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Canyelles capital del Nadal
L'Encesa de l'Arbre dels Desitjos i
de l'enllumenat nadalenc dels
carrers del poble dona, un any
més, el tret de sortida a uns dies
plens d'activitat, màgia i il·lusió a
Canyelles. La Fira de Santa Llúcia
és l'acte central d'un ampli programa nadalenc que fa de Canyelles, la Capital del Nadal.

Bon Nadal
Tic... tac... tic... tac...
Ja falten hores. Ja s’apropa la
nostra estimada Fira de Santa
Llúcia. La tradició de veure
pessebres, tions, arbres, regals,
el Pare Noel, els patges i
l’escudella... la cantada de
nadales... Tot passejant amb els
pares i els avis, amb els tiets i
germans, amb amics i família.
Tots plegats.

FIRA DE SANTA LLÚCIA

La 1 7a Fira de Santa Llúcia arriba
carregada de novetats i activitats per a tota la família i amb la
fermesa d'haver-se consolidat
com la segona Fira de Nadal de
Catalunya, superant els 70.000
visitants. La Fira, a més, fa un
pas més i entra per primera
vegada al Castell de Canyelles, per omplir-lo de màgia
amb el Bosc de la Il·lusió i
una exposició dedicada a
Harry Potter.
Els dies 30 de novembre i 1 de
desembre, els carrers del municipi es tornen a convertir en un
gran mercat de Nadal amb més
de 350 parades de productes
nadalencs, tradicionals, de jardineria, artesania i alimentació i
amb un ampli programa d'actes
molt extens, amb més exposicions, més tallers infantils, les tradicionals cantades de nadales,
l'Arbre dels Desitjos, la tradicional escudella, de la qual es reparteixen
gairebé 1 0.000
racions, la Haima del Patge Vibó,
la Casa del Pare Noel i les activitats per als més petits a la zona
del Pol Nord, el Tió Gegat o la
Botiga del Nadal.

Una Fira que viu tot el poble, que no oblida el seu
punt solidari i que inclou
moltes novetats i que porta la il·lusió i molts moments entranyables que
fan possible que visquem
dos dies realment màgics,
ha assegurat l'alcaldessa de
Canyelles, Rosa Huguet, en la
presentació del certamen.

HARRY POTTER I EL BOSC
DE LA IL·LUSIÓ
La Fira es presenta amb
moltíssimes novetats i activitats per a tothom. Entre les

La gent de Canyelles convidem
als de fora. I ja els preguntem
Què vindràs a la Fira? Que no falti ningú al poble, per veure la feina
tan ben feta dels nostres voluntaris, de les Dones i Savis, de les
associacions i les entitats... que porten tants i tants dies preparant
allò que després en gaudirem tots plegats.
Que ja s’apropa el Nadal, que ja s’apropen les Festes.
Gaudint de la tradició, he recordat aquell poema que ens feien dir
a taula el dia de Nadal:
“Com que sóc tan petiteta, i no sé dir cap vers...
Aixeco les manetes, i us llenço petonets”.
Que no es perdin mai les tradicions tan nostres, la il•lusió de
trobar-nos en família, amb amics, gaudint de les festes tots junts.

més destacades d'enguany
l'exposició dedicada a Harry
Potter i el Bosc de la Il·lusió,
al Castell de Canyelles, que
ompliran de màgia aquest
espai i tot el municipi.

MONUMENT NANS GRANS
També s'inaugura el nou Monument als Nans, s'incrementen les actuacions
musicals i s'incorpora el Nadal Blau, dedicat al planeta.
Torna l'espectacle Moments
d'Art, l'Espai de Foc, els tallers infantils i mostra d'oficis
artesans de l'Artífex i hi
haurà noves actuacions musicals i de ball. En aquesta
edició, una de les principals
novetats és, a més, l'ampliació del servei de bus gratuït.
A més de Vilafranca i Vilanova, també s'incorpora la línia
de Sitges i Sant Pere de Ribes. A més hi ha el castell de

focs, el lliurament dels tions
als nadons i l'elecció dels escudellaires d'honor.

1 7 ANYS DE TREBALL

I tal com acaba el vers, us dic a tots plegats, a tots... Aixeco les
manetes i llenço petonets.
Bon Nadal!

Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra alcaldessa

Aquesta edició culmina 1 7
anys de dura feina que han
fet possible que la Fira esdevingui un referent al país. És
una Fira viva, que creix any
rere any, gràcies a la implicació de tots els canyellencs i
de tot el voluntariat. Hem

d'agrair a tot el poble
l'esforç que fa, perquè més
enllà de l'àmbit del comerç
i el consum, la fira dona
beneficis al poble en
l'àmbit de vida. La gent de
Canyelles, els voluntaris,
els treballadors... i especialment el Grup Dona, tothom fa un gran esforç
perquè aquesta fira sigui
tan especial, ha assegurat
l'alcaldessa Rosa Huguet.

Presentació de la Fira de Santa Llúcia i dels actes de Nadal
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Nadal ple d'activitat
Canyelles ha dissenyat una
àmplia programació de
Nadal, que segueix després
de la Fira de Santa Llúcia:

PESSEBRE VIVENT

ENCESA LLUMS

21 novembre 1 9:30h

1 6 desembre. 1 7h. Espai Gent 31
de
desembre.
Gran
Multicultural

FIRA SANTA LLLÚCIA

MISSA DEL GALL

30 novembre 1 desembre

CURSA DELS NASSOS I CURSA

Millores de trànsit en el
marc del Pla de Seguretat

1 4 i 1 5 desembre, de 1 8h a 21 h. EXTREMA
Nucli antic
29 de desembre. 1 2h

TRADICIONS NADALENQUES A
EUROPA
REVETLLA DE CAP D'ANY

24 desembre, a les 20h

Sala

MAGATZEM MÀGIC

4 i 5 de gener. Sala Multicultural

CONCURS GUARNIMENTS DE QUINTO DE NADAL
CAVALCADA DE REIS
NADAL
26 desembre. De 1 8h a 20h. Sala 5 gener. 1 9h. Carrers del poble
Fins al 23 de desembre

Multicultural.

NIT DE L'ESPORT

PASTORETS

1 3 desembre

Nou pas elevat al carrer Roger de Flor

28i 29 desembre. De 1 9h a 21 h.
Sala Multicultural.

El nou pavelló, en marxa

Seguint amb el Pla de Seguretat Viària 'han fet els
darrers mesos diverses actuacions de pacificació del
trànsit. Darrerament, s'han
instal·lat reductors de velocitat a l'Avinguda Vilafranca i al carrer Roger de
Flor, entre d'altres.

plantació de noves mesures i nous reductors en
més zones del terme municipal. Inclou diverses actuacions amb l'objectiu
d'implementar la seguretat dels conductors i
també dels vianants. A
banda de la instal·lació de
reductors també s'està miLES ACCIONS SEGUIRAN llorant l'enllumenat públic
i s'està reordenant el trànEl Pla de Seguretat està en sit. El pla seguirà amb nomarxa i està prevista la im- ves accions.

Primeres emissions de
Ràdio Canyelles

Els equips ja poden fer els entrenaments al nou pavelló

El nou pavelló esportiu ja és
una realitat. Els diferents
equips ja hi fan els seus entrenaments des de fa setmanes a
l'espera que en breu la instal·lació pugui acollir també les
competicions esportives.

portives i serà utilitzat pels
alumnes de l'escola Sant Nicolau i de l'institut Pla del
Bosc.
El pavelló completa el projecte de remodelació de la zona
esportiva que ha suposat la
construcció del nou gimnàs,
de pistes de pàdel i també la
instal•lació de gespa artificial
al camp de futbol. És un gran
projecte que atén les necessitats reals d’un municipi de
poder practicar esport tot
l’any i a tots els nivells, especialment tenint en compte que
l’activitat esportiva s’ha triplicat en els darrers anys.

Encara s'han de completar les
graderies i els accessos, però
el nou equipament està preparat per acollir els entrenaments. Els treballs no es van
aturar durant l'estiu perquè el
pavelló estigués a punt per a
l'inici de la temporada i els esportistes poguessin utilitzarlo, especialment ara amb l'arribada del fred. Actualment
en fan ús els equips de patinatge, volei, basquet i futbol És un edifici que permet la
sala. Aviat, però, el centre pràctica de tot tipus d’esacollirà les competicions es- ports, que permetrà la profes-

sionalització de les actuals
modalitats esportives, la promoció de l’esport base i
també la incorporació de noves pràctiques esportives.

MUNICIPI ESPORTIU
Però a banda de donar resposta a les necessitats esportives de Canyelles, també està
concebut com a espai polivalent, que permetrà acollir tota
mena d’esdeveniments de
caràcter social, lúdic i cultural.

És un pas molt important en
el nostre projecte de municipi esportiu i saludable en
què seguim treballant per
promoure l’activitat física i
les pràctiques saludables,
assegura l’alcaldessa de Canyelles Rosa Huguet.

Ja es poden escoltar els
primers programes de
l'emissora municipal Radio
Canyelles, que ha començat les seves emissions on line.
Només cal accedir a través
de les xarxes socials de
l'emissora i clicar sobre
l'enllaç dels capítols i programes que es vulguin escoltar. Els podeu trobar a
facebook @Radiocanyelles
i twitter @radioCanyelles
En aquesta primera tem-

porada de tardor s'han posat en marxa tres espais,
Blanc i Negre, El món Invisible i Quina Knya.
En el primer dels casos es
tracta d'una tertúlia de
memòria històrica que fa
el Grup de Savis i que
s'emet cada dimecres a les
1 9 hores. Els dijous és el
torn del món interior de
Rosa Mari Fraire. I l'espai
més jove és el que presenta Belén Blanca els divendres.
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