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DIA DE L'ARBRE 2020
Canyelles reivindica la importància de protegir els boscos i l 'entorn natural

Un centenar de persones han participat en la

tercera edició del Dia de l'Arbre. Famílies del

municipi i d'arreu de la comarca s'han sumat, un

any més a la iniciativa d'AIDAC (Associació

Infantil de Defensa dels Arbres de Canyelles) i

de l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de

dedicar una jornada a l'any a reivindicar i

conscienciar tothom de la importància de

protegir els boscos i l'entorn natural. Una

jornada que es fa amb el suport de l'ADF Garraf

i de l'Associació Alytes. El resultat ha estat una

esplèndida jornada familiar, en què s'han plantat

35 alzines al Camí del Cementiri.

La defensa del medi ambient i de l'entorn natural

és una de les prioritats del govern de Canyelles

que, al llarg de l'any, desenvolupa diverses accions

de protecció de la natura. Accions que l'han dut a

aconseguir el distintiu Biosphere de compromís

amb la sostenibilitat, i també a renovar el

reconeixement com a Vila Florida, pel seu treball

de protecció i tenir cura de l'entorn i el paisatge. 

 

Una d'aquestes accions és el Dia de l'Arbre, que se

celebra el mes de gener, per situar-lo enmig de

l'època preferent per fer la plantació d'arbres a

Canyelles.

Jornada
familiar en
què s'han
plantat 35
alzines al
Camí del
Cementiri
 
 

ES CREA EL CONSELL D'INFANTS
Canyelles crea el Consell d'Infants, un nou òrgan de Participació

Ciutadana, que donarà veu als més petits i els permetrà conèixer com

funciona l'Ajuntament. i les institucions públiques.

L'integraran 12 alumnes de 5è i 6è de l'Escola Sant Nicolau, que

treballaran els valors del diàleg i la negociació i que els permetrà

presentar propostes i votar-les en sessió plenària, un cop al mes a

l'Ajuntament. Unes propostes que després es traduiran en accions.
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LA DEIXALLERIA
MÉS A PROP

DISTINTIU BIOSPHERE DE
SOSTENIBILITAT PER A CANYELLES

Canyelles ja ha obtingut el

certificat de Compromís per la

Sostenibilitat Biosphere, que

impulsa la Diputació de

Barcelona, la Cambra de

Comerç de Barcelona i l'Institut

de Turisme Responsable. El

programa Biosphere té com a

objectiu implementar i

promoure les bones pràctiques

de gestió sostenible  en tots els

agents d'una destinació turística

per ser més respectuosos amb

el medi ambient.

 

La implicació i el compromís

de Canyelles amb la

Sostenibilitat és ferm. 

Rosa Huguet: "Mantenim la
nostra aposta per ser
respectuosos amb el nostre
entorn"

A banda de la implementació dels

dos punts de recàrrega de vehicles

elèctrics de què ja disposa, també

projecta l'ús de calderes de biomassa

i està renovant tot l'enllumenat

públic, a un sistema led més eficient

i sostenible. A més té en marxa la

creació de marquesines solars per

als aparcaments públics.

 

El distintiu reforça el nostre

compromís amb el respecte al

medi ambient, l'estalvi energètic i

la mobilitat sostenible, assegura

l'alcaldessa de Canyelles, Rosa

Huguet. Mantenim la nostra aposta

per ser respectuosos amb el nostre

entorn. 
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Des d'aquest gener, els ciutadans que vulguin

donar-se d'alta com a nous usuaris de la

Deixalleria, han de fer la sol·licitud prèvia a

l'OAC de l'Ajuntament. S'ofereix així un

millor servei, més proper i accessible als

ciutadans.

Cal recordar que per fer un ús continuat de

la deixalleria, l'Ajuntament de Canyelles

ofereix bonificacions per a la taxa de

recollida d'escombraries que poden arribar al

50%.
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Rosa Huguet i Sugranyes
Alcaldessa de Canyelles

Molts projectes al davant que ens
encoratgen a seguir treballant

   Comencem el 2020 amb optimisme i
contents d'haver rebut el distintiu Biosphere
que ens endinsa en compromisos cabdals 
 com tenir cura de l'entorn, el respecte a la
natura o fer més sostenible el nostre medi. 
   Tenim ja en marxa la zona esportiva i
encarem, amb el nou pressupost, tots els
reptes que ens vam marcar, assumint des del
minut zero de mandat, els nostres
compromisos. I un dels exemples és la
necessitat de tenir formació professional i
donar eines als joves perquè puguin
emprendre noves iniciatives. 
   Una de les millores que seguim assumint és
la bonificació social per al transport públic.
Continuarem lluitant per tenir unes millors
comunicacions i un millor transport públic,
indispensables per al desenvolupament del
nostre poble.
   Hem fet més propera la deixalleria
municipal, facilitant els tràmits per fer-se
usuari i mantenint les bonificacions que
poden arribar fins al 50%. I posem en marxa
un nou òrgan de participació ciutadana, el
Consell d'Infants, que permetrà als més petits
conèixer com funciona l'Ajuntament i
treballar els valors del diàleg i la negociació.
   Molts projectes i molta feina al davant que
ens encoratja a seguir treballant, com sempre.

Comencem el 2020
amb optimisme.
Encarem, amb el nou
pressupost, tots els
reptes que ens vam
marcar, assumint des
del minut zero de
mandat els nostres
compromisos



CINC
PROJECTES
PER AL FUTUR
DE CANYELLES
L'Ajuntament presenta al
PUOSC accions prioritàries

l'Ajuntament de Canyelles ha

demanat finançament per a cinc

projectes al PUOSC (Pla Únic

d'Obres i Serveis de Catalunya) de la

Generalitat. Aquests ajuts permetran

desenvolupar accions de gran

importància per al municipi.  Un

treball molt important per al futur

de Canyelles, assegura, l'alcaldessa

Rosa Huguet.

 

D'una banda, es demana una

subvenció per a la instal·lació d'una

caldera de biomassa que creï una

xarxa de calor per donar servei a

l'escola, la llar d'infants i el gimnàs.

A banda del PUOSC, aquest projecte

ja té una altra subvenció concedida

per part dels fons europeus Feder, i

també rebrà diners de la Diputació

de Barcelona.

 

Un altre projecte pel qual se sol·licita

subvenció és per a la rehabilitació de

la planta baixa i part de la primera

planta de Cal Ferrer de Llacunalba.

Es tracta de la primera fase de la

Casa de la Natura. 

 

Un tercer projecte és la reforma de la

Plaça del Casal. L'objectiu és unificar

les superfícies i donar accessibilitat

als espais municipals i equipaments

que hi ha. Una acció molt important

en l'àmbit de l'accessibilitat i la

seguretat.

 

També es proposa la creació

d'un Centre de Formació i Ocupació.

Un espai multidisciplinari que vol

incloure els nous emprenedors, una

biblioteca virtual, una aula d'estudi i

una aula de formació.

 

I un darrer projecte és la tercera fase

del pavelló poliesportiu,

concretament la corresponent a la

climatització.

 

 

 

 

 

Reforma de la
Plaça del Casal.

Primera fase de
rehabilitació de
la Casa de la
Natura.

Centre de
Formació i
Ocupació.

Climatització
del pavelló.

Caldera de
biomassa

ELS PROJECTES:
 

 

 

 

 

El PUOSC és una eina de
suport als ajuntaments petits
per fer actuacions que ajudin
al desenvolupament local 
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@ajcanyelles @Aj_canyelles @aj_canyelles Ajuntament de Canyelles Ràdio Canyelles

L'Ajuntament de Canyelles manté la

bonificació social per al transport

públic gràcies al projecte T3-G.  Els

beneficiaris del T3-G paguen només

6 euros (gairebé un 50% menys)  en

adquirir la nova T-Casual d'una zona,

per als desplaçaments de la línia

d'autobusos Vilanova-Canyelles-

Olèrdola-Vilafranca.

 

La bonificació es pot sol·licitar a

l'OAC presentant instància i

adjuntant documentació que acredita

els requisits. Se subvenciona un

màxim d'una targeta al mes.

 

 

canyelles@canyelles.cat

Canyelles ho té tot a punt per al

Carnaval 2020. Té lloc el 15 de

febrer i dona el tret de sortida,

un any més, als Carnavals del

Penedès, ja que Canyelles ho

celebra una setmana abans que

la resta de municipis.

Hi participen una vintena de

carrosses i grups i més d'un

miler de persones.  

 

CARNAVAL
2020

BONIFICACIÓ SOCIAL PER AL
TRANSPORT PÚBLIC
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L'Ajuntament subvenciona 
al 50% la T-Casual

PLA DE SEGURETAT EN MARXA 
Canyelles ja té el

Document Únic de

Protecció Civil Municipal

(DUPROCIM), que

estableix els protocols

d'actuació i prevenció en

cas d'emergència. L'ha fet

la Diputació a petició de

l'Ajuntament.

Presentació del
DUPROCIM a
l'Ajuntament

El projecte T3-G l'impulsa l'Àrea de

Benestar Social per facilitar l'accés

al transport públic a diferents

col·lectius com pensionistes o

persones amb diferents graus

d'incapacitat. És imprescindible

estar empadronat a Canyeller per

poder optar a la bonificació, i

identificar-se amb un carnet d'ús

unipersonal, la targeta T3-G.

Hi poden optar:

 Majors de 65 anys
Persones amb discapacitat igual
o superior al 33%.
Persones amb grau de
dependència reconegut.
Persones amb incapacitat
permanent absoluta
Pensionistes per jubilació,
menors de 65 anys. 

Edita:
Ajuntament de
Canyelles 93 897 30 11 Plaça de l'Onze de Setembre, 1  08811 Canyelles

Canyelles Avui

ESCOLTA RÀDIO
CANYELLES

Ràdio Canyelles es pot escoltar via

on line. Només cal accedir a les

xarxes socials de l'emissora i clicar

sobre l'enllaç dels programes que

es vulguin escoltar. 

A facebook @radiocanyelles 

A twitter @RadioCanyelles 

A la web  www.canyelles.cat.

 

Reuneix en un únic

document tots els plans

d'emergència existents i

afegeix noves mesures de

protecció. És una eina

molt bona eina per al

nostre municipi, ha

assegurat l'alcaldessa

Rosa Huguet. 


