CONVIT A LA FESTA MAJOR PETITA
És en el mes de setembre quan ens adonem del canvi que hem
viscut, de les noves realitats que se’ns presenten i de les accions que
estan a punt i que durem a terme ﬁns a ﬁnals d’any, recuperant
l’activitat dia a dia, sempre amb convivència i participació.
I és en el mes de setembre quan arriba la Festa Major Petita, una
celebració que donarà pas a una tardor plena de projectes a ple
funcionament, després de dos difícils anys de pandèmia, que anem
deixant enrere. Sant Nicolau vol acomiadar el que ha estat l’estiu de
la recuperació, i vol ser de nou moment de retrobament per a les
famílies, els amics i els veïns.
Sant Nicolau dona la benvinguda a una nova estació després d’un
període estival que ens posa en evidència la necessitat d’entendre el
valor de l’aigua i de ser responsables amb el nostre entorn davant
d’una sequera i unes altes temperatures que ens seguiran
acompanyant. I haurem de prendre mesures per salvaguardar i
prioritzar aquest medi natural tan preuat. És un camí que hem de
recórrer plegats, ple d’aprenentatge i de conscienciació.
De la nostra Festa Major Petita de Sant Nicolau m’agradaria
destacar els balls populars, les havaneres, la
pujada al Pic de l’Àliga, la música en directe … i,
com no, el nostre sopar popular, que tancarà
l’estiu per donar pas a una tardor cultural plena
de literatura, accions de medi ambient, esport i
tradicions… Tot això I molt més per descobrir.
Noves accions que seguim preparant per
continuar amb un Canyelles plenament actiu. I
sempre amb un desig, que tot plegat us faci
feliços.
Petons,
La vostra alcaldessa
Rosa Huguet i Sugranyes

DISSABTE 3 DE SETEMBRE
A les 20.00 h.: CANYELLES ROCK FEST
La nit del rock, amb:
The Acoustic Plan
Travelin Band

DIVENDRES 9 DE SETEMBRE
A les 20.00 h.: CONCERT HAVANERES
Al Castell de Canyelles
Amb “LA PETITA HAVANA” i hi haurà el tradicional Rom Cremat.

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
A les 9.00 h.: PETANCA DE FESTA MAJOR
Al parc de Can Dori (Urb. Califòrnia)

A les 11.00 h.: BITLLES CATALANES
A l’arbreda del Parc del Casal

A les 12.00 h.: OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR
A l’Església de Santa Maria Magdalena
Amb la col·laboració de la Coral Pla del Bosc de Canyelles

A les 18.00 h.: MOSTRA DE BALLS POPULARS
Punt de trobada: Pista del Casal
A les 18..30h plantada, Inici de la MOSTRA a les 19h
Es podrà gaudir d’exhibicions i mostra de balls a la Pista del Casal.

A les 21 h.: SOPAR POPULAR
a la Pista del Casal
Organitza: Agrupació de Balls Populars de Canyelles
Venda de tiquets anticipada a Pastisseria Hidalgo, al 636882204
o per correu electrònic: agrupacioballspopularscanyelles@hotmail.es

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
A les 22 h.: CORREFOC
Recorregut: Plaça Francesc Mir Pujol, Carrer Major, Plaça de
l’Ajuntament, Carrer Nou, Plaça Onze de Setembre, Carrer Bassa d’en
Llot ﬁns a la placeta de la riera.
A les 23 h: Final del correfoc

A les 23.00 h.: BALL DE NIT
A la Pista del Casal de Canyelles
Amb l’orquestra:
VENENO EN LA PIEL

A les 24.00 h.: OFRENA FLORAL
I cants de la Coral Pla del Bosc
Davant monument als Segadors, a la Pl. de l’Onze de Setembre

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
A les 9.30 h.: ANADA A PEU AL PIC DE L’ÀLIGA
Concentració caminants de Canyelles a la Pista del Casal
Un cop al Puig de l’Àliga, es farà la tradicional penjada de la Senyera

A les 18.30 h.: ESPECTACLE INFANTIL
A la Pista del Casal de Canyelles

A les 20.00 h.: BALL DE TARDA
A la Pista del Casal de Canyelles
Amb el grup:
DUET D’AMBIENT

DISSABTE 17 DE SETEMBRE
A les 18.00 h.: 22a CURSA POPULAR
Lloc de sortida i arribada: Camp de futbol
La cursa serà solidària de recollida d'aliments bàsics.
Inscripcions gratuïtes fent entrega d’1Kg o 1 L. d'aliment
(preferiblement oli, llegums cuites, arròs, conserves de peix i altres
aliments cuits)
(més informació al www.canyelles.cat )

DISSABTE 17 DE SETEMBRE
A les 23.00 h.: REMEMBER DISCO LIGHT NUMBER ONE
A la Sala Multicultural de Canyelles
Torna la festa més esperada, amb música dels 80 i 90
Dj’s locals de l’època. Entrada gratuïta

AGRAÏMENTS
L’Ajuntament agraeix la participació i la col·laboració de
totes les persones i entitats que fan possible la Festa Major:
ADF Canyelles, Entitats Locals, Pirotècnia Igual, Grup Dona,
Grup Savis, persones i establiments col·laboradors.

