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La Setmana Santa més tradicional
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Canyel les viu una Setmana
Santa plena de l itúrgia i tradi-
ció, amb el Via Crucis i la Pro-
cessó de Divendres Sant com
a actes més destacats. La re-
cuperació del Cos de Por-
tants del Sant Crist, ara fa 1 8
anys, va permetre la revital it-
zació d'aquests dos esdeve-
niments, consol idats a la
Setmana Santa canyel lenca.

Dimenge de Rams

12:30 h: Benedicció
Després de la celebració del
Dissabte 5è de Quaresma, el
Diumenge de Rams obre la
Setmana Santa i els actes
l itúrgics. L'inici de la benedic-
ció dels Rams a la Plaça de
l 'Església és a les 1 2:30 hores
de diumenge 25 de març. Tot

seguit, hi haurà la tradicional
Eucaristia.

Dijous Sant

19:00 h: Eucaristia
La celebració del Dijous Sant,
el Sant Sopar, té l loc el 29 de
març a les 1 9:00 hores a
l 'Església. Una celebració que
precedeix el trasl lat del
Santíssim al Monument.
L'església restarà oberta fins
a les 20:30 hores per poder
fer una estona de pregària.

Via Crucis i Processó

de Divendres Sant

08:00 h: Via Crucis
19:00 h: Passió
20:00 h: Processó
Pel que fa al Divendres Sant,
tenen l loc dos dels actes més

tradicionals. D'una banda, el
Via Crucis pels carrers del po-
ble, amb el Cost de Portants,
a les 8:00 hores del matí.
I de l 'altra, a les 20:00 hores ,
la Processó acompanyant el
Sant Crist i la Mare de Déu
dels Dolors, que també re-
corre els carrers més cèntrics
del poble.
Prèviament, a les 1 9:00 hores,
té l loc la Celebració de la
Passió del Senyor, a la parrò-
quia.

Dissabte Sant

20:00h: Vetlla Pasqual
Els actes l itúrgics segueixen
el Dissabte Sant, 31 de març.
Se celebra la Vetl la Pasqual, a
les 20:00 hores del vespre, a
la mateixa parròquia.

El Cos de Portants amb el Sant Crist Processó amb la Mare de Déu dels Dolors

Una de les riqueses de la nostra po-
blació és la seva tradició i els esdeve-
niments que any rere any viuen de
manera intensa els nostres veïns.
D'aquí, el nostre intent per preservar-
los. Com també els nostres espais na-
turals, els nostres carrers i patrimoni,
que són visitats cada Setmana Santa
per moltíssimes famíl ies. Tothom pot
gaudir d'aquesta riquesa i, creients i
no creients, poden admirar algunes de les nostres tradicions
més ancestrals que s'han recuperat fa uns anys com són la
Processó o el Via Crucis. I què dir de la gastronomia. Aquests
dies Canyel les ofereix les seves mones de Pasqua fetes com
sempre que, amb la seva olor, ens trasl laden als nostres records
més entranyables i ens conviden a admirar la nostra tradició.

La vostra Alcaldessa,
Rosa Huguet i Sugranyes

Preservar la tradició, la nostra riquesa

Els canals de comunicació

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

Per estar més a prop, l 'Ajun-
tament de Canyel les té en
marxa una apl icació de mò-
bil , APP Canyel les. Permet
conèixer totes les notícies,
activitats, serveis i qualsevol
informació i esdeveniment
sobre el municipi.
L'apl icació és vàl ida, i gratuï-

ta, per als sistemes Android i
Apple, i es pot descarregar
molt fàcilment des de
l 'Apple Store o el Play Store.

Butlletí on line
Per estar informat de tot el
que passa a Canyel les, a més
hi ha un ampli vental l de ca-

nals de comunicació. És el
cas de la web municipal
www.canyel les.cat, a través
de la qual qualsevol ciutadà
es pot subscriure al Butlletí
i rebre periòdicament per
correu electrònic tota l 'actu-
al itat del municipi. L'enl laç
el trobareu a la part esquer-

ra de la web, just a sota de
l 'Agenda d'Activitats.

Xarxes socials

Tota l 'actual itat municipal
també es pot trobar a les
xarxes socials de twitter
@Aj_Canyel les i Instagram
@aj_canyel les.



L'Ajuntament de Canyel les
trebal la intensament, i al l larg
de tot l 'any, per mantenir ne-
tes les parcel ·les no edifica-
bles que hi ha a tots els
sectors del municipi, com a
mesura preventiva d'incendis
forestals i per evitar proble-
mes de salubritat.
Mantenir-les netes i en con-
dicions òptimes és una obli-
gació que els propietaris han
de complir, d'acord amb la le-
gislació vigent. I ho han de
fer i comunicar al Consistori
abans que comenci el perío-
de de màxim risc d'incendi.
La neteja de parcel ·les és una
problemàtica que l 'Ajunta-
ment tracta amb un especial
interès. S'ha incrementat la
vigilància que es fa a tot el
terme amb l'objectiu de de-
tectar de forma preventiva

aquel ls espais amb un major
risc.

Respecte als veïns

L'Ajuntament fa una crida
constant als propietaris de les
parcel ·les perquè es facin càr-
rec de la seva responsabil itat
de tenir-les en condicions i
facin neteges periòdiques, ja
que l 'incompliment pot afec-

tar seriosament els veïns i a
tot el municipi.
Quan no es fan aquestes ne-
teges l 'Ajuntament pot actu-
ar d'ofici, i de manera
subsidiària, si detecta que hi
ha una situació de peril losi-
tat, com a mesura de segure-
tat. Canyel les té vigent
l 'Ordenança Municipal de
Prestació del Servei de Neteja

de Parcel ·les, basada en el
Decret 1 23/2005, de mesures
de prevenció d'incendis.

Període d'alt risc d'incendi

Des del 1 5 de març està vi-
gent el Pla de Prevenció
d'Incendis Forestals de la Di-
putació, en què s'inclou Ca-
nyel les, en iniciar-se el
període d'alt risc d'incendi.

Parcel·les netes per evitar incendis forestals
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L'Ajuntament de Canyel les
actua de manera constant
per combatre i prevenir les
diverses plagues. Una de
les actuacions més impor-
tants que es duu a terme és
la prevenció de la processi-
onària o eruga del pi. Es fa

en diversos moments de
l 'any, especialment a la tar-
dor i l 'hivern, quan dins del
seu cicle vital, la processi-
onària és més vulnerable.
És una actuació que desen-
volupa una empresa espe-
cial itzada contractada a

l 'efecte i que es fa a tots els
nucl is habitats del municipi,
com també als camins ru-
rals del voltant més transi-
tats.
L'Ajuntament de Canyel les
pren la responsabil itat de
l luitar contra aquesta plaga
en una actuació que no té
igual a tota la comarca. Es
fa amb un tractament inno-
cu per a les persones i els
animals domèstics, un in-
secticida biològic, que es
l lença des d'un camió amb
un canó. La fumigació per
mitjans aeris no és possible,
ja que la legislació ambien-
tal no ho permet. L'Ajunta-
ment continuarà actuant
tot i que els resultats acon-
seguits depenen de les
condicions meteorològi-
ques de cada temporada.S'actua contra la processionària del pi

Cal mantenir netes les parcel ·les per motius de seguretat

Actuacions constants per combatre

la processionària del pi

L'escola Sant Nicolau,

a la semifinal del certamen

nacional En Veu Alta

Les alumnes de l 'escola Sant
Nicolau, Sílvia Pérez (quart
curs) i I rene Amatl lé (siè
curs), participaran a la semi-
final del XIV Certamen Naci-
onal de Lectura Infantil En
Veu Alta, el 7 de maig al Cai-

xaForum. Han estat les gua-
nyadores dels quarts de
final del certamen, a la co-
marca del Garraf, en què
han pres part una quinzena
d'escoles. La final es farà al
juny al TNC.

» Comença

el període d'alt

risc d'incendi i cal

extremar la

prevenció

1 .- Mantenir la vegetació
interior de la parcel ·la
d'acord amb les condicions i
especificacions de la legisla-
ció en matèria de prevenció
d'incendis:

-Tal lar la copa dels arbres
que sobrepassi els l ímits de
la parcel ·la.
- Aclarir la vegetació.
-Netejar el sotabosc, a ex-
cepció de les espècies pro-
tegides.

2.-Mantenir la parcel ·la neta
de plagues d'insectes, de ro-
segadors o de qualsevol al-
tre animals que pugui
suposar un potencial pro-
blema sanitari.

3.- No llençar o emmagatze-
mar residus sòl ids o líquids,
escombraries, runa, terres o
qualsevol altre tipus de ma-
terial o objectes no previs-
tos en l 'ús residencial de la
parcel ·la.

Responsabilitat

dels propietaris

Alumnes i mestres amb l 'alcaldessa i el regidor d'Ensenyament




