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PASQUA PLENA DE CULTURA I TRADICIÓ

Nous temps, noves iniciatives
FIRA BENVINGUT PETIT
LA PASSIÓ
PROCESSÓ I VIACRUCIS
TEATRE 'UN MALENTÈS'

Canyelles recupera la celebració de la Pasqua i la Setmana Santa
amb un ampli programa cultural i tradicional amb tres importants
novetats: la Fira Benvingut Petit, la representació de la Passió i
l'espectacle teatral Un Malentès
Benvingut Petit té lloc diumenge 10 d'abril. Durant tot el matí, la
pista del Casal s'omple d'activitat amb un bon grapat de propostes
per a tota la família: una fira amb productes de puericultura: roba,
joguines, llibres... Una petita granja d'animals i els tradicionals
ous de xocolata. I una exposició de joguines antigues a càrrec del
Grup Dona. Tot plegat, animat amb l'actuació del grup infantil
Més Tumàcat.

Per fi sembla que venen uns dies en què una certa
normalitat està tornant als carrers i a les nostres vides
després d'haver passat uns mesos tan difícils. De mica en
mica anem incorporant i recuperant les activitats de
manera progressiva, a mesura que és possible fer-ho.
Ha estat un llarg camí i esperem que tot plegat sigui
perquè puguem anar gaudint novament de les petites
coses i de la companyia de tots els que ens envolten.
Estem molt contents de les noves iniciatives que posem en
marxa com Benvingut Petit, una jornada dedicada a totes
les famílies, que celebrem per primera vegada aquesta
primavera.
Ho fem, però, amb la mirada posada a tot el que està
succeint a Europa en aquests moments. Malauradament,
ens trobem davant d'una altra situació molt delicada que
ens amaga una part de la felicitat que ens aporta anar
recuperant la normalitat a la nostra vida quotidiana.
Sigui com sigui, som en temps de primavera, temps perquè
floreixi novament la il·lusió i perquè retornin les ganes i
l'energia per encaminar el que ens han de portar els
pròxims mesos.

La celebració de Pasqua es completa amb els actes litúrgics
tradicionals de Setmana Santa com la celebració de Diumenge de
Rams, el Viacrucis o la Processó de Divendres Sant. I enguany s'hi
incorpora la representació de La Passió, el 9 d'abril, de la mà
d'Apassionats Grup de Teatre. I tancarà la programació l'obra
teatral, Un Malentès a càrrec del grup Génesis

Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra alcaldessa

Benvingut Petit
UNA JORNADA PER CELEBRAR LA PASQUA EN FAMÍLIA
DIUMENGE 10 D'ABRIL. PLAÇA DEL CASAL

Benvingut Petit és una nova proposta amb què
l'Ajuntament de Canyelles vol donar la benvinguda als
nous nadons amb activitats per gaudir amb tota la família
de l'inici de la Pasqua.
Durant tot el matí del diumenge 10 d'abril, a la plaça del
Casal, hi haurà una petita fira dedicada als productes de
puericultura: roba, joguines, llibres i tot allò necessari per
als nadons.
Els més petits també hi podran trobar elements tradicionals
de la Pasqua, com ous de xocolata i una petita granja amb
animals. També hi haurà una exposició de joguines
antigues i l'actuació d'un grup d'animació infantil i moltes
més sorpreses per gaudir d'un Diumenge de Rams ple
d'activitat.

La Passió

Setmana Santa

Teatre

DISSABTE 9 D'ABRIL.
17:30H PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

DEL 10 AL 17 D'ABRIL
RAMS, VIA CRUCIS, PROCESSÓ I PASQUA

DISSABTE 16 D'ABRIL,
20 H SALA MULTICULTURAL

La temporada de representacions de La

Setmana Santa amb els actes litúrgics tradicionals.

Les activitats culturals de la Setmana

Passió arriba aquest 2022 a Canyelles

Diumenge de Rams, 10 d'abril, benedicció de palmes

Santa inclouen també una representació

de la mà del grup Apassionats Grup de

a les 12:30 hores. Dijous Sant, 14 d'abril. A les 19

teatral.

Teatre, de l'Associació de Cultura

hores, l'Eucaristia i el Trasllat del Santíssim al

Popular Santa Maria de la Geltrú. El

Monument. Divendres Sant, 15 d'abril, el Via

dissabte 9 d'abril, a les 17:30 hores,

Crucis, a les 8 hores amb el Cos de Portants de

portaran a escena Aquell qui dona

Canyelles, pels carrers del poble. I al vespre,

testimoni. La passió... una passió... de

després de la celebració de la Passió del Senyor, a

paraula. Una teatralització de La Passió

les 20 h, Processó Solemne amb la Mare de Déu

de Jesucrist amb text propi narrada

dels Dolors i el Sant Crist pels carrers del poble.

d'una manera original.

Diumenge de Pasqua, eucaristia, a les 12:30 hores.

Es tracta de l'adaptació de l'obra de Dario
Fo Un Malentès. La representació va a
càrrec del grup de teatre Génesis, el
dissabte 16 d'abril, a les 20 hores, a la Sala
Multicultural.
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Les disfresses,
les
han

tornat a omplir els carrers de Canyelles en la Rua de
Carnaval, la primera celebrada al territori després de
dos anys d'absència per la pandèmia. Hi han participat
9 grups procedents de tot el Garraf i el Penedès i 500
participants. I els més petits i les seves famílies també
han gaudit d'un Carnaval Infantil amb l'espectacle
Disco per Xics que omplia el Pavelló Municipal.

MILLORES
DE
MOBILITAT
MILLORES DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA
I SEGURETAT VIÀRIA
REDUCTORS DE VELOCITAT
CANVIS DE DIRECCIÓ
PAVIMENTACIÓ

ACCESSIBILITAT
ARRANJAMENT DE CAMINS
SENYALITZACIÓ

L'Ajuntament de Canyelles, en el marc del Pla de Seguretat Viària,
desenvolupa de manera continuada, accions de millora de la mobilitat i
de la seguretat a tots els sectors del municipi.
S'ha iniciat la instal·lació de reductors de velocitat, s'han fet canvis de
direcció i senyalització viària, on hi ha hagut peticions per part dels
ciutadans, com també treballs de pavimentació de carrers i de millora
de l'accessibilitat a voreres, i controls de velocitat i instal·lació de
càmeres de vigilància.
S'ha actuat també als passos de vianants, fent rampes que faciliten
l'accessibilitat i senyalitzant-los amb pictogrames que milloren la
visibilitat als encreuaments per facilitar l'autonomia de les persones
amb el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).
També s'estan millorant els camins rurals per facilitar la mobilitat i la
connectivitat entre els diversos veïnats i també com a mesura de
prevenció d'incendis. Darrerament, s'ha actuat al Camí de Mas Rossell.
I també al Camí de la Costa Bernada, que enllaça Vora Sitges amb el
nucli antic, que es converteix en direcció única, sentit baixada, per
reduir la velocitat. I al sector del Pla de Canyelles, s'està fent una
actuació de planificació del trànsit, prohibint el pas dels camions i
vehicles, que només hi podran accedir fins a la zona industrial. Els
veïns podran accedir als seus habitatges pels accessos habituals.

BONIFICACIONS SOCIALS Consell d'Infants
L'Ajuntament de Canyelles posa a disposició dels ciutadans un

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

seguit de bonificacions socials i ajuts en diversos àmbits per donar
L'Ajuntament de Canyelles i l'Escola Sant Nicolau

suport a la població en general.

treballen conjuntament en el Consell d’Infants, un
nou òrgan de participació ciutadana.
El Consell d'Infants s'ha creat per donar veu als més

Transport

petits i permetre'ls conèixer de primera mà com

S'aplica als beneficiaris de la targeta

funciona l’Ajuntament i les institucions públiques,

T3G i ofereix més d'un 50% de

promovent els valors del diàleg, la negociació i el

descompte en adquirir la T-Casual

treball en equip.

per a trajectes d'una zona en

Els integrats del Consell d'Infants, que s'estructuren

autobús.

com si fossin regidors i tècnics municipals,
treballaran al llarg del curs en temes i propostes

Deixalleria

concretes, que després es traduiran en accions a fer
al municipi, que s'inclouran al pressupost municipal.

Un 20% de descompte en el rebut de
la brossa per 12 usos de la
F O T O D E aMl'any.
ARTÍN BERAURTÉ
deixalleria

Un 50% de descompte en el rebut de

Biblioteca

la brossa per 25 usos de la
deixalleria a l'any.

ESPAI COWORKING

Plaques fotovoltàiques

L'Ajuntament de Canyelles està ultimant els treballs
de la nova biblioteca virtual, que serà un punt

Fins a un 50% de descompte de la

Biblioaccés. Un espai d’accés lliure amb catàleg

quota íntegra de l'impost de l'IBI

bibliogràfic i audiovisual, en format físic i

durant tres anys per la instal·lació de

electrònic, amb ordinadors, wifi, aula d’estudi i un

plaques fotovoltàiques d'autoconsum.

programa d’activitats culturals i de foment de la

Consulteu a l'Àrea d'Urbanisme de

lectura complementari. El nou servei serà un

l'Ajuntament per obtenir tots els

complement del servei de biblioteca itinerant

detalls d'aquest ajut.

Bibliobús, que ve a Canyelles cada quinze dies.
La nova biblioteca estarà ubicada a l’antic Espai de
la Gent Gran, que l’Ajuntament de Canyelles ha

Podeu consultar aquí
totes les bonificacions
de l'Ajuntament de
Canyelles

reconvertit en un espai polivalent, que acollirà
també el servei coworking, una aula de formació,
un espai per al suport social o un estudi de
gravació, entre d’altres.
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