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La Festa Major de Santa Magdalena

torna al carrer amb tota la seva

plenitud del 15 al 18 de juliol. 

Arriba amb els ingredients tradicionals

i amb activitats per a totes les edats. El

correfoc amb les tres colles locals i

l'espectacular castell de focs que

ofereix Pirotècnia Igual donen el tret

de sortida a tres dies intensos de

celebració. 

Balls i concert de Festa Major, pregó,

cercaviles, toc de  gralles i ofrenes a la

patrona, lectura de versos, Empalmada  

i Alternativa per als joves, festa de

l'aigua i tobogan gegant per als més

petits; i ofici són alguns dels actes

centrals.

Una festa que vol donar el

protagonisme a les  entitats culturals

locals, que tornen a mostrar els seus

balls pels carrers del poble. En

homenatge, són les colles les 

 responsables de fer el pregó de Festa

Major.

Santa Magdalena trasllada enguany

l'Ofici al dissabte al vespre. I diumenge

al matí, en el marc de la Cercavila de

La Baixada, es fa el tradicional

reconeixement als balls populars. En

aquesta ocasió és el torn de la colla

Ma-cabres que estrena escultura a la

rotonda de l'Av. Vilafranca amb l'Av.

Raval. Són les mateixes entitats les

que, en comissió, decideixen a quina

s'homenatja en cada Festa Major.

La festa, a més, recupera l'espectacle

infantil del dilluns, enguany amb el Grup

Xiula.|

ESTIU DE FESTA MAJOR
SANTA MAGDALENA TORNA AL CARRER I OBRE EL CICLE DE FESTES D'ESTIU ALS BARRIS

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!
ESCANEJA EL QR I DESCARREGA 
EL PROGRAMA 
DE FESTA MAJOR 2022



Festa de les Entitats
PREGÓ I VERSOTS DE FESTA MAJOR

L'Ajuntament de Canyelles vol fer un homenatge a les entitats i

colles de cultura popular del municipi que en aquesta Festa

Major tornen a portar els seus balls al carrer després de dos

anys de pandèmia.

És per aquest motiu que enguany es fa un pregó conjunt que

llegiran els representants de cadascuna de les colles del

municipi. Serà després de la lectura dels versots, tot plegat

dissabte a la tarda des del balcó de l'Ajuntament.|

Dissabte 16 de juliol
19h Balcó de l'Ajuntament 

Castell de Focs i Correfoc
OBREN SANTA MAGDALENA 2022 

El correfoc obre els actes de Festa Major el divendres 15 de

juliol, a les 22 hores. Hi prenen part les tres colles locals

Canyafocs, Dracs de Canyelles i Ma-cabres. El correfoc surt del

carrer del Cementiri i recorre el nucli anitc fins a la placeta de

la Bassa d'en Llot.

Tot seguit, a les 23 hores, té lloc  un dels actes més esperats de

la festa, l'espectacular Castell de Foc, que un any més ofereix

Pirotècnia Igual. Es llença des del pati de l'escola.|

Divendres 15 de juliol
22h Correfoc / 23h Castell de Focs 

Balls i Concert de FestaMajor
TRES ORQUESTRES

Tres orquestres de la més alta qualitat ofereixen els balls i

concert de Festa Major de Santa Magdalena. Divendres 15 obre

la Jamaica Show després del Castell de Focs ofert per Pirotècnia

Igual. Dissabte, a les 23:30h és el torn de l'orquestra La Mundial.

I diumenge, doble sessió amb l'orquestra Nueva Alaska. A les

20:30h oferirà el tradicional concert de Festa Major i en acabar,

el darrer ball de Santa Magdalena 2022.| 

Jamaica show: Divendres després del Castell de Focs
La Mundial: Dissabte, a les 23:30h
Nueva Alaska: Diumenge a partir de les 20:30h

Cercaviles, ofrena i homenatges
LA PUJADA I LA BAIXAA, PREGÓ, OFRENES I OFICI 

La cercavila de la Pujada treu al carrer dissabte  totes les colles de

balls populars de Canyelles, a partir de les 18h,  quan es

concentraran davant l'Ajuntament per escoltar els Versots, el

pregó i després iniciar la cercavila fins a la parròquia on entraran

a toc de gralla, es llegiran els Goigs de Santa Magdalena i es faran

les tradicionals ofrenes. Tot seguit, tindrà lloc l'Ofici de Festa

Major. I diumenge, seguirà l'homenatge a les entitats amb la

inauguració de l'escultura dedicada als Ma-cabres.|

Dissabte: Cercavila, versots, ofici, ofrena i pregó 
Diumenge: Inauguració escultura Ma-cabres  



Activitats infantils
FESTA DE L'AIGUA I TOBOGAN GEGANT

Per als més petits torna la Festa de l'Aigua, amb inflables i

jocs infantils, que en aquesta edició es trasllada al lateral de

la Plaça Francesc Macià. Amb monitors i música.

Per als més valents, a més, s'instal·la de nou un tobogan

gegant aquàtic de 70 metres de llargada al carrer Puig de les

Forques. Porteu el banyador i la tovallola.|

Dissabte 16 de juliol
11h Plaça Fc. Macià i Carrer Puig de les Forques 

Empalmada i Alternativa Jove
MÚSICA JOVE

La música jove també és protagonista de la Festa Major.

Divendres 15, té lloc l'Empalmada, a la Plaça del Casal amb el DJ

Nuncarguense, després de l'actuació de l'orquestra Jamaica.

I dissabte, l'associació Canyafocs prepara una nova Alternativa.

A partir de les 23 hores, Factory Night a les antigues naus de la

Henkel (Av. Vilafranca) amb el DJ Armand.| 

Divendres: Empalmada amb DJ Nuncarguense 
Dissabte: Alternativa amb DJ Armand 

Espectacle Infantil amb el Grup Xiula

La Festa Major recupera l'espectacle infantil dels dilluns. En aquesta ocasió

amb un concert del Grup Xiula. Presenta l'espectacle Big Chicken, una

divertida proposta que barreja música amb valors educatius i bon humor.

És el dilluns 18 de juliol, a les 19 hores a la Plaça del Casal. 

Un espectacle per a tota la família.|

Dilluns 18 de juliol
19h Plaça del Casal
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PRESENTA L'ESPECTACLE BIG CHICKEN 

ESCANEJA EL QR I DESCARREGA 
EL PROGRAMA 
DE FESTA MAJOR 2022



P o d e u  c o n s u l t a r  a q u í

t o t e s  l e s  b o n i f i c a c i o n s

d e  l ' A j u n t a m e n t  d e

C a n y e l l e s  

L'Actualitat 
 a Canyelles

Butlletí Digital 

Butlletí
Digital 

L'Actualitat  
a Canyelles

SUBSCRIU-T'HI!
Rebràs per  emai l  tota
l 'actual i tat  municipal  

BUTLLETÍ DIGITAL 

A www.canyelles.cat/butlleti-web. 
O escaneja el codi QR
  

Ajuntament de Canyelles

@ajcanyelles@aj_canyelles

@Aj_canyelles

SEGUEIX-NOS!
XARXES SOCIALS WEB MUNICIPAL

WWW.CANYELLES.CAT

Plaça Onze deSetembre,  1
93 897 30 11

canyel les@canyel les.cat  

FESTES ALS BARRIS 2022

Ajuts socials d'estiu per garantir
l'oci i el menjador dels infants  

L'AJUNTMENT

DE CANYELLES

AL COSTAT DE

LES FAMÍLIES 

Les festes majors tornen als

barris de Canyelles després de dos

anys d'absència per la pandèmia.

Sopars de germanors amb música

en directe són les propostes que

aniran recorrent tots els sectors

del municipi.

  Daltmar és l'encarregada d'obrir

el cicle el 9 de juliol, amb un

sopar de germanor al Mirador de

Montserrat.

 Palmeres és la següent el 23 de

juliol, amb un sopar de germanor

al local social amb música en

directe amb l'orquestra Charlotte.

L'AJUNTAMENT

DE CANYELLES

FARÀ REALITAT

LES PROPOSTES

El Consell d'Infants és un òrgan de participació ciutadana

que l'Ajuntament de Canyelles ha creat per donar veu als

més joves. Durant el curs els alumnes de 5è i 6è de l'escola

Sant Nicolau han treballat en dues propostes, la creació

d'un carril bici i la d'un parc de natura, que han aprovat en

sessions plenàries.

Les dues propostes, que se seguiran treballant el curs que

ve, les desenvoluparà l'Ajuntament de Canyelles.| 

Vols conèixer 
tota la
informació 
de l'Ajuntament 
de Canyelles?

Amb l’objectiu de seguir donant suport a les famílies del

municipi i millorar el seu benestar, l'Ajuntament de

Canyelles ofereix un any més la possibilitat que tots els

infants i joves del municipi puguin tenir accés a

activitats d'oci, lleure, cultura i menjador durant l'estiu.

En gaudeixen d'aquests ajuts gestionats des de Benestar

Social, una trentena de famílies, tant dels casals d'estiu,

com les vacances en família o les beques menjador.| 

 Califòrnia celebra la festa el 13

d'agost, amb un sopar de

germanor, a les 21 hores, i amb

música en directe del Duet

d'Ambient. 

 Can Roca-les Amèriques celebra

un sopar de germanor el 19

d'agost, també amb música en

directe amb el Duet Supernova.

 Vora Sitges tanca el cicle de

Festes als Barris, el 27 d'agost .

Hi haurà sopar de germanor i

música en directe.

En tots els casos, l'Ajuntament

posa la infraestructura i els veïns

porten el seu sopar i les ganes de

gaudir de la festa.| 

DEL 9 DE JULIOL AL 27 D'AGOST

El Consell d'Infants aprova crear
un carril bici i un parc de natura 


