
Agraïm la col.laboració de: 

Associació Civica i Cultural de Cànoves i Samalús 
Bar Restaurant La Terraza 
Braseria Canel.la 
Carabantes & Ortega, S.L. 
Carns i embotits Sangrà 
 Casa del Bosc 
Cash & Carri Montseny 
Cerveses Sant Jordi 
Construccions Albert Rech 
Construccions Roig  
Elisenda Cuquet Pedragosa  
Família Crous 
Família Masaguer 
Família Planas 
Farmàcia M. Imma Basté 
Formatgeria Mogent 
Forn Domènech 
Fradelèctric@hotmail.com 
Fruites i verdures Mesa 
Fruites i Verdures Moya 
Fusteria Jordi Cuch i Tobias 
Gest-Arquitec, S.L. 
Hotel Can Cuch 
Jardineria Xavi Padrós 
Jaume Garriga Ribalta 
Joves Alcem Cànoves (JAC) 
La Font, teràpies naturals 
Llenyes Cuch 
Manel Soto 
Marc Subirà (speaker) 
Martí Traver i Costa 
Montajes y Servicios Ind Guicar, S.L. 
Parròquia Sant Muç de Cànoves 
Pitu Andreu i Alba Codina (músics) 
Reinst e hijos, S.L. 
Racó de la Cris 
Restaurant Can Candelich 
Supermercat Garriga 
Tallers Auto-Cànoves 
Toni Gelabert Prat (treballs agrícoles) 
Uspal, S.L. 
X TrailMontseny 

DEL 18 DE FEBRER AL 26 DE   
MARÇ DE 2017 

XIII MOSTRA DEL   
CARBONEIG A CÀNOVES 

Un especial agraïment a totes les associacions i voluntaris que   
desinteressadament han ajudat a fer que la carbonera sigui una realitat. 

Informació i contacte:  
 610 032 472 - 676 406 026 

info@elsui.cat 
www.elsui.cat 

Organitza Col.labora: 



L'Associació El Sui de Festes i Tradicions va néixer   
el 1978. És una entitat sense ànim de lucre. Està   
inscrita en el Registre d'associacions de la   
Generalitat de Catalunya amb el número 2737 de   
la secció 1a del Registre de Barcelona. 
Els principals objectius de l'associació són:  
- Organitzar i potenciar tot tipus d'activitats   
socials, culturals i esportives. 
- Recuperar tradicions, vetllar i tenir cura dels   
nostres béns culturals. 
- Col.laborar amb les diverses associacions del   
nostre i altres municipis, amb la finalitat de sumar   
esforços per defensar interessos comuns. 
Les activitats que actualment s'organitzen són:   
La MOSTRA DEL CARBONEIG, l'Aplec de Sant   
Salvador, la Castanyada, el pessebre, la pujada al   
Canigó a buscar la Flama: es baixa fent relleus   
corrent i en bicicleta fins a Cànoves i, amb aquest   
foc, s'encén la foguera i es fa la revetlla de Sant   
Joan; cada dos anys es fa la festa tradicional del   
porc, també s'organitzen excursions a peu i en   
autocar, itineraris històrics i culturals pel poble i   
es col.labora amb altres entitats del municipi. 

Farem referència a la MOSTRA del CARBONEIG.   
Us animem a conèixer tot el procés de la   
carbonera i l'art de carbonar. Pretenem que la   
mainada i el jovent entengui com vivia i   
treballava el carboner: un ofici avui en dia   
desaparegut. 

EN QUÈ CONSISTEIX LA MOSTRA DEL   
CARBONEIG 

  
Construïm la barraca de carboner.  

Fem una pila carbonera amb 30.000 kg de   
llenya d'alzina. La tapem, l'encenem i   

mitjançant un procés de combustió molt   
lenta, aquesta llenya es converteix en carbó. 

Us fem a mans el programa de la   
carbonera.  
A banda de tot el muntatge i procés de la   
carbonera, trobareu un reguitzell   
d'activitats culturals i lúdiques per a públic   
familiar, que donen un ambient festiu a   
l'activitat de carbonar.  
Esperem que en gaudiu i que us endueu un   
bon record de la visita a la carbonera de   
l'Associació El Sui de Festes i Tradicions, de   
Cànoves. 

Durant tota la carbonera: 

* Es podrà visitar una exposició d'eines i   
material relacionat amb el bosc i el   

carboneig. 
* Taller de dibuix amb carbó. 

* Es podran adquirir números per un   
sorteig. 

* Hi haurà servei de bar. 

Dissabte 18 de març 
A partir de les 10 h mostra de productes de proximitat. 
16.30 h. Tarda de tallers de treballs manuals infantils (AMPA). 
17.00 h. Tarda d'acordions: toques o estàs aprenent a tocar l'acordió?   
T'agradaria tocar a la carbonera en companyia d'altres aspirants a músic? No   
cal ser expert. Contacta'ns. 

Dissabte 11 de març 
Durant tot el dia elaboració de l'escudella. 
10.30 h i 12 h. Ruta de carboners. 
20.00 h. Entrada al sopar amb BATUCAL'OLLA i BASTONERES de Cànoves. 
21.00 h. Sopar d'escudella i tot seguit concert de carboners amb SEMPRONIANA. 

PROGRAMA D'ACTES 

Diumenge 19 de març 
A partir de les 10 h mostra de productes de proximitat. 
12 h. Exhibició de tallada de troncs. 
16.30 h. Canta contes a càrrec de Dolors Cervilla. 
17.30 h. Recital musical amb Laia Llach. 

ASSOCIACIÓ EL SUI DE   
FESTES I TRADICIONS 

Diumenge 5 de març 
11.30 h. Actuació de BATUCAL'OLLA i dels GEGANTS Na Georgina i Quico. 
12.00 h. ENCESA de la pila a càrrec d'en Tortell Poltrona. 
17.00 h. Grup NICAPNIPEUS interpreta "LA VELLA NO DORMENT". 

Ruta de carboners 
Caminada assequible a tots els públics pels voltants del poble de Cànoves,   
durant la qual descobrirem vestigis de places carboneres i barraques. 
Data límit per apuntar-vos: dos dies abans. Places limitades. 

Sopar d'escudella 
Venda de tiquets tots els caps de setmana a la carbonera: 
SOCIS 5 € - NO SOCIS: 7 €.  
Cal apuntar-se abans del dia 6 de març. Places limitades. 

Diumenge 12 de març 
10.30 h i 12 h. Ruta de carboners. 
16.00 h. Partit de futbol: casats contra solters (JAC). En acabar Xocolatada. 
18.00 h. Varietat musical amb Helena Mas i Adrià Contreras. (JAC) 

Diumenge 26 de febrer 
EMPILAR la llenya. 
16.30 h. Jocs tradicionals i xocolatada.  

Divendres 3 i dissabte 4 de març 
EMBALUMAR la pila i tapar-la amb FAGELL. 

Dissabte 18 i diumenge 19 de febrer 
Construcció de la BARRACA de CARBONERS. 

Divendres 24 i dissabte 25 de febrer 
TRIA de la llenya. 

L'organització es reserva el dret de modificar o variar qualsevol activitat si   
causes imprevistes l'obliguen a fer-ho. 

Dissabte 25 i diumenge 26 de març 
TRETA i VENDA del carbó. 

QUI SOM I QUÈ FEM 


