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Torna el VADE Fires, el certamen firal multisectorial que Canyelles acull cada primavera,
i que enguany  recupera el format presencial en la seva vuitana edició. Té lloc el 15 de
maig, de 9h a 15h. 

El VADE Fires és una fira que concentra en una jornada una Fira del Motor, una
Cargolada Popular, una Fira de Sant Ponç i d’Artesans, una Mostra d’Entitats i també el
CanyeFest, un festival per a joves, novetat en aquesta edició.

Gastronomia, cultura popular, activitat econòmica, afició al món del motor, artesania,
tradició i música es donen la mà en una jornada plena d’activitat per gaudir en família.

En aquesta edició, Anna Terés, la coneguda gastrònoma, autora del blog i canal de cuina
Anna Recetas Fáciles, és la convidada 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 la marca Bultaco, que rebrà un
reconeixement en el marc de la Fira del Motor.



ANNA TERÉS 

Anna Terés, la famosa autora del blog i canal de cuina Anna
Recetas Fáciles, és la Cargolaire d'Honor del VADE Fires
2022. Té gairebé un milió de seguidors a Instagram i més de
4 milions de seguidors al seu canal de Youtube. 

En el marc de la mostra gastronòmica del VADE Fires, en
cada edició s'escull la figura del/de la Cargolaire d'Honor, un
reconeixement que recau en una personalitat destacada per la
seva tasca de fer valdre la cultura i la gastronomia. 

Enguany Canyelles vol fer aquest reconeixement a Anna
Terés per la feina que fa dia rere dia apropant la cuina, fàcil,
casolana i de mercat, a totes les llars i a persones de totes les
edats a través de les seves xarxes i del seu blog. Una comesa
que ha estat encara més significativa durant la pandèmia,
especialment durant el confinament, en què ha aconseguit
entrar a milers de llars obrint els seus fogons i fent descobrir
una manera senzilla i fàcil de cuinar a milers de persones.|
 

Cargolaire d'Honor



Ignasi Bultó  (Pluricampió d'Espanya de Motocross i trial)
Domingo Gris (Campió d'Espanya de Motocross)
Jorge Capapey (Campió d'espanya de Motocross)
Narcís Casas (7 vegades Campió d'Espanya Enduro i dos cops
sotscampió)
Toni Elias (Campió d'Espanya de Motocross)
Ramon Galí (Pilot de Velocitat)
Oriol Puig Bultó (Pilot de Trial, motocross i enduro. Soci fundador de
Bultaco)
Toni Garcia (Sotscampió d'Espanya de Resistència)

La Fira del Motor és un dels esdeveniments més importants del VADE
Fires i un dels que aplega més públic i participants.

Hi són presents novament BULTACO CLASSIC TEAM, a qui Canyelles
fa un reconeixement com a marca emblemàtica. 

Hi haurà exposició de motos de la mítica marca Bultaco, una exhibició
de trial i també posarà a la venda productes de merchandising.

Representants de Bultaco presenta a la Fira del Motor:

Els amants del motor hi troben un gran ventall d'oferta ACTIVITATS
per gaudir d'una jornada plena d'activitat: parades amb productes
relacionats amb el món del motor, exposicions de cotxes, de motos i de
vehicles en general.  A més d'expositors del sector del caravaning i
camper, ciclisme o de cotxes en miniatura, i la presència dels vehicles
dels ADF, entre d'altres. 

Hi són presents clubs de motor de Vilanova, el Vendrell i Canyelles,
entre d'altres. 

A banda de les exposicions, s'han programat activitats: passejades en
quad, exhibició de trial a càrrec de Bultaco Classic Team, sessions de
drift (ràdio control), entre d'altres. |

FIRA DEL MOTOR 



Es cuinen uns 1.500 quilos de cargols.
Es posen a la venda unes 3.000 racions.
Tiquets 5 euros la ració

La Cargolada Popular i la Mostra Gastronòmica Local és un
altre dels eixos centrals del VADE Fires. Els establiments i
restauradors locals tornen a proposar als visitants un tast de
les seves especialitats de cuina del cargol. Una desena
d'establiments locals integren la mostra gastronòmica
d'enguany i permeten al públic gaudir de la cuina tradicional
i de proximitat que ofereixen. 

A banda dels diversos plats cuinats amb cargols, i postres que
ofereixen els restauradors canyellencs, els grups de
voluntariat, Grup Dona i Grup de Savis, també proposen la
seva pròpia recepta de cargols. Preparen les racions de la seva
proposta culinària que posen a la venda novament amb fins
solidaris, per recaptar fons a favor de la
FundARC.StopSarcoma.

El VADE Fires compta també amb  una mostra de vins i caves
de cellers del territori.| 

CARGOLADA
POPULAR 

Mostra Gastronòmica



L'artesania i els productes naturals i de proximitat són també
un dels eixos centrals del VADE Fires. La seva celebració al
voltant sempre del dia de Sant Ponç, que és l'11 de maig, atrau
a Canyelles una fira dedicada a les herbes remeieres i els
artesans, que ja s'ha consolidat com un element clau del
certamen.

S'hi podran trobar tot tipus de productes artesans i de
gastronomia, com herbes medicionals, melmelades,
formatges artesans, fruites, mel i altres productes
gastronòmics naturals i molt diversos, per a tots els gustos. |

FIRA D'ARTESANS I
 SANT PONÇ



Les entitats culturals, esportives i solidàries del municipi són
novament protagonistes del VADE Fires. 
Hi són presents al certamen amb parades pròpies per donar a
conèixer la seva activitat a tot el públic i visitants. 

També hi ha l'Artífex, amb tallers i productes creats a l'escola
d'artesania.

Les entitats culturals faran exhibicions de balls populars, amb
cercavila bastonera, tabalada i correfoc.  

A banda de les entitats culturals, també hi prenen part les
entitats esportives i benèfiques i les diverses entitats de
protecció dels animals que tenen seu al municipi. |

MOSTRA
D'ENTITATS

 



Big Band
Latin Band
Rail Band
Expensive Monkey
Mas d'Alba
Orvitalband
All The Hollow Empty Minds.| 

El Festival Jove Canyefest és la principal novetat del VADE
Fires 2022. Es tracta del primer esdeveniment musical 100%
jove, organitzat pel grup de joves El So de Canyelles amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Canyelles.

Durant tot el dia, la música dels diferents grups  participants
sonarà a la Plaça del Casal.

Hi participen els grups:

CANYEFEST 
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