
La nit més màgica 
La Nit de Sant Joan dona pas a l'època estival. Ens ofereix
l'oportunitat de les retrobades de colles de foc, tabals i bruixes. De
sopars amb família, amics i veïns...
 Amb l'anniversari aquest any de la nostra colla de Ma-cabres  il la
tradicional festa dels Dracs. Les dues colles, juntament amb els
Canyafocs, tornaran a recórrer els carrers del poble en un correfoc,
omplint-los de color. Acompanyaran la Flama del Camigó i encendran
la foguera, aquest any més plena de llum que mai, cremant tot allò
que no es desitja i fent que la nit més llarga de l'any sigui també la més
màgica. Una nit plena de coets, de focs d'artifici i llum.
Però en encendre la foguera també demanarem responsabilitat  i
precaució perquè el nostre entorn és sensible i, malauradament, pot
encendre's molt aviat. 
Tindrem una de les millors celebracions, recordant també que hi ha els
nostres estimats peluts i que per a ells no és gens fàcil escoltar el soroll
de l'esclat.
I com el sucre de la tradició de les nostres coques, desitjo que la Nit de
Sant Joan sigui una dolça celebració per a tots vosaltres.

Que aquesta nit màgica us ompli de felicitat. 
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Full Informatiu de l'Ajuntament de Canyelles

Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra alcaldessa 

Canyelles recupera la Fira del Solstici d'Estiu per

celebrar la Nit de Sant Joan. 

El dia 23 de juny, a partir de les 17h, el carrer Major

s'omple de parades amb productes esotèrics, pedres,

bruixes, tarotistes i molts elements més com la Font

Màgica, la Baixada de Bruixes o l'Encesa de la Foguera.  

Arriba també la  Flama del Canigó, s'ha preparat un

sopar popular, un correfoc amb les colles Canyafocs,

Dracs de Canyelles i Ma-cabres i un ball de revetlla. 

L'Ajuntament de Canyelles, a més, posa en marxa el joc

Troba les Bruixes Amagades. Cal trobar 10 de  les 15

bruixes que s'han amagat pel poble per participar en un

sorteig de tres lots de llibres màgics. 

Canyelles recupera la revetlla i recorda als ciutadans

que  cal prendre les mesures de protecció per evitar

accidents i incendis,  ja que estem en període d'alt risc i

el municipi està envoltat de massa forestal.| 

9A FIRA DEL SOLSTICI D'ESTIU I REVETLLA DE SANT JOAN 



Canyelles celebra la Nit de Sant Joan amb la  Fira del Solstici d'Estiu,  i la

tradicional la Revetlla, amb la Baixada de les Bruixes, la Font Màgica, la Flama

del Canigó, l'Encesa de la Foguera, sopar popular, correfoc i ball. 

En aquesta novena edició, el certamen torna al seu format presencial. El dia 23

de juny, a partir de les 17h s'ubicarà novament a la Bassa d'en Llot i al carrer

Major. Hi participen una vintena de parades amb productes esotèrics, pedres i

minerals, espelmes, olis i productes místics, tarotistes i Corrúpies, entre altres

elements del món de l'esoterisme i la mística.

En el marc de la celebració de l'arribada del Solstici d'Estiu, Canyelles rep la

Flama del Canigó, amb la qual s'encendrà la tradicional foguera. També viu la

tradicional Baixada de les Bruixes, l'Encesa de la Font Màgica i de la Foguera,

un sopar popular, un correfoc i un ball de revetlla. |

Encesa de la Foguera,

Baixada de les Bruixes i

Font Màgica.  

Després Ball de Revetlla a la

plaça del Casal.

Fira del Solstici d'Estiu i Revetlla de Sant Joan
23 DE JUNY, NIT DE SANT JOAN AMB FIRA, FLAMA DEL CANIGÓ, BAIXADA DE BRUIXES, CORREFOC I REVETLLA

El Joc de les Bruixes Amagades
CAL TROBAR 10 DE LES 15 BRUIXES AMAGADES AL POBLE

Flama del Canigó 

Arriba al per l'Av Raval. 

Una tabalada amb les colles de

Diables de Canyelles

Canyafocs, Dracs de Canyelles

i Ma-cabres l'acompanya fins

a l'Ajuntament on és rebuda

per l'alcaldessa. Rosa Huguet.

Sopar popular de revetlla 

A la pista del Casal. 

Reserva de places a:

dracsdecanyellesaiguaifoc@gmail.com

Correfoc  

Amb Dracs de Canyelles,

Diables de Canyelles 

Canyafocs i Ma-cabres.

Les Bruixes de la Fira del Solstici d'Estiu ja han arribat a

Canyelles. L'Ajuntament us proposa un joc per trobar-les i

guanyar un premi. S'han amagat 15 bruixes pels establiments i

equipaments del centre del poble. Cal trobar-ne 10, anotar-ho en

una butlleta i desar-la un cop omplerta a l'Ajuntament.

 Fira del Solstici d'Estiu

PROGRAMA 

 17 h: 

 20 h: 

 21 h: 

 22:30 h: 

 24 h: 

Entre els participants, se sortejaran tres

lots de llibres màgics la Nit de Sant

Joan, durant el sopar de revetlla. 

Les butlletes es poden trobar a l'OAC i

als establiments col·laboradors .|
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Més de 5.000 persones han passat pel VADE

Fires, que en aquesta 8a edició ha recuperat la

seva presencialitat al carrer. Una jornada, la del

15 de maig, en què la gastronomia, el motor, les

entitats, l'artesania i la música jove han estat els

protagonistes.

Els restauradors locals han exhaurit les 3.000

racions de cargols que s'han posat a la venda en

el marc de la Mostra Gastronòmica i la

Cargolada Popular. El centre del poble s'ha

omplert d'activitat amb les entitats, la fira de

Sant Ponç i Artesania i la Fira del Motor.

L'Anna Terés, autora del reconegut blog de

cuina Anna Recetas Fáciles, ha estat distingida

com a Cargolaire d'Honor i ha estat la convidada

d'honor del certamen.| 

CANYELLES VIU
UN VADE FIRES
ESPLÈNDID 
ANNA TERÉS,  L'AUTORA DEL BLOG DE CUINA
ANNA RECETAS FÁCILES HA ESTAT
CARGOLAIRE D'HONOR

Adquirir els productes pirotècnics en centres autoritzats.

L'adquisició i manipulació ha d'estar supervisada per un adult. 

No guardar els petards a les butxaques.

Encendre els productes seguint les instruccions.

No subjectar els petards amb les mans ni els poseu prop de la cara o del cos.

No llençar petards contra ningú ni en aglomeracions de gent.

Prohibit llençar material pirotècnic a menys de 500 metres de zones boscoses. 

Amb l'arribada de l'estiu comencen les revetlles i des de l'Ajuntament de Canyelles es

recomana que es prenguin  les mesures de protecció per evitar incendis i accidents. 

En cas d'emergència, cal trucar als Guàrdies Municipals de Canyelles, al 686 47 30 10

o al 112.|

REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 
CAL SEGUIR ELS CONSELLS  DE PROTECCIÓ CIVIL PER EVITAR INCENDIS I ACCIDENTS 



L'Actualitat 
 a Canyelles

Butlletí Digital 

Butlletí
Digital 

L'Actualitat  
a Canyelles

SUBSCRIU-T'HI!
Rebràs per  emai l  tota
l 'actual i tat  municipal  

BUTLLETÍ DIGITAL 

A www.canyelles.cat/butlleti-web. 
O escaneja el codi QR
  

Ajuntament de Canyelles

@ajcanyelles@aj_canyelles

@Aj_canyelles

SEGUEIX-NOS!
XARXES SOCIALS WEB MUNICIPAL

WWW.CANYELLES.CAT

Vols conèixer tota la informació de l'Ajuntament de Canyelles?

PARCEL·LES NETES

2: NETEJAR, RESPONSABILITAT DEL PROPIETARI
Els propietaris tenen l'obligació de mantenir netes i

adequades a les condicions de seguretat i salubritat les

parcel·les, segons la legislació vigent

També els propietaris forestals de boscos

1: L'AJUNTAMENT DE CANYELLES ACTUA
L'Ajuntament fa un requeriment al propietari per netejar la

parcel·la, donant un termini d'execució.

En cas d'incompliment, l'Ajuntament pot fer la neteja

subsidiària amb el corresponent permís judicial, i remetre

el cost al propietari, com marca la Llei. 

3: PROCÉS LLARG 
L'Ajuntament necessita autorització judicial per accedir a

una propietat privada.

El tràmit pot ser llarg però arriba al final. Es penalitza

l'incompliment amb la corresponent multa.

4: NETEJA SUBSIDIÀRIA
Davant l'incompliment, es procedeix a sancionar el

propietari. Amb l'autorització judicial, l'Ajuntament fa la

neteja subsidiària i remet el cost al propietari.

PER EVITAR INCENDIS
PER EVITAR PLAGUES

l'Ajuntament de Canyelles actua

tot l'any en la prevenció

d'incendis, en el marc del Pla de

Seguretat. 

Es fa una constant neteja de

parcel·les no edificables i el

manteniment de les franges

perimetrals de tots els sectors del

municipi, any rere any. 

Mantenir netes les parcel·les és

obligació dels seus propietaris,

d'acord amb la legislació vigent. 

Els joves d'entre 16 i 30 anys empadronats a Canyelles.

Adreçant-vos a l'Ajuntament de Canyelles i

complimentant la instància en què s'adjunta la

documentació sol·licitada.

Se subvenciona un màxim d'una targeta multiviatge al

mes, previ al lliurament del comprovant d'ingrés

bancari del 50% del cost de la T-Casual 1 zona.

Volant d'empadronament

1 fotografia mida carnet

1 fotocòpia del DNI

L'Ajuntament de Canyelles amplia les bonificacions per al

transport públic amb la nova targeta jove T3J. Inclou

descomptes del 50% en el títol de transport T-Casual 1

zona per als desplaçaments de la línia d'autobusos entre

Vilanova i la Geltrú-Canyelles-Olèrdola-Vilafranca del

Penedès. 

Qui es pot beneficiar d'aquest servei?

Com sol·licitar la Targeta T3J?

Quina documentació cal aportar?

Aquesta nova Targeta T3J se suma a la T3G, que

l'Ajuntament de Canyelles té en marxa des de fa temps per

facilitar l’accés al transport públic.|

 

BONIFICACIÓ JOVE 
PER AL TRANSPORT 
DESCOMPTE DEL 50% EN LA T-CASUAL 
AMB LA TARGETA T3J 


