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del 15 al 18 juliol 2022

Programa d’Actes
Diumenge 10 de juliol

Dissabte 16 de juliol

Diumenge 17 de juliol

• A les 9.00 h

• A les 11.00 h

• A les 12.00 h
Concentració de les colles a la rotonda de
l’Avinguda del Raval (Pastisseria Hidalgo) i anada
pel carrer Major fins a l’església.

CAMPIONAT DE PETANCA DE
FESTA MAJOR,
al Parc de Can Dori, Califòrnia
• A les 11.00 h

KAKÚAA RACE (6a Cursa per la Inclusió)
Gimcana pels voltants naturals de Canyelles
PASSEJADA EN BICICLETA
DE FESTA MAJOR

Animació
Organitza: Refugi Kakúaa i l’Àrea d’Esports
Lloc: Plaça del Casal
• A les 19.00 h

QUINA D’ESTIU (Bingo)

FESTA DE L'AIGUA per joves i petits
Mega tobogan de 70 metres
L’atracció més refrescant. Super lliscador aquàtic
Lloc: Part Carrer Puig de les Forques
Festa de l’escuma amb jocs d’aigua per als més
petits
Lloc: Lateral Plaça Francesc Macià
Amb monitors i música ambiental
Porteu el banyador i la tovallola.
• A les 18.30 h

LECTURA DELS VERSOTS a càrrec dels

• A les 20.30 h

Diables de Canyelles (Canyafocs)
• A les 19.00 h

PREGÓ DE FESTA MAJOR

Divendres 15 de juliol

• A partir de les 18.30 h

CORREFOC DE FESTA MAJOR

CONCENTRACIÓ DE COLLES

Participen les colles locals: Els diables de
Canyelles (Canyafocs), Dracs de Canyelles i
Macabres de Canyelles.
• Recorregut: Camí del Cementiri, Av. de les
Quintanes, C/ Pla del Bosch, Pl. Francesc Mir i
Pujol, C/ Major, Pl. Ajuntament, C/ Nou, Pl. Onze
de Setembre, C/ Bassa d’en Llot fins la plaça de
la Riera.
• A les 23.00 h

ESPECTACULAR CASTELL DE FOCS
D’ARTIFICI,

per gentilesa de la Pirotècnica Igual i portat a
terme pels pirotècnics locals.
Lloc: Pati de l’Escola Sant Nicolau
• En finalitzar el Castell de Focs

BALL DE FESTA MAJOR

AMB L'ORQUESTRA JAMAICA SHOW
Lloc: Plaça del Casal.
• A continuació ...

L’EMPALMADA JOVE DEL DIVENDRES,

amb Disco Mòbil.
DJ Nuncarguense
Lloc: Plaça del Casal

CERCAVILA DE FESTA MAJOR:
“LA BAIXADA”
Recorregut: C/ Castell, Plaça Francesc Mir Pujol, C/
Major, Plaça Ajuntament Vell, C/ Nou, Plaça Onze
de Setembre, i C/ Bassa d’en Llot fins a la Plaça
del Casal

Organitza Diables Canyafocs de Canyelles
Lloc: Sala Multicultural
• A les 22.00 h

• A les 13.00 h

al Saló de Plens de l'Ajuntament

Carrer Nou, davant de l’Ajuntament
• Seguidament ...

CERCAVILA POPULAR “LA PUJADA” I
OFRENES A LA NOSTRA PATRONA
A càrrec de les Entitats i Colles Culturals del
municipi, pels carrers del poble, finalitzant a
l’interior de l’església, on tindrà lloc
l'acte
solemne de lliurament de les ofrenes a la Patrona
per part de totes les colles participants. Amb toc
de grallers conjunt i cantada dels Goigs a Santa
Maria Magdalena.

CONCERT DE FESTA MAJOR

AMB L'ORQUESTRA NUEVA ALASKA
• I tot seguit ...

GRAN BALL DE FESTA MAJOR
AMB L'ORQUESTRA NUEVA ALASKA
Lloc: Plaça del Casal

Dilluns 18 de juliol

CONVIT

A LA FESTA MAJOR 2022
L’inici de la Festa Major ve marcat pel
pregoner o pregonera d’honor, que
obre any rere any la celebració de
Santa Magdalena. Sempre sento una
dolça emoció en escoltar les històries
que comparteixen amb nosaltres del
nostre poble, dels seus moments i
esdeveniments.
Hom ha anat fent el camí que
trepitgem avui, deixant la seva petjada. Veritablement,
han estat, són i seran persones que amb el seu testimoni
fan possible dibuixar la memòria històrica del nostre
poble, i que puguem conèixer la seva grandesa. El cert és
que són moltes les persones que serien mereixedores
d’aquest privilegi. Tots i totes, formen part de la nostra
història i han forjat el que és avui la nostra vila.
Continuarem lluitant per mantenir vives les nostres
tradicions, i la Festa Major serà una oportunitat de gaudir,
com sempre, de la música de les millors orquestres, de les
cercaviles, dels dinars de Festa Major, dels correfocs, de
l’ofici, del repicar de campanes, del castell de focs i dels
goigs i els balls en honor de la nostra patrona.
Desitjo, juntament amb tot l’equip de govern, poder
viure i compartir amb vosaltres aquests dies de
retrobament, d’estones compartides pels carrers,
d’alegries, d’abraçades... Veient com petits i grans frueixen
del que és la nostra tradició i d’uns moments plens de joia
i felicitat.
La nostra Festa Major és passió i devoció, un dels millors
moments de l’estiu que ens omple d’esperança i d’il·lusió.
Que la Festa Major sigui la millor per a tots vosaltres!
Bona Festa Major!
Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra alcaldessa

• A les 19.00 h

CONCERT/ESPECTACLE INFANTIL
AMB EL GRUP XIULA
Lloc: Plaça del Casal

Actes religiosos

Dissabte 16 de juliol

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.

• A les 23.30 h

• A les 12 h

BALL DE FESTA MAJOR

Anunciant a tots els veïns i visitants que estem de
Festa Major.

I enguany com a novetat, a la Mulassa de Vilanova i la
Geltrú així com altres colles / entitats participants.

• A les 20.00 h

La portada i il·lustracions del programa de festes és obra
de l’artista Lluís Amaré.

AMB L'ORQUESTRA LA MUNDIAL
Lloc: Plaça del Casal
• I mentrestant per a tots els joves

L’ALTERNATIVA D’EN JOAN

Lloc: Antiga nau Henkel
Organitza: Diables de Canyelles (Canyafocs)

REPICADA DE CAMPANES

OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR, en honor

de SANTA MARIA MAGDALENA, patrona del nostre
poble.
Amenitzarà la missa la Coral Pla del Bosc de Canyelles

Dissabte 23 de juliol
• A les 19.00 h

MISSA RECORDATORI DELS NOSTRES DIFUNTS

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar o suspendre
qualsevol acte del programa, si per causes imprevistes
n’hagués necessitat, comunicant-ho oportunament.

