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La primavera més cultural

Sant Jordi, Caminada a Montserrat i VADE Fires, eixos centrals del 'Cultural Canyelles'
Balls, jocs, presentacions de llibres, lectures poètiques, sardanes, exposicions d’art,
excursions, artesania, motor,
mostra d’entitats o gastronomia integren una nova edició
del Cultural Canyelles, un
ampli programa que omple
d’activitat la primavera canyellenca. Una proposta lúdica i
cultural que arrenca coincidint
amb Sant Jordi, i que tanca el
certamen multisectorial VADE
Fires i l’exposició Art Canyelles.

Un Sant Jordi per estimar
Per a mi Sant Jordi és la diada
per excel·lència de la gent que
estima la cultura, que estima
l'art, que estima la música i
que estima les persones. És la
diada de tots aquells que conviuen en harmonia en el seu
entorn, que realment senten
que un llibre ens pot obrir tot
un món... Un món a la creativitat, a la imaginació, a compartir les experiències d'aquells
que han viscut en pobles molt
llunyans, d'aquells que somien
en convertir-se en exploradors... Un món que permet, a persones de qualsevol edat, compartir, descobrir, i als més petits, fins
i tot, veure els 'monstres' d'una manera diferent...
El llibre ens fa amics de tots, perquè les històries que contenen
ens acompanyen i ens uneixen. No cal que sigui un llibre gran,
o un petit, un senzill conte ens pot fer molt feliços. Una il·lustració ens pot explicar com fer una manualitat, ens pot ensenyar a
cosir o a cuinar... Tan sols cal deixar-se envair per l'amor a les
lletres i a les imatges que contenen.
El llibre és realment un univers ple de vida i de color. M'agrada
la vida. M'agrada la il·lusió. M'agrada estimar.
Feliç diada de Sant Jordi!

Sant Jordi literari amb tres
autors locals

La celebració de Sant Jordi
obre la programació del Cultural Canyelles. Els actes es
concentren el diumenge 22
d'abril, a la pista del Casal, tot i
que el divendres 20 d'abril té
lloc el tradicional Sopar-Ball de
la Rosa, organitzat per la Gent
Gran. És a dos quarts de nou
del vespre a la Sala Multicultural.
Pel que fa a diumenge 22
d'abril, destaca la presència de
tres escriptors locals, que presentaran i signaran els seus llibres, en els dos estands que hi
instal·la l'Ajuntament. D'una
banda hi ha Cristina Cañadas,
que presenta el llibre Equinoterapia, a les dotze del migdia
a l'Espai de la Gent Gran. De
l'altra, Irene Flores, amb l'obra
Poesias de un ama de casa. I el
tercer autor local que participa
a la jornada de Sant Jordi és
Rafael Lacasa, amb el seu
exitós llibre Las crónicas de Tero mágica.

Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra Alcaldessa

Programa del Cultural Canyelles 201 8

Durant tot el diumenge, a
més, a la pista del Casal hi
haurà jocs per als més petits:
un inflable del Drac de Sant
Jordi i el Parc d'Atraccions de
la Companyia La Gralla.
A les cinc de la tarda, començarà la tradicional Vetllada
Poètica, a l’Espai de la Gent
Gran, que comptarà amb la

participació de la reconeguda
poetessa menorquina Joana
Bagur. Durant la vetllada, Irene
Flores signarà exemplars del
seu llibre. A continuació hi
haurà una ballada de sardanes i la jornada de Sant Jordi
acabarà amb el Ball de Sant
Jordi, a les set del vespre, a la
Sala Multicultural.

Caminada a Montserrat,
VADE Fires i Art Canyelles
El Cultural Canyelles seguirà el cap de setmana
del 28 i el 29 d'abril, amb
una cita ineludible per a
tots els canyellencs, la 36
Caminada a Montserrat,
que aplega un any més
més d'un centenar de participants. Enguany, a més,
està prevista la participació
de la parella d'en Joaquim i
l'Elisabeth als actes de celebració al monestir de
Montserrat.

VADE Fires és un altre dels
grans eixos de la primavera
cultural canyellenca. Serà
el 1 3 de maig i englobarà,
novament, les fires d'Artesans, Sant Ponç i Motor,
la cargolada popular, i la
Mostra d'Entitats Cultural,
que enguany guanyen en
activitat i participants.
El mateix cap de setmana,
s'inaugura una nova edició
de l'Art Canyelles, que en
aquesta ocasió presenta el
premi Canyelles de Pintura,
VADE Fires
dotat amb 1 0.000 euros, al
i Art Canyelles
qual opten una norantena
El certamen multisectorial d'artistes d'arreu del país.

Les novetats editorials dels autors canyellencs que participen de la jornada de Sant Jordi
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El nou pavelló esportiu, una realitat
S'aprova el projecte, atenent les necessitats i complint amb el pla de mandat

El nou pavelló municipal d’esports serà una realitat aviat després que el ple municipal hagi
aprovat inicialment el projecte
bàsic d’aquest equipament que
ha de completar la remodelació
integral de la zona esportiva
municipal.
Una aprovació que fa possible
un gran projecte que atén les

necessitats reals d’un municipi de poder practicar esport
tot l’any i a tots els nivells, assegura l’alcaldessa Rosa Huguet,

especialment tenint en compte que l’activitat esportiva
s’ha triplicat en els darrers
anys. Aquest importantíssim i
definitiu pas per a la construcció del nou pavelló és una
mostra més del nostre compliment dels compromisos i del
nostre pla de mandat, afegeix.
Suport de la Diputació

Un projecte global que ha
desenvolupat l'Ajuntament de
Canyelles de la mà de la Diputació de Barcelona, que sufraga
una parti important del seu cost.
Serà un edifici cobert que permetrà la pràctica de tot tipus
d’esports, tan federats com no,
que permetrà la professionalització de les actuals modalitats
esportives, la promoció de l’esport base i també la incorporació de noves pràctiques
esportives. Però a banda de donar resposta a les necessitats esportives de Canyelles, també
serà un nou espai que guanya el
municipi ja que permetrà acollir

Imatges del futur pavelló poliesportiu

tot tipus d’esdeveniments de per fases:
caràcter social, lúdic i cultural.
1 a fase: Preveu la construcció de
les tres pistes esportives coberTres pistes esportives
tes i la previsió és que els treballs
El nou pavelló tancat s’ha de puguin començar en els pròxims
construir on hi ha l’actual pista mesos.
de futbol sala, annexa al gimnàs 2a fase: Permetrà completar
municipal, a la Zona Esportiva, i l’equipament amb la construcció
disposarà de tres sales destina- de vestidors i espais d’oficines i
des a activitats esportives diver- serveis.
ses. També incorporarà zona de
serveis amb vestidors i espais Municipi esportiu
per a oficines i despatxos.
El nou pavelló completarà el
El projecte es desenvoluparà Projecte d’Ordenació de la Zona

Regularització cadastral
La Direcció General del Cadastre
va iniciar d'ofici un procediment
de regularització cadastral el
201 3 a més de 4.000 municipis
de tot l'Estat, entre els quals Canyelles. Aquest procés l'ha dut a
terme Hisenda, sense cap intervencióper part de l'Ajuntament
de Canyelles, i té per objectiu la
incorporació al Cadastre immobiliari dels immobles urbans i
rústics amb construcció, com
també les alteracions de les seves característiques, per garantir
l'adequada concordança de la
descripció cadastral dels béns
immobles amb la realitat immobiliària.

A Canyelles, els ciutadans subjectes de la regularització per
part del Cadastre van rebre una
notificació el 201 7 en què es detallaven les construccions i
superfícies de l'immoble afectat,
i s'apuntava la liquidació de la

Esportiva, que ha permès una
remodelació integral de tot el
sector en pocs anys. S’ha construït un nou gimnàs, s’ha renovat el camp de futbol municipal
equipant-lo amb herba artificial i
s’han creat tres noves pistes de
pàdel. Farà, a més, realitat l’ambiciós projecte de convertir Canyelles en un municipi referent
al territori en l’àmbit esportiu.
Un projecte que va més enllà de
la remodelació de la zona esportiva i que inclou altres actuaci-

ons com la posada en marxa
d’un circuit de motor; la promoció de l’esport escolar o la potenciació del turisme esportiu i
familiar amb la creació d’una
xarxa de recorreguts respectuosos amb la natura per fer a peu o
corrents, i que ja estan en marxa
a través del programa The Trail
Zone.
L’objectiu és promoure la pràctica esportiva tant en l’àmbit professional com amateur i escolar
a Canyelles.

Tota la informació a l'APP de
l'Ajuntament de Canyelles

taxa de regularització cadastral,
un tribut de caràcter estatal que
marca Hisenda. Aquesta regula- Per estar més a prop,
rització suposa, en molts casos, l'Ajuntament de Canyelles
un augment del valor cadastral, té en marxa una aplicació
per la inclusió de noves cons- de mòbil, APP Canyelles.
Permet conèixer totes les
truccions.
notícies, activitats, serveis i
L'Ajuntament de Canyelles es
qualsevol informació i es» L'Ajuntament de
posa al servei dels ciutadans per
deveniment sobre el muniassessorar i posar al
Canyelles es posa poder-los
cipi.
seu abast totes les eines de què
L'aplicació és vàlida, i gradisposen per poder presentar
al servei dels
al·legacions al procés, en cas ne- tuïta, per als sistemes Android i Apple, i es pot
ciutadans per
cessari. A més, també prendrà
descarregar molt fàcilment
mesures per ajudar els ciutadans
assessorar-los i
a fraccionar aquests pagaments, des de l'Apple Store o el Tots els canals informatius
Play Store.
que venen imposats des
ajudar-los
d'Hisenda.
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