
Convit a la Fira
De pressa, de pressa... Què ràpid que passa el temps. 
Dia a dia, mes a mes..., i ja són 15 els anys de la 
nostra Fira de Santa Llúcia. Una fira feta per cada un 
dels homes i les dones del nostre estimat poble de 
Canyelles. Gent que viu el Nadal tot l’any. Que 
guarneix casa seva, que gaudeix dels llums que 
engalanen els carrers, que encomana a tothom la 
sevaseva il·lusió pel Nadal, que tot ho omple de màgia. 
Gent que gaudeix plenament d’aquesta Fira de Santa 
Llúcia. Que passeja entre les seves parades. Que, 
quan fa fred, menja l’escudella. Que participa dels 

seus tallers i activitats. Que s’emociona amb la música i el bullici dels carrers. 
Gent que comparteix la il·lusió del Nadal, amb les seves famílies, els petits i els 
grans, amb els que són d’aquí i els que són d’allà. 
Tothom és ben rebut en aquest poble acollidor, que aquests dies viu 
intensament al carrer per donar la benvinguda als visitants i per fer-los 
recordar Canyelles com el poble on es crea la màgia del Nadal. Un poble que 
vol contagiar tothom del seu esperit solidari, d’amor i de pau, on els carrers 
s’omplen de màgia, de música, d’olor i d’encant. Durant la Fira de Santa Llúcia 
no hi ha racó que no pugui ser un pessebre o senzillament un arbre de Nadal. 
Tot vestit de llums i guarnit amb la felicitat de les cares il·lusionades i somrient 
delsdels infants quan veuen el Pare Noël o el Patge Vibó o quan piquen el tió. Un 
poble que ha fet seva la festa i que treballa i s’esforça al màxim perquè cada 
vegada sigui millor. És una gran feina de tots, del Grup Dona, del de Savis, dels 
treballadors de l’Ajuntament, dels voluntaris, de les associacions, d’Arcat i 
l’Artífex, del govern i de tots aquells que vetllen perquè venir a Canyelles sigui 
una gran festa per donar la benvinguda al Nadal i per fer feliç a tothom.
I així, dia a dia i mes a mes... Què ràpid que passa el temps. I ja són 15 els anys 
de la nostra Fira de Santa Llúcia.
Gràcies a tots vosaltres per compartir la il·lusió, la festa i el retrobament amb la 
nostra infantesa.
Bon Nadal i Bona Fira de Santa Llúcia.
La vostra Alcaldessa,
Rosa Huguet i Sugranyes


