disfresses del dissabte 3
de febrer, en què prenen
part onze carrosses i comparses d'entitats locals i de
municipis veïns. El tret de
sortida de la rua el dona el
Carnestoltes, a les sis de la
tarda, amb el seu tradicional
sermó satíric, en un escenari
instal·lat davant de la Sala
Multicultural. El Carnestoltes ja fa temps que es prepara per arribar a Canyelles i
imposar el seu regnat. Fa
uns dies el vèiem al capdamunt del campanar de la
parròquia de Sant Antoni de
Vilanova i la Geltrú buscant
el millor camí per arribar al
municipi on s'instal·la durant aquest cap de setmana.
Després de fer el seu pregó
de convit a la festa, a les sis
de la tarda de dissabte, el
Carnestoltes lliura el passaport de Carnaval als grups
participants i la rua de carrosses inicia el seu recorregut pel centre del municipi.
El Carnestoltes i el seu seguici de concubines tancaran aquesta rua, que
després de portar la disbauxa per tot el poble tornarà a
la Sala Multicultural per tancar la festa amb música en
directe fins a la matinada.
Rua Infantil de Carnaval
Un cop consolidada la rua
de disfresses, que any rere
any guanya participació, el
Canyelles ha volgut fer arribar el Carnaval als més petits, més enllà de les
celebracions que fan a la llar
d'infants, l'escola i l'institut. I
és per això que s'ha organitzat una Rua Infantil de Disfresses. És el diumenge 4 de
febrer, a les dotze del migdia. Hi estan convidats a participar tots els infants que ho
desitgin. La participació és
gratuïta i només cal estar
davant de la Sala Multicultural. Després de fer una petita rua pel centre del poble,
la festa acabarà a la Plaça
del Casal.
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Orgullosa del nostre poble...
Orgullosa de la nostra gent...
Els ciutadans són el pilar
bàsic del nostre municipi
perquè amb la seva generositat i el seu treball incansable i desinteressat fan
possible tirar endavant tots
els reptes que ens plantegen. La vàlua que té el nostre
voluntariat
és
incalculable, per la cooperació i la col·laboració que
ens ofereixen al llarg de tot
l'any, sense cap altre interès
que millorar aquest municipi que tant s'estimen.
Un esforç que fan de tot cor, sense rebre res a canvi, sense
mitjans, sense gratificacions, només per l'amor que tenen
a Canyelles i per les ganes de fer el bé per al seu poble.
Una estima i un treball que agraeixo sincerament i que
mereix una més que merescuda lloança.
Aquesta dedicació infatigable és una mostra més del tarannà solidari que té la nostra gent. Som un municipi
exemplar, que pot donar lliçons de solidaritat a la resta de
poblacions del nostre entorn. L'esforç i la implicació dels
nostres voluntaris és present en tots els esdeveniments
importants que es fan al municipi durant l'any, però també
en la tasca del dia a dia. Acabem de passar una campanya
de Nadal extraordinària en aquest sentit, perquè a banda
de la celebració, la solidaritat ha estat més que present en
totes les accions. I no només a favor del poble sinó també
d'altres causes que van més enllà com la lluita contra el
càncer, el suport als infants o a les famílies desfavorides.
Gràcies per tot el que feu. Em sento orgullosa del nostre
poble i orgullosa de la nostra gent.

La vostra Alcaldessa,
Rosa Huguet i Sugranyes

El Carnestoltes buscant el millor camí per arribar a Canyelles
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Millors serveis i més acció social

1 ,5 milions d'euros d'inversió per millorar la qualitat de vida dels canyellencs
Canyelles ha aprovat una inversió d'1 ,5 milions d'euros
en millores per al municipi
en un pressupost per al
201 8 que permet continuar
amb la feina iniciada i amb
tots els compromisos adquirits en aquest mandat
pel govern liderat per
l'alcaldessa Rosa Huguet.
Un pressupost que compleix amb la llei i amb els
marges d'endeutament permesos. Hem rebaixat
l'endeutament del 1 1 4%
al 52% gràcies a la gran
feina que està fent tot
l'equip de govern, que
està actuant de manera
transparent, i amb mà ferma per complir amb el pla
de mandat, assegura Rosa
Huguet.
Canyelles ha aprovat un
pressupost de 6,3 milions
d'euros que fa possible tirar
endavant grans projectes
com el nou pavelló municipal, el centre de dia o el Mi-

L'edifici del Casal acollirà el centre de dia

rador de Montserrat, però
que a la vegada millora els
serveis en tots els àmbits,
des del social a la promoció
econòmica.
Un pressupost que implementa la seguretat ciutadana i la prevenció d'incendis,
que incrementa les accions
de millora a la via pública i
que fa possible seguir amb
el treball que regularització

Cata de terres per fer l'estudi geotècnic del nou pavelló

a les urbanitzacions. És un
pressupost que demostra
que estem complint amb
les nostres promeses i
amb tot el que vam dir, assegura l'alcaldessa.

Participació ciutadana
Un pressupost, a més, que
Estudi geotècnic
és el resultat d'un procés de
del pavelló
Aquests projectes avancen i participació ciutadana, de
precisament, el del pavelló reunions i trobades amb les
municipal, ha fet un nou entitats i associacions del

Els alumnes de cinquè fan empresa
Els alumnes de cinquè de
primària de l'Escola Sant Nicolau han creat dues cooperatives, en el marc del
projecte de Cultura Emprenedora a l'Escola (CUEME).
Un projecte que impulsa

l'Ajuntament de Canyelles,
la Mancomunitat PenedèsGarraf i la Diputació, i que
té per objectiu fomentar la
cultura emprenedora entre
els alumnes, als quals permet, durant un curs escolar,

pas endavant, ja que ja
s'han fet les primeres cates
del terreny per poder fer
l'estudi geotècnic del futur
equipament.

Control a l'eruga del pi

Els alumnes registrant la instància a l'Ajuntament

crear i gestionar la seva
pròpia empresa, en forma
de cooperativa.
En aquest cas han creat les
empreses Art Cinc Artesania i Tot Recicl'art i faran
manualitats i objectes de
decoració a partir de materials reciclats, que després
vendran en el VADE Fires. I
un percentatge dels beneficis obtinguts aniran a parar
a una ONG. Els alumnes ja
han presentat a l'alcaldessa
Rosa Huguet la sol·licitud
per formalitzar les cooperatives i signaran un conveni
de col·laboració amb l'Ajuntament per poder desenvolupar l'activitat.

Feina amb el pla Formació i treball

Més ajuts al transport amb el T3G

Cinc aturats han trobat feina a Canyelles gràcies al
programa Formació i Treball del SOC, que gestiona
el Consell Comarcal, i al
qual està adherit l'Ajuntament de Canyelles.

Els beneficiaris amb l'alcaldessa

L'Ajuntament de Canyelles
amplia la bonificació social
per al transport públic gràcies al projecte T3G. Subvenciona més del 50% del
títol de transport T-1 0 per
a una zona.

municipi. El resultat, com
explica l'alcaldessa Rosa
Huguet, d'un intens treball
previ per complir amb el
nostre pla de treball. És el
resultat del gran esforç i
la gran feina que està fent
l'equip de govern i tots els
voluntaris, grups de treball i comissions municipals que fan possible tirar
endavant els projectes.

El tractament s'ha fet amb productes biològics.

L'Ajuntament de Canyelles
actua durant tot l'any per
prevenir la processionària
del pi. Periòdicament s'actua a tots els nuclis habitats
del municipi i també als camins rurals del seu entorn,

La targeta T3G

més transitats.
Les actuacions es fan amb
un camió que llença un producte insecticida, que és biològic, i totalment innocu
per a les persones i els animals domèstics.

Suport als 'Valents'

El Grup Dona lliurarà a la
campanya 'Els nostres Petits
Valents', de l'hospital infantil
de Sant Joan de Déu, els
diners recaptats durant la Fira de Santa Llúcia en una
nova acció solidària amb la
lluita contra el càncer.
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