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Canyelles
és Nadal

 

1 i 2 de desembre de 9 a 21h
16a Fira de Santa Llúcia

1 de desembre
Entrega de Tions als nadons nascuts aquest any
a les 12h. a la Plaça de l’Onze de Setembre
Cantada de Nadales
a les 17.30 h. a l’església de Santa Magdalenaa les 17.30 h. a l’església de Santa Magdalena
Espectacle de foc
a les 20.45h

2 de desembre
Retransmissió del Programa Via Lliure de RAC1
de 10 a 14h. 
Inauguració oficial de la 16a Fira de Santa Llúcia
a les 12h. a la Plaça de l’Onze de Setembrea les 12h. a la Plaça de l’Onze de Setembre
Cantada de Nadales
a les 18h. a l’església de Santa Magdalena

Actes comuns Fira de Santa Llúcia
1 i 2 de desembre
Durant la Fira
Degustació Escudella de Nadal (lateral Sala Degustació Escudella de Nadal (lateral Sala 
Multicultural)
Audiovisual 16 edicions Fira

Exposicions i altres
Espectacular Pessebre Solidari - Bar del Casal
Pare Noel - ”Cal Faló” Pujada a l‘Església
Tió - ”Cal Feliu”, C/ Que no passa
Nadal Rosat - “Cal Comes” C/ MajorNadal Rosat - “Cal Comes” C/ Major
Vi Calent - “Cal Caram” C/ Major
Miniatures - interior Sala Multicultural
Arbre Desitjos - Plaça de l’Onze de Setembre
Patge Vibó - lateral Sala Multicultural
Homenatge a Francisco Ibañez - “Ca la Nita”, C/Major
Diorames - L’Artífex, Pl. Ajuntament
Pessebre - InteriorPessebre - Interior Ajuntament
Espai del Foc - Pl. Francesc Mir i Pujol
Concurs dibuix “Viu la màgia del Nadal” - Pl. Onze de 
setembre

De Joana Raspall

Hi ha un pila de llenya tallada
que ha portat el camió
per fer foc a la llar.

Amb el tronc més gruixut que hem trobat
ja tenim preparat el tió.

L’hem tapat amb la vella assada
que cada any ens el guarda el fred.que cada any ens el guarda el fred.

Ben arraconadet
li hem posat un pot d’aigua,

un poma vermella i crostons de pa sec,
que li agrada amb deliri.

Ben segur que demà, quan me’l miri,
sols hi haurà rosegons!

Ve del bosc; deu tenir set i gana.Ve del bosc; deu tenir set i gana.
Ara, aquí, com que està calentó,
ben menjat i tranquil, es prepara
per quan tots cridem: - Caga, tió!
El tió sap que som criatures
i esperant trere’n llaminadures
li peguem, sens voler fer-li mal.

Ell també, trapasser,Ell també, trapasser,
barrejat amb torró

a vegades ens caga... carbó!,
com a càstig per al més llaminer.I ningú no s’enfada; no cal.

És un joc de Nadal.



Actes Nadalencs 
22 de novembre 
Encesa dels llums de Nadal 

A les 19.30h Ajuntament de Canyelles 
Inauguració Pessebre Ajuntament creat pel 
Grup Savis 
Cantada de Nadales 
Pessebre solidari al Casal de Canyelles 
i moltes sorpreses més ... 
a la Plaça de l'Onze de Setembre 

l fins al 4 de Gener
Recollida solidària de joguines
a l'Ajuntament

1 i 2 de desembre 
16a Fira de Santa Llúcia 

de 9 a 21h. 
Detall d'activitats al dors 

14 de desembre 
8a Nit de l'Esport 

a les 19h. 
a la Sala Multicultural 

16 de desembre 
Ball de Nadal de la Gent Gran 
a la Sala Multicultural 
(+ info: Espai de la Gent Gran) 

15 i 16 de desembre 
12è Pessebre Vivent Canyelles 
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 gratuïta amb el Club Super 3 

22 i 23 de desembre 
Pasto rets 

a les 19h. a la Sala Multicultural 
organitza: G.A. T. Canyelles 

24 de desembre 
Missa del Gall 

a les 20h. a l'Església de Santa Magdalena 

26 de desembre 
El quinto de Nadal 

a les 18h. a la Sala Multicultural 
organitza: Canyafocs 

30 de desembre 
8a Cursa dels Nassos 
6a Cursa Extrema 

a les 12h. sortida de la Pl. del Casal 
inscripcions gratuïtes el mateix dia 
Associació Marinada VNG (grup autoajuda 
per a dones amb càncer de mama) 

31 de desembre 
Sopar i revetlla cap d'any 

a partir de les 20.30h. a la Sala Multicultural 

4 i 5 de gener 
Magatzem Màgic 

Dia 4: de 10 a 14h. i de 16.30 a 20.30h. 
Dia 5: de 1 O a 14.30h. 
a la Sala Multicultural 

5 de gener 
Cavalcada de reis 

a les 18h. 
Sortida Camí Romanguer 
en finalitzar la Cavalcada entrega reial 
dins la Sala Multicultural 

Més informació de tots els actes al: 

wvwv. canyelles.cat 
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