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convit a la festa major
Ja està aquí, ja hi som! Som quasi a començaments de curs, 
època de nous projectes. Com cada any per Sant Nicolau de 
Tolentí, Canyelles celebra la seva Festa Major Petita. No només és 
una festa lúdica, sinó que és un motiu de retrobament familiar i 
d’amistats, a més de cultura, tradicions i segell de pertinença. 
Alhora realitat i sentiment. Tots sabeu que són moltes i variades 
les activitats que s’hi fan. Tot evoluciona: la societat, la cultura i 
també la festa. La festa és plena de records que perduren en la 
nostra memòria. La festa són moltes coses. No es pot viure-la des 
de la distància, sinó com més a prop millor. Sant Nicolau és una 
festa participativa, perquè ens en sentim part. És el que la fa ser 
gran. L’església de Santa Magdalena s’obre a l’ofici solemne de 
Festa Major; els carrers són engolits pels nostres balls populars 
–gitanes, patusques, picarols, bastoners, panderos, petits nans, 
bastoners i gegants–; i ballem sota el foc endimoniat. Canyelles, 
poble inquiet i extraordinàriament solidari, sense manies i sense 
complexos, fa que aquesta Festa Petita esdevingui, sense 
exagerar, una gran festa.

Visca la Festa Major Petita de Sant Nicolau i Visca Canyelles!

Joan González Escofet
Regidor d'Ensenyament i Joventut

Carme Masana Raventós
Regidora de Cultura, Festes i Participació Ciutadana

DISSABTE 1 DE SETEMBRE
A les 23 h: REMEMBER DISCO LIGHT NUMBER ONE

a la Sala Multicultural de Canyelles
Torna la festa més esperada, amb música dels anys 80 i 90.

DJs locals de l’època. Entrada gratuïta

diumenge 9 DE SETEMBRE
A les 11h: Bitlles Catalanes 

A l’arbreda del Parc del Casal 

A les 12 h: Ofici solemne de Festa Major
A l’Església de Santa Magdalena



diumenge 9 DE SETEMBRE
A les 20.30 h: Dixieland Tast 

Sopar degustació ofert pels nostres restaurants locals
a la Sala Multicultural

Degustació: 5 € - Postres: 3 € - Beguda: 1 / 1,5€

diumenge 9 DE SETEMBRE
A les 19 h:  Temps de Verema a Canyelles
Degustacions de vins i caves amb música en viu

a la Pista del Casal 



DILLUNS 10 DE SETEMBRE
A les 23 h: BALL DE NIT 

a la pista del casal amb l’Orquestra Cotton 5

A les 00 h: OFRENA FLORAL 
I cants de la Coral Pla del Bosc

Davant monument als Segadors, a la Pl. de l’Onze de Setembre

DIMARTS 11 DE SETEMBRE
A les 9.00 h: ANADA A PEU AL PUIG DE L’ÀLIGA

LLOC: Concentració caminants de Canyelles a la pista del casal

Un cop arribada al Puig de l’Àguila, es farà la tradicional penjada de la 
Senyera, reivindicant els nostres valors.

Dilluns 10 DE SETEMBRE
A les 18.30 h: MOSTRA DE  BALLS POPULARS

Plantada 18.30h, Inici MOSTRA 19h, Punt de trobada/sortida: Pl. Casal
Durant dues hores es podrà gaudir d’exhibicions

i mostra de balls a la pista del Casal.
Les nostres colles ens oferiran un seguit de balls:

Gitanes de Canyelles, Patusca,  Picarols, Bastoneres, Panderos, Petits nans, 
Bastoners Kakuaatons, Bastoners de Canyelles, Gegants de la Vall i 

Gegants de Canyelles

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, Fleca Bertran, al 636882204 
o per correu electrònic: agrupacioballspopularscanyelles@hotmail.es

Preu sopar 6 €

A les 22 h: inici del CORREFOC
on participaràn les nostres colles locals de foc: 

Canyafocs, Dracs de Canyelles, Ma-cabres i les colles convidades:
Colla de dimonis i dracs d’Olivella

Tronats de Mar de Vilanova i la Geltrú

A les 23 h: Final del correfoc

Recorregut: Plaça Francesc Mir Pujol, Carrer Major, 
Plaça de l’Ajuntament, Carrer Nou, Plaça Onze de Setembre, 

Carrer Bassa d’en Llot fins placeta de la riera, 
exhibició de les colles de foc, finalitzant amb una encesa conjunta.  


