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L'alcaldessa Rosa Huguet agraeix

la confiança dels ciutadans
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Rosa Huguet i Sugranyes ha es-

tat novament investida alcaldes-

sa de Canyelles i segueix al

capdavant del govern municipal

per tercer mandat consecutiu

després de revalidar la confiança

del municipi en els comicis locals

del 26 de maig. Va aconseguir

majoria absoluta per tercera ve-

gada consecutiva, convertint-

se en la candidata més votada

del territori.

La seva candidatura (Junts per

Canyelles) va aconseguir un re-

sultat històric de 1 .576 vots (76%

del total), que li han donat deu

regidors dels onze de què consta

el Consistori. De les sis formaci-

ons que es presentaven als co-

micis només dues aconseguien

representació: Junts per Canye-

lles (1 0 regidors) i Millorem Ca-

nyelles (1 regidor). Així, Junts per

Canyelles guanya tres regidors i

passa de 7 a 1 0 representants al

ple municipal. La formació de

Millorem Canyelles en perd un

dels dos que tenia. ERC perd la

representació municipal i

també ho fa ICV, que ja no es

presentava en aquests comicis.

Un gran equip que seguirà

treballant per dotar Canye-

lles de més qualitat de vida

Durant la sessió plenària d'inves-

tidura, celebrada el dissabte 1 5

de juny, l'alcaldessa, Rosa Hu-

guet ha agraït la confiança que el

municipi li ha tornat a fer i també

el treball de totes les persones

que han fet possible que Canye-

lles tingui cada vegada més i mi-

llors serveis. El seu compromís és

el de seguir treballant encara

més dur per continuar dotant

Canyelles i els seus ciutadans de

més qualitat de vida, millors ser-

veis i més seguretat. Ha reiterat

que manté les portes obertes a

tothom per seguir treballant

amb transparència i participa-

ció. Durant el seu discurs també

ha tingut paraules de record per

a les persones que han treballat

dur per al municipi i que ara ja

no hi són. I ha agraït a totes

les entitats i veïns el fer possi-

ble que Canyel les tingui cada

dia un poble mil lor i poder se-

guir tirar endavant el programa

que va començar fa vuit anys.

De fet, la feina no s'ha aturat i la

primera mesura del nou man-

dat ha estat en l 'àmbit famil iar.

També s'ha posat en marxa, no-

vament, la taula de seguretat

per la l luita contra el foc i per

dotar de més i mil lor seguretat

tot el municipi.

El nou ple municipal queda inte-

grat per deu regidors de Junts

per Canyelles al govern: Rosa

Huguet, Joan Gonzàlez, Jose

Martínez, Francisco Ruiz, Carme

Massana, Salvador Pascual, Oriol

Freixenet, Marta Romero, Anto-

ni Torrentó i Carmen Pilar Je-

lonch. I per un de Millorem

Canyelles, a l'oposició: Nelson

Araujo, el número dos després

que el cap de llista, Tòful Pérez

hagi renunciat al càrrec.

L'alcaldessa més votada del territori referma el seu compromís de seguir lluitant per

dotar Canyelles de millors serveis i més qualitat de vida

Rosa Huguet, en el ple d'investidura, amb la vara d'alcaldessa
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» Amb el 76% dels

vots, el nou

govern de Junts

per Canyelles obté

deu dels onze

regidors

El nou ple municipal
201 9-2023



Canyelles dona la benvinguda

a l’època estival amb una nova

edició de la Fira del Solstici

d’Estiu 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,

foguera encesa per la Flama

del Canigó, font dels desitjos,

sopar popular, un correfoc i

música i ball de revetlla amb

orquestra, a la pista del Casal.

8a Fira del Solstici d’Estiu

En la seva vuitena 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. I

també hi haurà la Font

Màgica, en què tothom hi pot

abocar els seus desitjos. A

més, una vegada més, hi

haurà un Photocal l embruixat,

on tothom que vingui

disfressat de bruixa o bruixot

a la Fira obtindrà un record.

Flama del Canigó

I a les vuit del vespre, arriba la

Flama del Canigó 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 exposada a la

Plaça de l’Onze de Setembre

fins al moment d'encendre la

foguera, les dotze de la nit.

Mentre, a la plaça del Casal, té

l loc el tradicional sopar de

revetl la organitzat per Dracs

de Canyel les.

Correfoc, Foguera i Baixada

de les Bruixes

A dos quarts d'onze de la nit

comença el correfoc, en què

participen les tres col les de

foc de Canyel les i diverses

col les convidades. Un correfoc

que acabarà amb una bal lada

conjunta a la placea de la

Bassa d'en Llot, moment que

servirà perquè les col les facin

un passadís per on passarà la

Flama del Canigó per

encendre la foguera de Sant

Joan a les dotze de la nit.

També en aquel l moment,

tindrà l loc la misteriosa i

espectacular baixada de les

bruixes, que l legiran els seus

maleficis abans d'encendre

el foc d'encendre el foc

màgic de la foguera.

Tot seguit, comença el bal l

de revetl la a la Plaça del

Casal.

Benvingut Solstici d'Estiu

Canyelles avui
Butlletí informatiu

Més informació a l 'Ajuntament de Canyel les

Contacta amb nosaltres: al telèfon 93 897 30 1 1 , al correu electrònic canyel les@canyel les.cat i al web www.canyel les.cat

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. Són mesures per a

la prevenció d'incendis i també

per garantir la salubritat. El tre-

ball que es fa des del municipi

és actiu i continuat, seguint el

Pla Local de Seguretat, assegu-

ra l’alcaldessa, Rosa Huguet.

Parcel·les, franges i rieres netes per evitar els incendis

Canyelles l'obre amb la revetlla de Sant Joan i la nit de les bruixes
Nova Targeta Família amb

ajuts per a famílies nombroses,

monoparentals i amb

diversitat funcional

La creació de la nova Targe-

ta Famíl ia, que ofereix ajuts i

subvencions a les famíl ies

nombroses i monoparentals

i amb fil ls amb diversitat

funcional, és la primera me-

sura adoptada per l ’alcal-

dessa de Canyel les, Rosa

Huguet i Sugranyes per al

nou mandat 201 9-2023.

El mateix 1 5 de juny, tot just

investida com a alcaldessa i

constituït el nou Consistori,

Rosa Huguet ha signat el

seu primer decret de la le-

gislatura per crear la Targeta

Famíl ia, amb l ’objectiu de

seguir donant suport a les

famíl ies del municipi.

El suport a les famíl ies ha es-

tat sempre una de les pre-

misses de l ’acció del govern

municipal l iderat per Rosa

Huguet.

Es tracta d’una aposta per

mil lorar el benestar de les

famíl ies, subvencionant el

cost de les activitats de l leu-

re real itzades a Canyel les,

com també el material esco-

lar, l l ibres, sortides i colònies

de l ’escola Sant Nicolau o de

l ’Institut Pla del Bosc.

Per ser beneficiari d’aquests

ajuts cal estar empadronat a

Canyel les i ser famíl ia mo-

noparental amb més d’un

fil l/a; ser famíl ia nombrosa o

ser famíl ia amb infants amb

diversitat funcional. Des de

l ’Oficina d’Atenció al Ciu-

tadà de Canyel les (OAC) es

l l iurarà una Targeta Famíl ia

que donarà dret a aquests

ajuts, un cop s’hagin acre-

ditat els requeriments.

L'alcaldessa signant el decret de la Targeta Famíl ia

Una de les rieres que s'ha netejat aquests dies




