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CANYELLES NADAL 2021
Canyelles Viu la Màgia del Nadal
La Fira de Santa Llúcia torna en format presencial els dies 27 i 28 de
novembre.
Durant tot el cap de setmana Canyelles es converteix novament en la
Capital del Nadal ja que aquesta 19a edició ve 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.
Els dies 27 i 28 de novembre 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 programa d’actes molt extens, amb més
exposicions, més tallers infantils, l’Arbre dels Desitjos, la tradicional
escudella de Nadal, la Haima del Patge Vibó, les activitats per als més
petits a la zona del Pol Nord, el Tió Gegant, la Botiga del Nadal, el
lliurament dels tions als nadons que han nascut durant el 2021 a
Canyelles, Moments d'Art, la xocolata belga, el concurs de dibuix
infantil... La màgia de Harry Potter, que torna a omplir el Castell de
Canyelles. I una de les grans novetats, el Park-Nöel, un gran espai
dedicat al Pare Noël ple de sorpreses per als més petits.
Tot això i més, el 27 i 28 de novembre a Canyelles. Canyelles, Capital
del Nadal

PROGRAMA DE LA FIRA
Escaneja el codi QR per descarregar el programa

VIVIM DE NOU LA MÀGIA DEL NADAL
Tornar a omplir els carrers de llum i de color…
Tornar a viure l’emoció de retrobar-nos i celebrar la nostra Fira…
Una oportunitat per a molts artesans per mostrar totes les noves peces que han estat
creant durant aquest temps.
Tornar a recuperar les olors que ens traslladen al Nadal. L’olor de la brasa, del pa acabat
de fer, del torró cremant… i de la molsa.
Tornar a recuperar la il·lusió i sentir com els nostres ulls s’il·luminen davant de les noves
figures de pessebre.
Una oportunitat per donar les gràcies, per felicitar les festes i per recordar-nos de fer el
tradicional petó sota el vesc.
Les històries que hem viscut aquests mesos ens haurien d’ensenyar l’important que és
viure cada dia i mostrar, a aquells que més estimem, l’important que són per a nosaltres.
Sols permeteu-me un petit homenatge, una mostra de respecte per als homes I les
dones, voluntaris i voluntàries, i també per als serveis essencials, que durant tants mesos
han tingut cura de nosaltres i han fet possible que molts poguessin seguir gaudint de la
vida. Per a tots ells, un merescut Bon Nadal.

I al fons del meu cor, deixeu que visqui permanentment una petita llum
sempre encesa, per a aquells que ja no hi són, que ja no estan amb
nosaltres, però que restaran sempre en el nostre record i en el nostre cor.
Mai no deixarem de recordar-los participant i vivint intensament la nostra
Fira, la nostra Festa. I tindrem sempre un somriure imaginant què farien
tot passejant pels nostres carrers vivint la celebració del Nadal.
Malgrat l’enyorança, voldria que celebréssiu la festa com mai. I vull donar
les gràcies al Grup Dona, al Grup Savis, a tota la gent extraordinària de
Canyelles, a cada un dels veïns que amb el seu treball, la seva força i el seu
esperit fan possible aquesta Fira i que tots, petits i grans, vivim novament
la Màgia del Nadal.

Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra alcaldessa

EL NADAL A LES TEVES MANS
PROGRAMA DE TALLERS I ACTIVITATS DE NADAL

TALLERS DE NADAL

CONCURS GUARNIMENTS

D E L'1 1 A L 1 8 D E D E S E MB R E

E NG A LA NA CA S A TE V A

Cicle de tallers nadalencs per guarnir les llars i aprendre
a fer alguns dels plats i els dolços més típics de les
festes. Entre l'11 i el 18 de desembre.
La inscripció és oberta i es pot fer a l'Ajuntament de
Canyelles.
Pots trobar la butlleta d'inscripció a www.canyelles.cat
o bé escanjeant el codi QR adjuntat a continuació:

Engalana casa teva, la façana o el jardí i participa en el setè
Concurs de Guarniments de Nadal de Canyelles.
Inscripció oberta fins al 23 de desembre.
Pots participar enviant una fotografia al mail
cultura@canyelles.cat
Pots trobar les bases i butlleta de participació a
www.canyelles.cat o bé escanejant el codi QR:

butlleta d'inscripció
tallers nadalencs 2021

butlleta i BASES
Concurs guarniments
de nadal 2021

Escaneja el codi QR per descarregar
Escaneja el codi QR per descarregar
la butlleta
la butlleta

CANYELLES ENCÉN EL NADAL

PESSEBRE VIVENT

BALL DE SANT ESTEVE

Encesa de l'enllumenat de Nadal a tot

L'11 i 12 de desembre, el nucli antic

Una de les novetats del Nadal 2021

el poble. Amb moltes sorpreses,

de Canyelles es converteix en un

El dia 26 de desembre, a les 19 hores,

aquest 2021 ha estat la directora de

gran Pessebre Vivent escenificat per

a la Sala Multicultural.

l'escola Sant Nicolau, Mireia Roca, la

més de 200 figurants, que mostren la

Ball amb l'Orquestra Jamaica

responsable d'encendre els llums, en

vida de Jesús en l'antic Jerusalem.

homenatge a tots els mestres.

FESTA DEL TORTELL
Una altra de les novetats del Nadal
2021
El dia 2 de gener, a les 18 hores, a la
Sala Multicultural. Play Back Gent Gran

CONCERT DE CAP D'ANY

REIS MAGS D'ORIENT

ofereixen un concert de Cap d'Any

Canyelles per repartir regals entre

que s'emet per Canal Blau el vespre

tots els nens i nenes. Hi haurà el

del 31 de desembre i 1 de gener.

tradicional magatzem màgic.

Novament, els artistes locals

MISSA DEL GALL

Els Reis Mags d'Orient tornen a

CURSA DELS NASSOS

La tradicional celebració

Per tancar l'any fent

litúrgica. El 24 de

esport solidari. Cursa dels

desembre, a les 19 hores a

Nassos i Caminada

la parròquia

Solidària a favor del
Càncer. El 31 de desembre
a les 12 hores.
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Canyelles Viu al Màgia del Nadal amb un ampli programa d'activitats
Canyelles Capital del Nadal.
La Fira de Santa Llúcia és l'acte més
important del Nadal a Canyelles, tot
i

que

el

municipi

viu

molt

intensament aquest període i té una
àmplia programació, que comença
el 19 de novembre, amb l'Encesa de
Llums fins a la Cavalcada de Reis, el
5 de gener.
Activitats esportives
La tradicional Cursa dels Nassos i
Caminada Solidària són algunes de
les activitats esportives que s'han
programat,

juntament

amb

el

Torneig de Patinatge de la Fira de
Santa

Llúcia

o

el

Campionat

d'Escacs de Canyelles.
Però

el

programa

està

ple

d'activitats per a tota la família, que
obria l'Encesa de Llums, el 19 de
novembre. El Pessebre Vivent, la
Missa del Gall, el Concert de Cap
d'Any, el Ball de Sant Esteve, la
Festa del Tortell, el Magatzem Màgic
o la Cavalcada de Reis, són algunes
de les més tradicionals.
Tallers nadalencs
A més durant el mes de desembre
s'han organitzat tallers de decoració
i cuina nadalenca, i també el
tradicional Concurs de Guarniments
de Nadal.

www.canyelles.cat
@ajcanyelles

@Aj_canyelles

@aj_canyelles

Ajuntament de
Canyelles

Canyelles més a prop teu!
ESTIGUES AL D IA D E TOTA L'ACTUALITAT
Subscriu-te a la newsletter a través de la
web www.canyelles.cat. O escanejant
el codi QR

Segueix-nos a facebook, twitter i
instagram

