
Dia 9 - DIUMENGE DE

RAMS

A les 1 2.30h
Benedicció de rams a l ’atri de
l ’església
Ofici rel igiós, amb lectura de
la Passió

Dia 1 3 - DIJOUS SANT

A les 1 9.00h
Missa: Celebració del Sopar
del Senyor
Trasl lat del Santíssim
Sagrament al Monument.

Dia 1 4 - DIVENDRES SANT

A les 8.00h
Viacrucis pels carrers del
poble, acompanyant el Sant
Crist Gros,
pel grup de portants.

A les 1 9.00h
Celebració l itúrgica de la
Mort del Senyor
Seguidament
(aproximadament a les
20.00h)
Processó solemne,

acompanyant el Sant Crist i
la Verge dels Dolors
pels carrers del poble.

Dia 1 5 - DISSABTE SANT

A les 20.00h
Vetl la pasqual

Dia 1 6 - DIUMENGE DE

PASQUA

A les 1 2.30h
Missa de Pasqua.

Canyel les avui
Butl letí informatiu

Abril de 201 7

L’Àrea de Joventut està
preparant un concurs per al
disseny del nou logo de
l ’espai ECIJOVE. Durant tot el
mes d’abril i fins el 5 de maig
es poden presentar
propostes. A la web de
l ’Ajuntament
(www.canyel les.cat) es
publicaran en breu les bases
del concurs així com
informació addicional.

Abril, mes cultural

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

Un Sant Jordi ple d'il·lusions
Els ciutadans de Catalunya celebren el seu patró amb un aire
d’i l •lusió i esperança per arribar a percebre la voluntat dels
catalans i catalanes pel dret a decidir. Aquesta voluntat
expressada als carrers no pot ser obviada. Tot un país sent que
l ’oportunitat de futur passa per un referèndum, senzil lament
conèixer la voluntat dels catalans i catalanes.
L'anunci de la convocatòria del referèndum que celebrarem
com a màxim el proper mes de setembre d’aquest any, la
dugué a terme el president Carles Puigdemont, el 28 de
setembre de 201 6 des del Parlament de Catalunya, com a
resultat del bloqueig real itzat per part del Govern d'Espanya.
Seguidament, a l 'octubre del 201 6 el ple del Parlament de
Catalunya va aprovar la Resolució 306/XI , en la qual s'instava al
Govern de Catalunya a la celebració d'un referèndum vinculant
sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el
setembre del 201 7 amb una pregunta clara i de resposta
binària. La resolució va ser suspesa pel Tribunal Constitucional
d'Espanya el 1 4 de desembre de 201 6 arran de l 'admissió a
tràmit de l 'incident d'execució de sentència presentat pel
Govern d'Espanya.
El 23 de desembre del 201 6 es constituí el Pacte Nacional pel
Referèndum amb l'objectiu de celebrar el referèndum sobre la
independència. Aquest fet l ’hem de destacar molt, ja que,
gràcies a la inclusió de nous partits, sindicats i persones a nivel l
individual, el Pacte Nacional pel Referèndum aglutina fins el
80% de la població catalana. Per tant, hi som la gran majoria de
la societat.
Els passos que estem duent a terme fins a la convocatòria són
absolutament ètics i democràtics. El que veritablement
escandal itza és el si lenci davant els abusos de l 'Estat, la
complicitat davant la guerra bruta i la democràcia de baixa
intensitat que fl irteja amb l 'autoritarisme de l 'amenaça del 1 55,
de les suspensions, inhabil itacions o insinuacions d'ús de la
força com a impedir que els col ·legis electorals puguin obrir.
El l ideratge institucional ha d’anar conjuntament amb el
l ideratge associatiu. Per això, l ’ANC, Òmnium i l ’AMI
comparteixen el l ideratge. Perquè la voluntat democràtica de
real itzar el Referèndum és i ha de seguir essent una constant en
la mobil ització social .
Per això, defensem fermament que els ciutadans de Catalunya
mereixen respecte, i per demostrar-ho el què cal fer és donar-
los la paraula, tan difícil d'entendre és? El Govern convocarà el
referèndum, i ens tindrà als Ajuntaments al costat. La partida
està perfectament avalada i aquesta aspiració de voler votar és
més democràtica, justa, honesta i europea que enviar al jutge
als que ho han fet possible o als que ho farem possible. El
Referèndum és just, ètic, democràtic i honest.
Fel iç dia dels enamorats. Fel iç dia dels que estimem el
nostre país. Fel iç dia de Sant Jordi.

Rosa Huguet i Sugranyes

La vostra Alcaldessa

Setmana Santa

Divendres 21 d’abril “Sopar

– Ball de Sant Jordi”

20h. Sala Multicultural amb
música en viu.
Organitza: Associació de la
Gent Gran.

Dissabte 22 d’abril “Diada

de Sant Jordi”

Pista del casal, Matí –Tarda
Jocs per a la canal la, Inflables
i jocs de fusta
1 7h Vetl lada Poètica a l ’Espai
de la gent gran i tot, seguit,
Piscolabis i una rosa per a les
senyores. Organitzat per
l 'Associació de la Gent Gran.

1 8.30h. Jornada inaugural de
les noves instal ·lacions de
l ’Institut Pla del Bosc. En
reconeixement a la
implicació que en el seu
moment la Consel lera
d’Ensenyament va tenir amb
la creació de l ’Institut Pla del
Bosc, aquestes noves
instal ·lacions portaran el
nom d'Espai I rene Rigau. En
el marc d’aquesta
inauguració, es farà la

presentació oficial de la nova
APP de Canyel les, apl icació
per a mòbil gratuïta, per
estar contínuament informat
de l ’actual itat i activitats de
Canyel les.

1 9.30h. Tarda d’havaneres i
rom cremat “ Havaneres”
Pista del Casal

Durant tot el dia, hi hauran
parades de l l ibres, roses i
altres

Diumenge 23 d’abril “Ball

de la Rosa”

1 9h. Bal l a la Sala
Multicultural. Entrada
gratuïta

Dissabte 29 d’abril i

diumenge 30 “XXXV

Caminada a Montserrat”

Inscripcions fins al dia 7
d’abril

Dissabte 29

05h Sortida dels caminants a
la pista del Casal

Diumenge 30

08h Sortida autocar cap el
Monestir
1 1 h Missa i ofrena a la
Basíl ica de Montserrat
1 3h Sortida dels autocars de
tornada a Canyel les
(Més informació
www.canyel les.cat)

Dissabte 1 3 i diumenge 1 4

de maig “Art/Canyelles”

Cinquena Exposició
d’artistes premi Echevarne.
Sala Multicultural
Matí de 1 0h a 1 4.30h.
Tarda de 1 6h a 20h.

Diumenge 21 de maig:

VADE FIRES

Fira del Motor
Cargolada Popular
Fira de sant Ponç
Fira d’artesans
Mostra d’entitats
Concurs d’invents.

Presentació del l l ibre de "La Piro" el passat any



L’Ajuntament de Canyel les
ha desenvolupat diferents
projectes per a la protecció
de la fauna de Canyel les.
Per aquestes actuacions, les
accions que s’estan duent a
terme són:
- Creació i recuperació de
basses i punts naturals
d’aigua. Amb l’objectiu de
fomentar l ’educació
ambiental i potenciar
petites il les de vida que no
només donen una empenta
als amfibis i sinó també a
centenars d’altres espècies
que depenen de l ’aigua per
sobreviure.
- Elaboració de caixes nius
d’ocel ls. Ens trobem sovint

que la nostra massa forestal
no acaba de ser adequada
per l ’empara de nius
d’ocel ls i de rapinyaires.
D’aquesta manera
s’afavoreix a la nidificació.
- Elaboració de caixes nius
per a rat-penats. Per tal de
donar més opcions de
refugi i acostar-los a les
zones urbanes, es
construeixen nius per
aquest mamífer que a més
és un gran devorador
d’insectes, entre els quals,
els molestos mosquits.
Per construir tots aquests
nius s’ha comptat amb la
col ·laboració de l ’Associació
Alytes, que ha dinamitzat a

grups de persones
voluntàries de Canyel les, i
ha real itzat tal lers a
diferents grups d’alumnes
de l ’IES Pla del Bosc.

Altres projectes destacats:
- Reintroducció de l ’òl iba al
municipi. En les properes
setmanes, s’iniciarà la
introducció d’aquesta au
rapinyaire.
- Apadrinament de nius
artificials d’oreneta. Hi ha
una campanya permanent
d’apadrinament de nius
d’oreneta de fang per
poder-les incorporar en les
façanes de les cases de
particulars, afavorint així la

seva nidificació i la seva
prol iferació, ja que és una
espècie que disminueix any
rere any. Per a més
informació, adreceu-vos a
l ’Àrea de Medi Ambient de
l ’Ajuntament.
- Al l iberament de

rapinyaires al parc.
L’Ajuntament real itza
tasques de suport i difusió
per a l ’al l iberament d’aus,
sobretot rapinyaires,
provinents del centre de
recuperació de
Torreferrussa.

Canyelles aposta pel medi ambient

Canyel les avui
Butl letí 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

Breus...
El govern espanyol

està fent

l’actualització del

cadastre.

El dia 3 de juny

està prevista la

trobada anual de

minerals i un dinar

de germanor a la

urbanització Les

Palmeres.

Una de les actuacions mes
importants que el
consistori està duent a
terme des de fa uns anys, és
portar a terme accions per
combatre plagues com:
eruga processionària,
mosquit tigre, serps, rates,
etc., de forma controlada
per la no afectació i amb la
supervisió de la Diputació
de Barcelona. Canyel les és
l ’única població de la
comarca que porta a terme
aquestes actuacions de
forma continuada durant

tot l ’any i es concreta en:
Control integrat de
plagues, en tots els edificis i
equipaments municipals,
tan per a rosegadors, com
per a insectes: formigues,
escarabats, tèrmits, etc.
Actuació preventiva
general contra la
processionària del pi.
Durant els darrers anys, a
finals de tardor i fruit de la
continuada expansió de la
processionària, ha estat
molt necessari emprendre
actuacions preventives de

gran abast que s’han dut a
terme a tots els nucl is
habitats del municipi, prop
dels habitatges existents.
Tanmateix, mentre els
hiverns siguin cada cop
més benignes, els
tractaments possibles són
d’efecte l imitat, ja que,
legalment, les bosses
d’erugues no es poden
tal lar.
Actuacions contra el
mosquit tigre. La l luita
contra el mosquit tigre és
de les més difícils de
guanyar ja que, vist el seu
radi d’acció, necessita de la
implicació de tothom.
Només que un veí
incompleixi les
recomanacions, pot
convertir-se en un focus de
mosquits que afecti a tot els
voltants. La principal tasca
municipal en aquesta l luita
és la informació i la difusió
de les recomanacions i
bones pràctiques que l imita
la plaga .Una de les plagues objecte de les actuacions municipals

Una de les basses recuperades al municipi

Impuls de la fauna a Canyelles

Actuacions antiplagues Bonificacions taxa Brossa
L’equip de Govern
trebal lem per mantenir un
Canyel les net, cívic i
compromès amb la qual itat
de vida. Alhora, estem
convençuts que els
catalans, i per extensió els
Canyel lencs, suportem una
pressió fiscal excessiva. Per
això, aquest any 201 7, 582
famíl ies tindran una
bonificació en la taxa
d’escombraries, un 1 9%
més que l ’any anterior.
D’acord amb l’ordenança
corresponent, les
bonificacions que
s’apl icaran seran del 1 5%,
20% i 50%, segons el cas. Es
tracta d'una xifra que cada
any ha anar en augment i
enguany puja un 1 9,5%
  respecte l 'any anterior.
Des de l ’Ajuntament
s’apl iquen aquestes
bonificacions per promoure
el comportament col ·lectiu
encaminat cap a la mil lora
en la gestió de residus. La

bonificació permet una
rebaixa de fins el 50% en el
impost de la brossa als
canyel lencs que hagin fet
aportacions de les deixal les
permeses en aquesta
instal ·lació municipal.

Es poden consultar
aquestes i altres
bonificacions que té en
marxa l ’Ajuntament al web
municipal, en la secció
d’”Ajuntament” –
“Bonificacions” .

» L'Ajuntament

ofereix als

ciutadans i

ciutadades

diferents

bonificacions i

fraccionaments

de taxes

El diumenge dia 4

de juny tindrà lloc

a Canyelles un

aplec de corals de

la FCEC.

Telèfons d'interès
Ajuntament 93 897 30 1 1
Agents municipals 686 47 30 1 0
Llar d’Infants 'Els Patufets' 93 897 31 89
Escola Sant Nicolau 93 81 8 88 80
Institut Pla del Bosc 93 897 33 50
Gimnàs Municipal 93 897 35 1 5
Dispensari mèdic municipal 93 897 31 51
CAP Roquetes 93 81 4 51 82
Hospital Residència Sant Camil 93 896 00 25




