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Desembre de 201 7

Ja són 1 5 els anys de la nostra
Fira de Santa Llúcia...

El Cartell del 1 5è aniversari de la Fira de Santa Llúcia

Ja és Nadal a Canyelles.
L'emotiu acte d'encesa de
les llums de l'Arbre dels
Desitjos i de l'enllumenat
nadalenc dels carrers ha donat, un any més, el tret de
sortida a uns dies plens
d'activitat, màgia i il·lusió a
Canyelles. Uns dies entranyables en què se celebra
una edició molt especial de
la Fira de Santa Llúcia, la
dels 1 5 anys, que ve carregada de novetats i actes
tradicionals. Els dies 2 i 3 de

» La Fira de Santa
Llúcia arriba a la
1 5a edició plena
de novetats
desembre els carrers del
municipi es tornen a convertir en un gran mercat de
Nadal, amb més de 350 parades, i amb moltes activitats per a tota la família,

exposicions, tallers, cantades de Nadales, l'Arbre dels
Desitjos, el lliurament de tions als nadons, la tradicional escudella de Nadal, la
Haima del Patge Vibó, la Casa del Pare Noël, el Tió Gegant i enguany una de les
grans novetats, la Botiga
del Nadal, que ha obert
portes a la seu de l'Artífex.
Una novetat més de les
moltes que s'han preparat
en aquesta especial Fira de
Santa Llúcia. S'ha recuperat
el Concurs de Pintura Ràpida i Dibuix de la Fira, durant
els dos dies s'emetrà un audiovisual dels 1 5 anys de Fira que ha fet en Joan
Bertran. També hi haurà un
castell de focs especial pel
1 5è aniversari per gentilesa
de Pirotècnia Igual. Es batejarà la nova colla de foc Macabres de Canyelles i es presenten noves exposicions
com la que Lluís Amaré dedica a Pilarín Bayés a Ca la
Xica. De fet, Canyelles ha
volgut retre homenatge a
aquesta reconeguda il·lustradora, que participarà a la
Fira de Santa Llúcia.
Una edició que culmina 1 5
anys de dura feina que han
fet possible convertir-la en
la segona fira de Nadal de
Catalunya, amb més de
70.000 visitants i un creixement paulatí en qualitat.
Una fira en què no falta la
solidaritat i que és possible
gràcies al voluntariat.♦

De pressa, de pressa... Que
ràpid que passa el temps.
Dia a dia, mes a mes..., i ja
són 1 5 els anys de la nostra
Fira de Santa Llúcia. Una fira
feta per cada un dels homes
i les dones del nostre estimat poble de Canyelles.
Gent que viu el Nadal tot
l'any. Que guarneix casa seva, que gaudeix dels llums
que engalanen els carrers, que encomana a tothom la seva il·lusió pel Nadal, que tot ho omple de màgia. Gent que
gaudeix plenament d'aquesta Fira de Santa Llúcia. Que
passeja entre les seves parades. Que, quan fa fred, menja
l'escudella. Que participa dels seus tallers i activitats. Que
s'emociona amb la música i el bullici dels carrers. Gent
que comparteix la il·lusió del Nadal, amb les seves famílies, els petits i els grans, amb els que són d'aquí i els que
són d'allà.
Tothom és ben rebut en aquest poble acollidor, que
aquests dies viu intensament al carrer per donar la benvinguda als visitants i per fer-los recordar Canyelles com
el poble on es crea la màgia del Nadal. Un poble que vol
contagiar tothom del seu esperit solidari, d'amor i de pau,
on els carrers s'omplen de màgia, de música, d'olor i
d'encant. Durant la Fira de Santa Llúcia no hi ha racó que
no pugui ser un pessebre o senzillament un arbre de Nadal. Tot vestit de llums i guarnit amb la felicitat de les cares il·lusionades i somrient dels infants que veuen el Pare
Noël o el Patge Vibó o quan piquen el tió. Un poble que
ha fet seva la festa i que treballa i s'esforça al màxim perquè cada vegada sigui millor. És una gran feina de tots,
del Grup Dona, del de Savis, dels treballadors de l'Ajuntament, dels voluntaris, de les associacions, d'Arcat i l'Artífex, del govern i de tots aquells que vetllen perquè venir a
Canyelles sigui una gran festa per donar la benvinguda al
Nadal i per fer feliç a tothom.
I així, dia a dia i mes a mes... Que ràpid que passa el
temps. I ja són 1 5 els anys de la nostra Fira de Santa Llúcia.
Gràcies a tots vosaltres per compartir la il·lusió, la festa i el
retrobament amb la nostra infantesa.
Bon Nadal i Bona Fira de Santa Llúcia!
La vostra Alcaldessa,

Rosa Huguet i Sugranyes
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L'Ajuntament congela taxes i impostos
L'Ajuntament de Canyelles
ha congelat les principals
taxes i ordenances fiscals
per al 201 8 i ha incrementat
els ajuts i bonificacions que
s'ofereixen als ciutadans.
Ha derogat, en aquest sentit, l'ordenança municipal
que regulava el cost del
servei de teleassistència
domiciliària, que és gratuïta
per a tots els usuaris.
La proposta de l'equip de
govern liderat per l'alcaldessa Rosa Huguet, manté
la línia dels darrers sis anys
de no incrementar la pressió fiscal sobre els ciutadans i d' oferir importants

bonificacions als ciutadans. No hi ha increment
de taxes, el que sí que hi
ha és una bonificació importantíssima per a les
persones que necessiten
el servei de teleassistència, que és gratuït, i que es
tramita des de Serveis So-

d'escombraries per als establiments comercials de
venda d'alimentació. Fins

ara no teníem cap gran
superfície i per això ara el
que s'ha de fer és una regularització de l'ordenança, per diferenciar els
petits comerços de les
grans superfícies, diu Hu-

Ple municipal de l'octubre en què es va aprovar la congelació d'impostos

cials. L'Ajuntament es fa
càrrec del cost per a les
persones que necessiten
el dispositiu, explica

l'alcaldessa.
Amb aquest objectiu es
mantenen sense canvis les
principals taxes i ordenances fiscals, i s'introdueixen
algunes modificacions en
unes altres, com l'adequació a la realitat del municipi
de la gradació de la taxa

» El servei de
teleassistència
domiciliària
passa a ser
totalment
gratuït i bonificat
per l'Ajuntament

Intens treball a les urbanitzacions
tre treball va encaminat a
unificar tot el municipi i a
millorar la qualitat de vida
de tots els veïns. Les Palme-

Treballs a la urbanització les Palmeres

L'ordenament urbanístic i la
dotació de serveis a tots els
sectors del municipi és una
de les màximes prioritats de
l'Ajuntament de Canyelles. El
municipi té diversos projectes urbanístics en marxa,
amb el clar objectiu de reduir
els dèficits històrics que pati-

Pressupost
participa tiu

en les urbanitzacions i millorar la qualitat de vida dels
veïns.
La nostra voluntat, assegura
l'alcaldessa Rosa Huguet, és

res n'és un clar exemple, on el
procés urbanístic està en
marxa i s'ha actuat sobre la
xarxa de sanejament i el paviment. I també a Vora Sitges
s'han fet alguns treballs de
millora en alguns carrers i
d'enllumenat
provisional,
previs al procés urbanístic.♦

guet.
I una altra modificació en
l'àmbit de medi ambient, és
la introducció d'una taxa
per a la gestió de residus
dels solars sense edificar
generadors de restes vegetals i brutícia. Continuem

amb la nostra línia de protecció i preservació del
medi ambient, seguint el
Pla de Seguretat, juntament amb la comarca del
Garraf. Són diners que es
destinaran, en part, a sufragar els treballs forestals de
l'Ajuntament en el camp de
la prevenció d'incendis.♦

L'urna del pressupost participatiu

L'Ajuntament de Canyelles dona veu als ciutadans per elaborar el
pressupost municipal del
201 8. Per setè any consecutiu posa en marxa un
procés de participació
ciutadana per implicar
tots els ciutadans en la
gestió municipal i els ha
convidat a presentar propostes per incorporar-les
al pressupost municipal, a
les quals destinarà uns
350.000 euros.♦

La fibra òptica ja és aquí
La fibra òptica ja ha arribat
a Canyelles i s'estan fent les
primeres connexions. El
desplegament
el
fa
l'empresa Fibra Penedès
Xta,SL. La millora de les telecomunicacions era una
de les prioritats del govern.

És una aposta molt clara
perquè Canyelles tingui
aquesta tecnologia, que
ha de ser molt útil per als
ciutadans i també un factor de competitivitat per
a les empreses, segons
l'alcaldessa♦

» L'Enllumenat de
les Palmeres, nou
que les urbanitzacions en pas en el procés
els pròxims anys passin a
ser nuclis amb els mateixos urbanístic
serveis que el poble. El nos-

Instal·lació de la Fibra Òptica a Canyelles

L'actualitat en un breu...
Nit de l'Esport

Solidària amb la Marató de
TV3, enguany dedicada a
les malalties infeccioses
greus. La cita és el 1 5 de
desembre a la Sala Multicultural.

Pessebre vivent

Més de 200 actors i figurants participen en aquesta
1 1 a edició del Pessebre Vivent de Canyelles, que té
lloc els dies 1 6 i 1 7 de
desembre.

Pastorets i Quinto

Imprescindibles al Nadal canyellenc. El GAT representa
els Pastorets els dies 22 i 23
de desembre. I el Quinto té
lloc el dia 26. Tot a la Sala
Multicultural.

Cursa dels Nassos

El 31 de desembre és la cita.
Setena cursa de Sant Silvestre (Cursa dels Nassos) i cinquena Cursa Extrema. A les
1 2 del migdia a la Plaça del
Casal. No hi pots faltar.

Recollida joguines

L'Ajuntament de Canyelles
organitza, un any més, una
recollida solidària de joguines durant el Nadal perquè en aquestes dates, cap
nen es quedi sense joguina.
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