


Dissabte 20 d’abril 

Sopar i Ball de Sant Jordi. 

20 h A la Sala Multicultural amb música en viu  

Organitza: Associació de la Gent Gran 

Més informació a l’espai de la Gent Gran 
 

Diumenge 21 d’abril  

Mercat de Troc i venda d’articles de 2a mà. 

De les 9.30 h a 14 h A la Plaça Francesc Macià   

Inscripcions fins el 12 d’abril a l’Ajuntament i més  

informació a www.canyelles.cat  
 

Presentació del Mapa de Patrimoni de Canyelles 

A les 12 h A la Sala Multicultural  

 

Dilluns 22 d’abril   

 L’hora del Conte: “Contes per plorar de riure” 

 A càrrec de Sandra Rossi. 

 17h al pati interior de l’escola Sant Nicolau  

 

Dimarts 23 d’abril  

Diada de Sant Jordi. Vetllada poètica 

17 h Espai de la Gent Gran 

 

Dissabte 27 i diumenge 28 d’abril  

XXXI Caminada a Montserrat  

Inscripcions del 15 de març al 15 d’abril  



Dissabte 27 i diumenge 28 d’abril  

Exposició Art Canyelles.  

Dedicada als artistes novells dirigida a tot el públic  

on s’exposaran una vintena d’artistes novells per tal 

de fer conèixer i vendre les seves creacions en l’àmbit de 

totes les tècniques de pintura, fotografia i/o escultura. 

De les 10h a 20h A la Sala Multicultural 

Entrada i inscripcions gratuïta fins el 13 d’abril  

(més informació a www.canyelles.cat) 

 

♦ Dissabte 27 d’abril a les 12 h migdia Inauguració i entrega de premis 

als artistes de l’exposició i del Concurs de dibuix infantil de la Fira 

Santa Llúcia 2012. A continuació, entrega d’obsequi de l’artista de for-

ja Virgilio Serna Rillo a l’Ajuntament de Canyelles.  

♦ De les 10 h a 12h Tallers d’art per edats entre els 7 als 17 anys 

♦ De les 16 h a les 18 h Tallers d’art a partir dels 18 anys  
 

Diumenge 12 de maig  

4a Fira d’artesans, Sant Ponç i Cargolada Popular.  

Venda de plantes, flors, herbes medicinals, degustació de 

cargols, parades d’artesania i molt més....  

Lloc: al Nucli Antic  

Mostra d’Entitats Culturals.  

A partir de les 10h. Tallers infantils, exhibició de balls populars, de foc,....  

Participen entitats culturals de Canyelles al carrer Major. 

Altres 

13è Concurs de Relats Curts.  

Consulteu les bases a www.canyelles.cat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més Informació i inscripcions 

 a l’Ajuntament de Canyelles 

www.canyelles.cat 

93 897 30 11 
 


