
5 i 6 de desembre 
Fira de Santa Llúcia 

de9a21h 
5 de desembre 
lnauguració de les pistes de padel 
A les 11h. 
a la Zona Esportiva 

Entrega de Tions als nadons nascuts l'últim any 
A les 12h. 
davant l'Ajuntament 

Cantada de Nadales 
a les 19h. 
a l'església 

6 de desembre 
Cantada de Nadales 
a les 18h. 
a l'església 

Actes comuns Fira de Santa Llúcia 
5 i 6 de desembre 
Parades de venda d'articles de Nadal per tot el nucli 

Arbre del desitjos a la Pl.Onze de Setembre 

Degustació de l'Escudella de Nadal 
de 10 a 20h. a la Sala Multicultural 

Actuació de les dances medievals del Principat 
d'Andorra 
a les 12h. 
davant l'Ajuntament 

Presencia de la representació de Castelvecchio 
Subequo, poble italia agermanat amb Canyelles 

Activitats infantils 
L'area del Poi Nord (PI. Joaquim Mir i Pujol) 
Coneix el Pare Noel (Pujada a l'església) 
Taller Artístic de Nadal, 

a carrec d'en Lluís Amaré (PI. Onze de Setembre) 
Fes Cagar el Tió (Carrer Que no Passa) 
Passejada en poni (Passeig Can eros) 

Aquesta nit an passat 
i han posat lama a/s ba/cons ... 

Els somnis deis infantons 
han granat. 

Cap a Orient se'n van tornant 
a l/ur reía/me confús, 

a regnar-hi tot pensant 
en Jesús. 

Heu sentit avui el cor 
matinejador deis nens? 
Heu sentit el rastre d'or, 

mirra, encens? 

Els reis 
Joan Maragall (Barcelona, 1860-1911) 

~ 

~ 
Ajuntament 
de Canyelles 

Plac;:a de l'Onze de setembre 1 
Tel . 93 897 30 11 

més informació a www.canyelles.cat 

Ajuntainent 
de Canyelles 

• VIU 

la magia 
del Nadal 

a Canyelles 



Actes Nadalencs 
17 de novembre 
Taller de pentinats de festa 
de 10 a 11.30h. 
Sala Multicultural (1a. Planta) 
Gratun, no cal inscripció previa 

19 de novembre 
Taller de maquillatge de festa 
de 10 a 11.30h. 
Sala Multicultural (1a. Planta) 
Gratun, no cal inscripció previa 

26 de novembre 
Encesa deis llums de Nadal 
lnauguració Pessebre Ajuntament creat pel 
Grup Savis 
Cantada de Nadales: Coral Pla del Bosc 
lnauguració Pessebre solidari al Casal de 
Canyelles 
a partir de les 19.30h. 
davant l'Ajuntament 

i fins al 4 de gener 
Recollida solidaria de joguines 
a l'Ajuntament 

5 i 6 de desembre 
Fira de Santa Llúcia 
de 9 a 21 h. 
Podeu veure el detall d'activitats al dors 

11 de desembre 
Sa Nit de l'Esport i sopar solidari, a favor 
de La Marató de TV3 
a les 20.30h. 
a la Sala Multicultural 
ambla col·laboració del Grup Dona 

13 de desembre 
Dinar i ball de Nadal de la Gent Gran 
a les 13.30h. 
a la Sala Multicultural 
+lnfo: a l'Espai de la Gent Gran 

19 i 20 de desembre 
9e Pessebre Vivent Canyel les 
de 18 a 21h. 
sortida de la Bassa d'En Llot 
Venda d'entrades placeta Bassa d'En Llot 
de les 17 a les 19h. 
Entrada gratuna amb el carnet del Club 
Super3 

24 de desembre 
Missa del Gall 
a les 20h. 
a l'Església de Santa Magdalena de 
Canyelles 

31 de desembre 
Sa Cursa Sant Silvestre 
4a Cursa Extrema 
a les 12h. 
sortida de la PI. del Casal 
inscripcions gratunes el mateix dia 
acte solidari 

Sopar i revetlla cap d'any 
a la Sala Multicultural 
a partir de les 21 h. 
organ itzen els Dracs de Canyelles 

+lnfo: Veure flyers informatius i 
dracsdecanyellesaiguaifoc@gmail.com 
info@cateringmozart.es 

5 de gener 
Cavalcada de reis 
a les 18h. 
Sortida Camí Romanguer 

En finalitzar la Cavalcada entrega de 
regals a la Sala Multicultural 

Més informació de tots els actes al: 


