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SALUTACIÓ DE FESTA MAJOR 

La Festa Major és un dels moments més esperats per a tots nosaltres. És el moment 
de retrobar-nos amb els amics i la família i de gaudir amb emoció dels nostres balls, 
les nostres entitats i les nostres tradicions. I és per això que m’adreço a tots vosaltres, 
un any més, amb la voluntat de donar el millor dels missatges, el que tots esperem, el 
de desitjar-vos una bona Festa Major.  

Enguany, però, estem vivint uns moments molt especials. Els darrers mesos ens han 
canviat la vida en molts aspectes. I, malauradament, no hi serem tots.  

Per ells, I pel seu record, hem de continuar vivint i aferrar-nos a aquells moments que 
ens fan somriure. Aquells en què compartim moments de festa. Una festa que viurem 
més en família que mai. Una festa amb els amics. Una festa més curta, virtual… Una 
Festa Major diferent, no com les altres, que viurem des de la llunyania però de la qual 
hem de gaudir igualment. 

Tindrem a les mans un llibre amb imatges retallables dels nostres balls, que ha fet el 
Lluís Amaré. Unes imatges que ens permetran, especialment als més petits, tenir a 
casa un pedaç d’aquests meravellosos balls, que trobarem tant a faltar aquests dies 
perquè no els podrem veure al carrer. 

Recordar és fàcil per als que tenen memòria. I oblidar és difícil per a aquells que tenen 
cor. És una dita que, avui més que mai, ens serveix per entendre el que estem vivint. 
Mai no oblidarem el que hem passat. Són uns moments que recordarem sempre. I 
agrairem sempre a aquells que han sortit al carrer per, amb la seva generositat, 
solidaritat i esforç, ajudar-nos a tirar endavant. 

Però ara toca ser curosos… Prendre mesures i ser responsables. I ho serem, una 
vegada més. I ho aconseguirem… 

I serà aleshores que tornarà el millor regal, el de poder retrobar-nos en una nova Festa 
Major, plena d’il·lusió, amb nous actes i que tornarem a compartir amb els que sempre 
han estat al nostre costat, amb els que més estimem. 

Però ara toca ser curosos… Visquem més que mai la Festa, de manera responsable. 
Gaudim dels nostres, dels que tenim més a prop, dels nostres veïns, dels nostres 
amics i familiars. Gaudim de tots ells, amb els que no deixarem mai de compartir 
moments. I gaudim de la nostra Festa. 

Molt bona Festa Major!!! 

La vostra Alcaldessa, 

Rosa Huguet i Sugranyes  
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Divendres, Dissabte, diumenge i dilluns  

Del 17 al 20 de juliol 

Visualització d’actes i esdeveniments d’anys anteriors. 

Alcaldia Esports 
Regidors Joventut 
Pregoners L’Artifex 
Entitats Col·laboradors 
Correfocs Castell de Focs 

Canal d’Instagram, de l’Ajuntament: @aj_canyelles 
Canal de Facebook de l’Ajuntament: Ajuntament de Canyelles 
Canal de Youtube de l’Ajuntament: AjuntamentCanyelles 

DURANT AQUESTS DIES TOTES LES ACTIVITATS ES PODEN VEURE A 
TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB DE LA FESTA MAJOR 

festamajor.canyelles.cat 

Dissabte 18 de juliol 

A les 19h de la tarda 


, patrona del nostre poble. 

L’ofici es farà seguint les més estrictes mesures de seguretat: 
S’haurà d’estar sentat als bancs mantenint la corresponent distància de seguretat. 
Caldrà portar mascareta i utilitzar gel hidroalcohòlic, a disposició de tothom, en 
accedir a l’Eglésia. 
L’aforament és limitat i caldrà respectar-lo en tot moment. 
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Mira la mostra de colors, i inspira’t per pintar els teus personatges de Festa Major.
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Pinta i retalla 
la teva Festa Major!!
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enganxa aquest costat a la pestanya A
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...I ara ja només
hi faltes tu!!!

pestanya A
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AGRAÏMENTS 
 
La portada i il·lustracions del programa de Festa Major 

2020 és obra de l'artista Lluís Amarè. 

 

La Festa Major de Canyelles 2020 serà diferent. La Covid-

19 ha obligat a reformular les propostes i passar-les a un 

format digital. Des de l'Ajuntament s’han preparat diferents 

activitats i un recull d’anys anteriors. Tots els actes es 

podran seguir al canal de youtube, perfil de Facebook, 

Instagram i a festamajor.canyelles.cat.  

 

L'Ajuntament de Canyelles agraeix la participació i la 

col·laboració de totes les persones i entitats que durant els 

darrers anys han i fan possible la Festa Major: ADF 

Canyelles - Entitats Locals – Clubs – Voluntaris - Pirotècnia 

Igual - Grup Dona - Grup Savis - persones i establiments 

col·laboradors. 
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Quan tinguis el teu retallable acabat, envia una fotografia a cultura@canyelles.cat  
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