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CANYELLES VADE FIRES
MOTOR, CARGOLADA POPULAR, ARTESANIA I SANT PONÇ, MOSTRA D'ENTITATS I CANYEFEST

Anna Terés, Cargolaire d'Honor
AUTORA DEL BLOG ANNA RECETAS FÁCILES

Anna Terés, autora del
blog de cuina 'Anna
Recetas Fáciles' és la
Cargolaire d'Honor del
VADE Fires 2022.

Moment de trobar-nos

Torna el VADE Fires, el certamen multisectorial que
Canyelles acull cada primavera, i que recupera el
format presencial en la seva vuitena edició.
Concentra en una jornada Fira del Motor,

Cargolada

Popular, Fira de Sant Ponç i d’Artesans, Mostra
d’Entitats i també el CanyeFest, un festival per a joves.
Gastronomia, cultura popular, activitat econòmica,
afició al món del motor, artesania, tradició i música es
donen la mà en una jornada plena d’activitat.
Anna Terés, la coneguda gastrònoma, autora del blog i
canal de cuina Anna Recetas Fáciles, és la convidada

Arriba el mes de maig i amb ell torna el VADE Fires, la fira de les
nostres entitats, esportives, socials, culturals, solidàries i de
voluntariat, que tornen a tenir presència al carrer; la fira dels
nostres restauradors que ens mostren novament el millor de la
gastronomia local amb les seves receptes de cargols; la fira dels
nostres artesans i dels nostres clubs esportius i de motor que
ompliran d'activitat el carrer aquest 15 de maig. És la fira dels
joves, El So de Canyelles, que preparen el seu primer festival
musical. I és la fira novament de la solidaritat, amb els nostres
grups de voluntaris Grup Savis i Grup Dona, abocats novament
en la lluita contra el Sarcoma.
És un moment molt bonic, en què recuperem poder sortir al
carrer i compartir aquests moments amb amics i familiars,
sempre amb seguretat. Les entitats tenen molta il·lusió de
tornar al carrer. És un moment de recuperació en què
compartirem gastronomia, música, cultura, motor, entitats i
artesania. I, per sobre de tot, és moment de trobar-nos amb
familiars, veïns i amics.

especial i Cargolaire d'Honor.
En el marc del VADE Fires 2022, a més, es presenta el
llibre del II Festival Literari Castell de Canyelles.
I també es compta amb una àmplia representació de
campions
de la marca Bultaco, que rebrà
reconeixement en el marc de la Fira del Motor.

un

Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra alcaldessa

Anna Terés, Cargolaire d'Honor Fira del Motor
L'AUTORA DEL BLOG ANNA RECETAS FÁCILES

PRESÈNCIA ESPECIAL DE LA MARCA BULTACO

Anna Terés, l'autora del blog i

La Fira del Motor és un dels

canal de cuina Anna Recetas

esdeveniments més importants

Fáciles, és la Cargolaire

del VADE Fires.

d'Honor del VADE Fires 2022.

Hi són presents novament

Té gairebé un milió de

BULTACO , a qui Canyelles fa

seguidors a Instagram i més de

un reconeixement com a marca

4 milions de seguidors a

emblemàtica.

Youtube.

Hi haurà exposició , una

En el marc de la mostra

exhibició de trial i també

gastronòmica del VADE Fires,

posarà a la venda productes de

s'escull la figura del/de la

la marca. Hi haurà també

Cargolaire d'Honor, un

alguns dels representants de

reconeixement que recau en

Bultaco.

una personalitat destacada per la seva tasca de fer valdre la

Els amants del motor hi troben un gran ventall d'oferta

cultura i la gastronomia.

ACTIVITATS: parades amb productes relacionats amb el món del

Enguany Canyelles vol fer a aquest reconeixement a Anna Terés

motor, exposicions de cotxes, de motos i de vehicles en general. A

per la feina que fa dia rere dia apropant la cuina, fàcil, casolana i

més d'expositors del camper, ciclisme o de cotxes en

de mercat, a totes les llars i a persones de totes les edats a través

miniatura, i vehicles dels ADF Garraf, entre d'altres.

de les seves xarxes i del seu blog. Una comesa que ha estat encara

Hi són presents clubs de motor de Vilanova, el Vendrell i

més significativa durant la pandèmia, especialment durant el

Canyelles, entre d'altres.

confinament, en què ha aconseguit entrar a milers de llars obrint

A banda de les exposicions, s'han programat activitats:

els seus fogons i fent descobrir una manera senzilla i fàcil de

passejades en quad, exhibició de trial a càrrec de Bultaco

cuinar a milers de persones.|

Classic Team, sessions de drift (ràdio control), entre d'altres. |

Cargolada Popular

Fira Sant Ponç i Mostra d'Entitats

MOSTRA GASTRONÒMICA I MOSTRA DE VINS

ARTESANIA, GASTRONOMIA NATURAL I ENTITATS

La Cargolada Popular

L'artesania i els

i la Mostra

productes naturals i de

Gastronòmica és un

proximitat són també

altre dels eixos

presents, coincidint amb

centrals del VADE

Sant Ponç.

Fires. Els

S'hi podran trobar tot

restauradors locals

tipus de productes

proposen als

artesans i de

visitants gaudir d'un
seves
de cuina del cargol oferint cuina
tast deespecialitats
les

gastronomia.
També hi és present l'escola d'artesania Artífex, que presenta

tradicional i de proximitat.

les seves creacions i organitza tallers infantils.

A més, els grups de voluntariat, Grup Dona i Grup de

Les entitats culturals, esportives i solidàries del municipi són

Savis, també proposen la seva pròpia recepta de cargols.

novament protagonistes del VADE Fires.

Uns els preparen a la llauna i les altres preparen la seva

Les entitats culturals faran exhibicions de balls populars, amb

pròpia recepta. Preparen les racions que posen a la venda

cercavila bastonera, tabalada i correfoc.

novament amb fins solidaris, per recaptar fons a favor de

A banda de l'àmplia representació d'entitats culturals, també hi

la FundARC.StopSarcoma.

prenen part les entitats esportives i benèfiques i solidàries i les

El VADE Fires compta també amb una mostra de vins i

diverses entitats de protecció dels animals que tenen seu al

caves de cellers del Massís del Garraf.|

municipi.|

Canyefest

Llibre II Festival Literari

MÚSICA EN VIU DURANT TOTA LA JORNADA

RELATS GUANYADORS I PARTICIPANTS

El El Festival Jove Canyefest

Durant el VADE Fires 2022 es

és la principal novetat del

presenta el llibre del II Festival

VADE Fires 2022. Es tracta

Literari Castell de Canyelles.

del primer esdeveniment

L'acte es fa en el marc de l'acte

musical 100% jove, organitzat

institucional de benvinguda del

pel grup de joves El So de

certamen multisectorial.

Canyelles amb la

Aquest volum recull les obres

col·laboració de l'Ajuntament

guanyadores i finalistes del II

de Canyelles.

Festival Literari Castell de

Durant tot el dia, la música

Canyelles. Són, en total 7 els

dels diferents grups

relats els recollits en aquest

participants sonarà a la

volum.

Plaça del Casal.

El Festival literari l'organitza

Hi participen els grups: Big Band, Latin Band, Rail Band,

l'Ajuntament de Canyelles juntament amb la Comissió de

Expensive Monkey, Más de Alba, Orvital i All The Hollow

Patrimoni i Cultura. Ja està en marxa la tercera edició del

Empty Minds.|

concurs literari, de novel·la negra.|

BENVINGUT PETIT, BENVINGUDA FAMÍLIA
ÈXIT TOTAL DE LA PRIMERA EDICIÓ DEL CERTAMEN DEDICAT A LA FAMÍLIA I LA PRIMERA INFANTESA

Coincidint amb Diumenge de Rams, Canyelles ha volgut

Tot plegat, animat amb l'actuació del grup infantil Més

donar la Benvinguda a la primavera i a la pasqua amb

Tumàcat i amb la visita del personatge infantil MIC.

Benvingut Petit, una fira especialment pensada per a

La Fira, a més, és solidària amb la investigació i la

les famílies amb nadons, i per a futurs pares i mares.

lluita contra el Sarcoma. El Grup Dona, ha venut

Les famílies han pogut gaudir d'una esplèndida jornada

conillets de Pasqua i la recaptació es destinarà a la

amb activitats i propostes molt diverses: una fira amb

creació de la fundació FundARC.StopSarcoma.

productes de puericultura: roba, joguines, llibres... Una

Un certamen que agafa el seu lloc en el calendari festiu

petita granja d'animals i els tradicionals ous de

de Canyelles per donar la benvinguda als nous nadons i

xocolata, o una exposició de joguines antigues.

a la família cada inici de Pasqua.|

FOTO DE MARTÍN BERAURTÉ

PREVENCIÓ INCENDIS

III Festival
Castell de Canyelles

L'Ajuntament de Canyelles actua tot l'any en la prevenció
d’incendis forestals, amb la constant neteja de parcel•les no
edificables i també amb el manteniment de les franges perimetrals
de tots els sectors del municipi, seguint el Pla de Seguretat

Parcel·les netes
PRESENTACIÓ

És imprescindible que les parcel•les estiguin netes i en

D'OBRES DEL 23

condicions òptimes com a mesura preventiva de possibles focs

D'ABRIL AL

i per evitar problemes de salubritat.

31 DE JULIOL

Mantenir-les netes és
obligació dels seus
propietaris, d’acord amb la
legislació vigent. I ho han de
fer i comunicar al Consistori
abans que comenci el període
de màxim risc d’incendi, En
cas contrari, prèvia
inspecció i notificació, poden

procedir a la neteja subsidiària

ser sancionats, tal com

passant el càrrec dels treballs i

marca la legislació.

les despeses de gestió al seu

Posteriorment, es pot

propietari, via executiva.

I Concurs de
Literatura Jove
PRESENTACIÓ D'OBRES DEL 16 AL 21 DE MAIG

Prohibit fer foc en zones forestals
Én període de màxim risc incendi, no es pot encendre foc en
terreny forestal sense autorització, tal com marca la
Generalitat.
No es poden cremar restes
de poda i d’aprofitaments
forestals, agrícoles o de
jardineria, ni marges.
No es poden fer focs
d’esbarjo.

Podeu consultar aquí
Dins de les àrees
totes les bonificacions
recreatives i en parcel·les
de l'Ajuntament de
de les urbanitzacions, es
C
anyelles
podrà fer foc només quan
s’utilitzin barbacoes d’obra

També queda prohibit llençar

amb mataguspires.

objectes encesos.

Bases
dels dos
certamens
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