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Un desig per Nadal

CANYELLES VIU LA MÀGIA DEL NADAL
La Fira de Santa Llúcia obre tradicionalment el Nadal a Canyelles. Enguany
el certamen s'ha fet online i es pot visitar durant tot el Nadal a
firadesantallucia.canyelles.cat. Tot i la impossibilitat de fer-lo presencial,
l'Ajuntament de Canyelles ha volgut fer un aparador virtual de les parades que
tradicionalment omplen els carrers del municipi, amb l'objectiu de donar
suport als artesans i als petits comerciants.

Tallers de Nadal
Fira de Santa
Llúcia virtual
Nadal Màgic
Missa del Gall
Cap d'Any
Musical
Reis Mags i
Magatzem Màgic

El Nadal a Canyelles va començar amb els tallers nadalencs, El Nadal a les
Teves Mans, i amb el Lliurament dels Tions de Nadal. El Nadal Màgic, a
més, ens ha transportat a un món de fantasia en descobrir l'autèntic taller
del Pare Noel. I el Nadal segueix amb la tradicional Missa del Gall, i amb una
Nit de Cap d'Any especial. Un programa amb Canal Blau amb musics locals.
Una proposta de l'Ajuntament de Canyelles per donar suport als artistes
locals. També es prepara una Cursa dels Nassos virtual, solidària amb la
Marató de TV3, com també ho és el Pessebre Gegant del Casal.
Un dels moments més esperats és l'Arribada dels Reis d'Orient. En aquesta

Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra alcaldessa
Aquest Nadal desitjo més que mai… Temps. Temps per
gaudir dels que tenim més a prop, dels nostres éssers
estimats… Temps per mirar el futur amb esperança…
Temps també per fer una mirada als dies passats i enyorar
els que ja no hi són, que han marxat deixant-nos un silenci
colpidor… I sobretot temps per agrair la generositat I la
solidaritat, per compartir el nostre amor i el nostre
coratge per seguir endavant.
Ha estat un any difícil, trist i ple de sentiments, però que
també ens ha deixat alguns moments d’alegria com el
naixement d’un nou fill o la nova espera per a l’any vinent.
Estem vivint un moment de la història que hem hagut
d’acceptar, que recordarem sempre, però que aviat
deixarem enrere perquè tenim a les nostres mans
l’esperança d’una nova cura.
I quan ens acostem al Nadal, sabem que serà diferent…
però que gràcies a cuidar-nos molt el podrem celebrar
igualment. Segurament veurem els nostres éssers
estimats, de lluny, a través d’una pantalla, o només els
escoltarem, però de ben segur que els sentirem més a
prop que mai. I tots plegats celebrarem la vida.
I quan ens acostem al Nadal, sabem que serà diferent…
un Nadal en què descobrirem que els millors regals no són
els que es poden embolicar, sinó que el millor regal és
aquest Temps que dediquem als nostres éssers més
estimats, als que tenim més a prop… Aquest temps per
donar amor, pau i generositat.

ocasió Ses Majestats estaran davant la Sala Multicultural la tarda del 5 de
gener perquè els més petits els puguin veure i lliurar-los les cartes. A més,
s'obre un any més el Magatzem Màgic. Del 2 al 4 de gener, les famílies que ho
desitgin poden portar un regal a la Sala Multicultural, amb el nom, telèfon i
adreça de l'infants, i els Patges Reials els hi portaran a casa.

Amb tot el meu cor,
Us desitjo un Bon Nadal.
I un millor, segur que sí, Nou Any.
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CANYELLES ESPAI NATURA, UNA APOSTA DE FUTUR
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL, UN FUTUR PLE D'OPORTUNITATS PER ALS JOVES

El Canyelles Espai Natura, convertirà la masia de Can Ferrer de
Llacunalba en la seu de cicles de Formació Professional i
diversos projectes de l’àmbit de la natura i medi ambient. És un
projecte de tot el poble, que necessitem per donar una
oportunitat als joves per anar endavant. És la il·lusió de tot
un poble que vol tenir cultura i educació, assegura
l'alcaldessa Rosa Huguet.

Un projecte, que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha
conegut de primera mà durant la seva visita a Canyelles. Un
projecte que ens agrada. Hi col·laborarem. Hi treballarem i
participarem en allò què podrem, assegura.

Aquest Nadal,Adopta'm

IMPOSTOS CONGELATS
I MÉS BONIFICACIONS

Campanya de recollida solidària de material
per als animals del CAAD

BONIFICACIONS DEL 50% EN L'IBI PER
INSTAL·LAR PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES
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l'adopció d'animals
com a regal de Nadal

L'Ajuntament de Canyelles
posa en marxa la campanya
'Aquest Nadal, Adopta'm.'
Pretén sensibilitzar de la
necessitat d'adoptar animals
de companyia en comptes
de comprar-los com a regal
de Nadal. A més, inicia una
recollida solidària de
material per als animals del
CAAD. La recollida és a l'OAC
de l'Ajuntament

Canyelles més a prop teu!
ESTIGUES AL DIA DE TOTA L'ACTUALITAT
Subscriu-te a la newsletter a través de la web www.canyelles.cat.
Segueix-nos a facebook, twitter i instagram

