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Un entorn que cal protegir

Donem la benvinguda a l 'estiu
fent una crida al civisme i a la
responsabil itat de tothom per
protegir el nostre entorn.
Tenim un poble increïble i hem
de ser conscients que cal tenir-ne
cura i conservar els nostres es-
pais naturals, el nostre patrimoni.
Només si ho fem, la nostra vida
serà mil lor. Tot el nostre trebal l
anirà encaminat a protegir
aquesta riquesa, a mil lorar la re-
col l ida d'escombraries, a la mil lor
conservació d'espais, al creixement en l 'àmbit del reciclatge i a
ensenyar els nostres fil ls i les nostres fil les que tots som responsa-
bles del dia de demà, que hem d'estimar el nostre entorn i valorar
al lò que tenim, perquè és molt gran . Tenim el mil lor poble.
Arriba l 'estiu i amb el l el temps de festes al carrer. Són moments
especials, que fan unió, que permeten retrobar-nos amb la famí-
l ia i els amics. Són costums i tradicions que ens porten moments
molt emotius com l'arribada de la flama del Canigó, però també
moments màgics, que ens renoven les forces i les energies. I com
a poble energètic que som recau en cadascú de nosaltres la res-
ponsabil itat de tenir-ne cura. És moment de gaudir i us convi-
do a fer-ho amb consciència.

Rosa Huguet i Sugranyes

La vostra Alcaldessa

Canyelles dona la benvinguda a
l’època estival amb una nova
edició de la Fira del Solstici d’Es-
tiu i una especial Revetlla de
Sant Joan, el 23 de juny a partir
de les cinc de la tarda.
Una vetllada màgica plena de
foc, llum, misteri, bruixes, fogue-
ra encesa per la Flama del Ca-
nigó, font dels desitjos, sopar
popular, un correfoc i música i
ball de revetlla amb orquestra, a
la pista del Casal.

7a Fira del Solstici d’Estiu

En la seva setena edició, la Fira
del Solstici d’Estiu inclou tots els
ingredients tradicionals, com
són parades amb productes
esotèrics, pedres, tarotistes,
bruixes i la participació, un any
més, del Senyor Corrúpies.

A les 20:00 hores arriba la Fla-

ma del Canigó

I a les vuit del vespre, arribarà la
Flama del Canigó, que els mem-
bres de l’Associació de la Flama
del Canigó de Canyelles hauran
portat al matí des del cim
d’aquesta muntanya del Pirineu
català, tal com marca la tradició.
Serà el foc que encendrà la fo-
guera i que il•luminarà la nit de
Sant Joan a Canyelles. La Flama
arribarà a l’Avinguda Raval, des
d’on, anirà fins a l’Ajuntament
on es lliurarà a l’alcaldessa Rosa
Huguet. Es llegirà el tradicional
manifest i la Flama quedarà ex-
posada a la Plaça de l’Onze de

Setembre fins al moment d’en-
cendre la foguera.
Mentre, a les nou del vespre,
tindrà lloc el tradicional sopar
de revetlla que organitza, un
any més, l’entitat Dracs de Ca-
nyelles, que fa 1 5 anys.

Correfoc, a les 22:30 hores i

Encesa de la Foguera i Baixa-

da de les Bruixes, a les 24 ho-

res

I a dos quarts d’onze de la nit
començarà el correfoc, en què
participaran les tres colles de foc
de Canyelles i diverses colles
convidades. Un correfoc que
acabarà amb una ballada con-
junta de totes les colles partici-
pants a la placeta de la Bassa
d’en Llot, moment en què es
farà un passadís per on passarà
la Flama del Canigó que a les
dotze de la nit encendrà la fo-
guera.
També tindrà lloc la misteriosa i
espectacular baixada de les
bruixes. Els dracs, que fan 1 5
anys, seran els encarregats
d'encendre el foc màgic de la
foguera i les bruixes llegiran els
seus maleficis. Després aniran
cap a la Font Màgica en què tot-
hom hi pot abocar els seus
desitjos, en aquesta nit tan es-
pecial de Sant Joan.
Tot seguit, començarà el ball de
revetlla a la plaça del Casal, que
servirà per cloure la vetllada
més màgica de l'any.

Canyelles l'obre amb la revetlla de Sant Joan, la Flama del Canigó i la màgia de les bruixes



L’Ajuntament de Canyelles posa
en marxa el pla de seguretat i
prevenció d’incendis forestals de
la campanya d’estiu.
L’alcaldessa de Canyelles, Rosa
Huguet, el cap dels Agents Muni-
cipals de Canyelles, i els responsa-
bles de l'ADF Garraf mantenen
reunions constants per coordinar
tot el protocol d’actuació i coordi-
nació de la campanya d’estiu de
prevenció i vigilància d’incendis
forestals. Una campanya que es
posa en marxa coincidint amb el
Pla de Vigilància d’Incendis de la
Diputació de Barcelona.

Revetlles ambprecaució

Amb l’arribada de l’estiu arriba
també el temps de revetlles i de
màxim risc d’incendi forestal. És
per això que cal extremar les pre-
caucions per prevenir possibles
focs i també per evitar accidents i
danys a les persones.
L’Ajuntament de Canyelles es fa
ressò dels consells que Protecció
Civil ofereix als ciutadans, en el
marc de la campanya Revetlles

amb precaució 2018, i demana a
tothom que els segueixi per gau-
dir d’unes festes més segures si es
fan servirmaterials pirotècnics.
Són mesures que s'han de pren-
dre a l’hora de fer ús de la pirotèc-
nia i dels coets, com també a
l’hora d’encendre i apagar fogue-
res,

Alguns consells

•_Comprar productes pirotècnics

en establiments autoritzats, i
sempre SOTA SUPERVISIÓ
D’ADULTS.
•_Encendre cada article seguint
les instruccions.
•_NO llançar mai petards contra
ningú.
•_NO guardar petards a les butxa-
ques i no subjectar-los amb les
mans.
•_Està prohibit llençar material pi-

rotècnic a menys de 500 metres

de zones boscoses.
•_NO fer fogueres enlloc sense
l’autorització de l’Ajuntament.
•_A les fogueres, no hi tireu pa-
pers ni teixits.
•_Disposeu d’algun mitjà per apa-
gar la foguera (cubell d’aigua,
mànega, extintors, etc.) i vigileu
fins que quedi extingida comple-
tament.

Activat el pla de vigilància i prevenció d'incendis
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L’Ajuntament de Canyelles treba-
lla intensament al llarg de tot
l’any en la prevenció d’incendis
forestals, amb la constant neteja
de parcel•les no edificables i
també amb el manteniment de
les franges perimetrals de tots els
sectors, seguint el pla de segure-
tat municipal.
Ens trobem en ple període d’alt
risc d’incendi i, per tant, és im-
prescindible que les parcel•les
estiguin netes i en condicions
òptimes com a mesura preventi-
va de possibles focs i per evitar
problemes de salubritat. Mante-
nir-les netes és obligació dels
seus propietaris, d’acord amb la
legislació vigent. I ho han de fer i

comunicar al Consistori abans
que comenci el període de mà-
xim risc d’incendi. A partir
d’aquest moment, l’Ajuntament
pot, prèvia inspecció i notificació,
procedir a fer la neteja subsidiària

de les parcel•les i passar poste-
riorment el càrrec al seu propie-
tari, tal com marca l’ordenança
fiscal número 21 vigent al muni-
cipi i la Llei General Tributària.
Mantenir netes les parcel•les i les

franges forestals és una pro-
blemàtica que l’Ajuntament trac-
ta amb un especial interès. S’ha
incrementat la vigilància que es
fa a tot el terme per detectar de
forma preventiva aquells espais
amb un major risc. L’Ajuntament
fa una crida constant als propie-
taris de parcel•les perquè es facin
càrrec de la seva responsabilitat
de tenir-les en condicions i facin
neteges periòdiques, ja que l’in-
compliment pot afectar seriosa-
ment els veïns i a tot el municipi.
Quan no es fan aquestes neteges,
l’Ajuntament pot actuar d’ofici, si
detecta que hi ha una situació de
perillositat, ‘per evitar risc d’in-
cendi, propagació de plagues o

molèsties a tercers’, com marca
l’ordenança. El treball de l’Ajunta-
ment és constant a totes les ur-
banitzacions, netejant parcel•les,
fent perímetres de seguretat,
també netejant rieres i franges
perimetrals i carrers amb vegeta-
ció excessiva. El treball que es fa
des del municipi és actiu i con-

tinuat, seguint el Pla Local de

Seguretat, assegura l’alcaldessa
de Canyelles, Rosa Huguet, que
recorda la importància de man-
tenir netes les parcel•les.
, i també l’excepcionalitat
d’aquest any donada per les con-
dicions meteorològiques i les
pluges constants.
d'Hisenda.

Parcel·les i franges netes per evitar els incendis

Mesures per gaudir de revetlles segures i prevenir incendis forestals




