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Compromís i passió per Canyelles

Un any més la nostra Festa Major està a punt d'arribar.
Tornarem a gaudir de bal ls, de jocs, de dinars i sopars
en famíl ia i amb amics. I ben segur, tornarem a sentir
aquel la alegria encomanadissa quan ens desitgem
bona Festa Major els uns als altres. Perquè si, perquè és
festa i sobre tot perquè és la nostra Festa. La de tots.

Aquest any tindrem trobada bastonera i al Correfoc ens
emocionarem amb els diables  Canyafocs, els Dracs de
Canyel les i els Macabres. Com tots sabem la
festa   és  mil lor si la compartim, i per això vindran els
Dracs Abraxas de Palau de  Plegamants  i els de
Granol lers. Foc i disbauxa assegurada. Els més petits
podran jugar i passar-ho d'al lò més bé amb el gran
repertori d'activitats infantils programades. I les nostres
col les culturals i Entitats posaran, com sempre, les
seves energies i i l ·lusió  per que  tot sigui un èxit. El
Castel l de foc de la pirotècnia Igual, què voleu que us
digui, serà segur més espectacular que mai.

La Festa Major és un moment on sentim més que mai
els l laços de pertinença a una comunitat. D'un l loc que
està viu i ho vol celebrar amb els que té més a prop.
Fem-ho! Arriba la Festa Major de Santa Magdalena i
estem preparats per viure-la!

Tindrem un estiu ple d'activitats, ens trobarem molts
cops pels carrers del nostre estimat poble, i retrobarem
a famil iars i amics. Parlarem de tot, de com ens va la
vida i de com veiem el futur. I no tinc cap dubte,
parlarem del gran tema  de l 'estiu   (amb permís
del   Fonsi,  Deeespaasito) del referèndum; discutirem,
sentirem emocionats arguments pel No, pel Sí. I ho
farem d'una manera exemplar, pacíficament,
democràticament, com toca, perquè som així, perquè
sabem que amb les paraules s'arriba sempre molt més
l luny que amb la força. Estic convençuda que les
canyel lenques i els canyel lencs estarem a l 'altura
d'aquest moment transcendent que ens ha tocat viure.
Com veïna de tots vosaltres, junt amb tot l 'equip de
Govern, us desitgem el mil lor estiu i la mil lor Festa
Major de les vostres vides.

Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra Alcaldessa

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 . Properament
s'aniran incorporant
novetats que es podran
consultar 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.



L'Àrea de Medi Ambient de
l 'Ajuntament va iniciar, l 'any
201 5, 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.
Per tal de participar en
aquesta iniciativa, qui
estigui interessat o
interessada pot dirigir-se al
correu
mediambient@canyel les.cat
o bé directament a
l 'Ajuntament de
Canyel les.

Cada any, l ’Ajuntament
recorda als propietaris de
parcel ·les no construïdes la
necessitat de mantenir-les
en condicions òptimes de
vegetació perquè no
esdevinguin un polvorí o
siguin espais propiciadors

per propagació d’un
hipotètic foc o incendi. Si
no es real itzen aquestes
neteges, l ’Ajuntament pot
actuar d’ofici si considera
que hi ha una situació de
peril lositat. No obstant això,
aquesta intervenció, al
tractar-se de propietats
privades, en moltes
ocasions pot comportar
endegar procediments
legals que poden fer
retardar fins a 2 anys
l ’execució de la intervenció

a la parcel ·la. Per aquesta
raó és fonamental la
conscienciació i implicació
de les persones
propietàries.
Seguint el PPI ,
periòdicament es neteja la
xarxa viària bàsica del
municipi, i a més es
mantenen les franges de
protecció d'incendis
construïdes que tenen els
nucl is habitats del
municipi. Cal destacar que,
tot i ser obl igació dels
propietaris de cada nucl i ,
totes les franges existents i
la seva conservació les ha
finançat l 'Ajuntament, fent
un importantíssim esforç
econòmic per mantenir la
seguretat de tothom.

És oportú fer esment que
tots els nucl is habitats que
han final itzat el seu procés
urbanitzador tenen la
corresponent xarxa
d'hidrants d’incendi que
serveix per a la recàrrega in
situ d'aigua dels vehicles
d'extinció.
Paral ·lelament a l ’apl icació

del PPI , s'ha redactat i
homologat el Pla d’Actuació
Municipal per a incendis

forestals que és una eina
organitzativa i
procedimental que permet
fer front a una situació
d'emergència per incendi
forestal. I en el mateix
sentit, una eina municipal
important per a la
prevenció d'incendis
forestals, que mereix
menció especial, és
l 'Ordenança municipal de
prestació del servei de
neteja de parcel ·les que es
pot consultar a la web de
l ’ajuntament.

Finalment, i en aquest
esforç per a minimitzar el
risc d’incendis, cal tenir en
compte que un possible
focus de foc poden ser les
deixal les abandonades al
bosc o simplement fora
dels contenidors
corresponent. Des de
l ’Ajuntament de Canyel les
fem una crida al civisme i a
la responsabil itat de tots
per mantenir el nostre
municipi en òptimes
condicions per viure’l i
gaudir-lo.
A Canyel les, la l luita contra
el foc comença a l ’hivern.

Cal anticipar-se al foc: la prevenció

la realitzem els 365 dies de l’any
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Calendari de Festes dels Barris...

Festa Major

de les

Palmeres:

Dies 28, 29 i

30 de

juliol

Festa Major

de

Califòrnia:

Dies 4 i 5

d'agost

Imatge d'una actuació del cos de Bombers

Festa Major

de

Vora Sitges:

Dies 1 1 i 1 2

d'agost

Des del passat 1 5 de març,
el Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, i Al imentació va
prohibir taxativament
d'encendre foc, sigui pel
motiu que sigui, ni en
terreny forestal, estigui ple
o no d'arbrat, ni en un radi
de 500 m a la rodona.
Aquesta prohibició,
establerta pel Decret
64/1 995, en el cas del
municipi de Canyel les,
afecta la total itat del seu
territori.
Especialment, està prohibit
cremar restes de poda i
d'aprofitaments forestals,
agrícoles o de jardineria, ni
marges pròxims a zones
forestals, sense una
autorització expressa del
Departament d'Agricultura.
Tampoc no es poden fer
focs d'esbarjo ni d'altres
relacionats amb
l 'apicultura. Dins de les

àrees recreatives i
d'acampada autoritzades
així com en les parcel ·les
edificables de les
urbanitzacions, l 'únic foc
permès és l 'ús de barbacoes
d'obra, sempre que tingui
instal ·lat un sistema mata
guspires.
També queda prohibit
l lençar objectes encesos;
abocar escombraries i
restes vegetals i industrials
de qualsevol mena que
puguin ser la causa de l 'inici
d'un foc; l lançar coets, focs
d'artifici o d'altres
artefactes que continguin
foc, i uti l itzar bufadors o
similars en obres real itzades
en vies de comunicació que
travessin terrenys forestals.
En principi i segons siguin
les condicions
cl imatològiques, la
prohibició durarà fins al 1 5
d'octubre.

Prohibit fer foc al bosc

Festa Major

de

Can Roca:

Dies 1 8 i 1 9

d'agost

Festa Major

de

Daltmar:

Dia 26

d'agost

Benvinguts a la

Comissió Natura

» Entre tots i totes

podem fer de

Canyelles un lloc

més segur» Hem de fer un ús

responsable del

nostre entorn. Cal

protegir-lo i

respectar-lo




