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Quan encara tinc el record del so dels petards a les orelles de la nostra revetlla de Sant
Joan. En un obrir i tancar d’ulls els nostres infants ja tenen vacances i omplen el Casal. Són
tardes llargues, en nits a la fresca, donant peu a les trobades i assajos per la festa gran.
Res atura que tots tinguem esperit i ànims; si més no, fem esforços per anar endavant.
Què la il·lusió no falti quan hi ha gresca, tan sols un xic d’enyorança i record, per aquells
que aquest any no ens acompanyaran.
Tinguem tots paraules agraïdes per aquells que surtin com a colles i ens faran que sigui
la Festa Major de Canyelles, una festa per a tots i totes, lluïda amb els seus balls.
En el meu record escolto la cançó d’en Sisa quan diu: benvinguts!
Retrobem-nos tots per Santa Magdalena; la Festa Major de Canyelles per petits i grans.
Bona Festa Major!
Rosa Huguet i Sugranyes
Alcaldessa - Presidenta

ACTES RELIGIOSOS
DISSABTE 20 DE JULIOL: A les 12h. del migdia. REPICADA DE CAMPANES
DIUMENGE 21 DE JULIOL: A les 12’30h. del migdia.

OFICI SOLEMNE DE FESTA MAJOR EN HONOR A LA PATRONA SANTA MAGDALENA
Finalitzant l’oﬁci amb els cants de la Coral Pla del Bosc de Canyelles.

DILLUNS 22 DE JULIOL: A les 19 h. MISSA RECORDATORI DELS NOSTRES DIFUNTS

ACTES ESPORTIUS
DISSABTE 13 DE JULIOL: A les 11:30h Exhibició de Taekwondo (Club Taekwondo Canyelles), pista

del Casal.

A partir de les 17h de la tarda NON STOP LA FACU (1a Cursa de Resistència
d’Escalada )a la paret d’escalada de “La Facu” ( www.aetalaia.cat)
A partir de les 18h de la tarda Cursa Infantil al Parc del Casal ( de 0 a 5
anys / de 6 a 11anys / de 12 a 16 anys)
A partir de les 19h XV Cursa Popular Solidària , sortida des de el Carrer
Major davant la sala multicultural a partir dels 17 anys (inscripcions
gratuïtes i solidaries, per recollir el dorsal entrega 1 Kg o 1L d’aliment)
esports@canyelles.cat o www.canyelles.cat

DIUMENGE 14 DE JULIOL: A partir de les 9h Campionat de Petanca Festa Major. Organitza:

Club Petanca Califòrnia
13:30h Entrega de Trofeus. Pistes Petanca Can Dori (Califòrnia)

FIRA DEL MOTOR:

De les 9h a 18h
Exposicions varies (motos, vehicles clàssics,...), venda d’articles relacionats amb
el món del motor, demostracions, escalèxtric, baixada d’andròmines, zona infantil...

SETMANA DE FESTA MAJOR
DIVENDRES 19 DE JULIOL: A mitja tarda, tret de sortida amb tres morters d’inici de Festa major!!

Gran Castell de Focs d’Artiﬁci Canyelles 2013.A partir de les 23’30 hores
Per gentilesa de la Pirotècnica Igual i portat a terme pels pirotècnics locals.
Lloc: Pati de l’escola Sant Nicolau.
Al ﬁnalitzar el castell de focs, podeu gaudir de Música a la Pista del Casal.
Amb el grup Banda Sonora. Organitza el Casal de Canyelles.
I tot seguit espectacular encesa del campanar de l’església i.....
Correfoc de festa major.
Participen les colles locals: Els diables Canyafocs, els Dracs de Canyelles i
els Petits Canyafocs.
Amb les colles invitades: Diables de Torroelles de Foix, el drac de Sant Llorenç
de Terrassa, el drac de Cubelles i el drac de Vilanova i la Geltrú.

Recorregut: C/ Castell, Plaça Francesc Mir Pujol, C/ Major, Plaça Ajuntament
Vell, C/ Nou, Plaça Onze de Setembre, C/ Bassa d’en Llot, pas de sota la riera,
ﬁns la plaça de la riera.
Després.... L’empalmada de divendres
Organitza els joves eventuals de Canyelles. Amb l’actuació dels disc-joc
keys: Ros i Zulo. Lloc: a la placeta de la riera.
DISSABTE 20 DE JULIOL: Parc Inﬂable, amb trenet, castell i tobogan. A partir de les 11h del matí. A

la pista del casal.

Festa de l’escuma infantil a la riera.
A partir de les 13 hores.
Cal portar el banyador i la tovallola.
Concentració de les colles del cercavila.
A partir de les 18’30 hores.
Davant del balcó de l’ajuntament.

Pregó oﬁcial a càrrec a càrrec de la Sra. Montse Rosdevall Villarreal i del Sr.
Salvador Carrera Garcia, acompanyats de la Sra. Hortènsia Santamaria
Calleja. A les 18 hores
A la Sala de plens de l’Ajuntament, donant el tret de sortida dels versots 2013
des del balcó de l’Ajuntament.
Lectura dels versots 2013. A les 19.00 hores.
Acte organitzat pels Petits Canyafocs. Plaça Onze de Setembre
I aquesta festa major, tindrem més sorpreses....no t’ho pots perdre...!!
Seguidament... Cercavila Popular “La Pujada”
A càrrec de les Entitats i colles Culturals del municipi: els Petits Canyafocs,
els Dracs de Canyelles, el Ball de Bastons de Canyelles, els Geganters de
Canyelles, el gegant Joaquim, la geganta Elisabeth i el gegantó Genet, els

Grans Nans, l’Agrupació de Balls populars de Canyelles amb els balls: la
Patusca, els Bastoners infantils, les Bastoneres, els Panderos, els Picarols,
les cintes i les colles convidades: els cercolets, les bastoneres i els diables
infantils de les Roquetes, la colla infantil del Drac de Gavà i el Drac de la
colla jove de Reus.
Recorregut: Sortida pel carrer Bassa d’en Llot, Carrer Major, Avinguda del
Raval, Carrer Sanvisens, lateral de la C-15, carrer Nou, Plaça Ajuntament,
carrer Major, Plaça Francesc Mir i Pujol i Carrer Església.
Ball de festa major amb el Grup de Versions Motor.
A partir de les 24h. A la Pista del Casal
I mentrestant.. L’ALTERNATIVA D’EN JOAN.
A la Plaça de l’Ajuntament Vell. Organitza Canyafocs de Canyelles.

DIUMENGE 21 DE JULIOL: 7h. del matí: “Batucada matinal”. Recorregut: Urbanització Califòrnia,

Palmeres, rotonda Coagullada, Canyelles Nova i Nucli antic. A càrrec de la
batucanya de Canyelles

8h. Matinades. Sortida de la pista del Casal, recorregut pel nucli antic.
A càrrec del nou grup de grallers de Canyelles.
Sortida de les autoritats de l’Ajuntament cap oﬁci. A les 12’15 hores
Finalitzant l’oﬁci amb els cants de la Coral Pla del Bosc de Canyelles.
Cercavila de festa major: “La Baixada”
Amb les colles: els Diables Canyafocs infantils, els Dracs de Canyelles, el
Ball de Bastons de Canyelles, els Geganters de Canyelles, els Grans Nans
de Canyelles, l’Agrupació de Balls populars de Canyelles amb els balls: la
Patusca, els Bastoners infantils, les Bastoneres, els Panderos, els Picarols, les cintes ...

Recorregut :
A les 12h concentració de les colles a la rotonda de l’Avinguda del Raval,
C/Major ﬁns l’església. A la sortida d’oﬁci la baixada per: C/ Castell, Plaça
Francesc Mir Pujol, C/ Major, Plaça Ajuntament Vell, C/ Nou, Plaça Onze de
Setembre, C/ Bassa d’en Llot ﬁns la Pista del Casal.
I tot seguit.... al arribar a la pista del Casal
Exhibicions de tots els balls populars de Canyelles
Concert de festa major amb La Selvatana. A les 20 hores. A la Pista del casal
Gran Ball de festa amb La Selvatana. A les 23h.

DILLUNS 22 DE JULIOL:

Espectacle infantil: La Festa Salada de Encara Farem Salat. A partir de les
18.30 hores
I gran xocolatada.
A la Pista del casal. Acte patrocinat per la Xurreria de Canyelles.
I traca ﬁ de festa major Santa Magdalena 2013
Altres actes Atraccions de festa major
Del divendres 19 al dilluns 22 de juliol a la plaça Francesc Macià
L’Ajuntament es reserva el dret de modiﬁcar o suspendre qualsevol acte del
programa si per causes imprevistes n’hagués necessitat, comunicant-ho
oportunament.

