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Juliol de 201 9

Canyelles es vesteix de festa

Santa Magdalena obre, amb moltes novetats, el cicle de festes majors d'estiu als barris

Canyelles s'endinsa en una nova edició de la Festa Major de
Santa Magdalena que incorpora novetats i un ampli programa d’actes que, un any més, es
desenvolupa en dos caps de
setmana, els dies 1 3 i 1 9, 20 i
21 de juliol.
Un ball de Festa Major el dia 1 3
de juliol, la nova Nit Jove o la
Festa de l'Aigua, que s'amplia,
són algunes de les novetats de
Santa Magdalena 201 9. Els balls
de la Patusca i les Panderetes, a
més, estrenen vestits, i la colla
Canyafocs presenta noves maces. És una festa que manté el
nou format de la Cercavila
de la Pujada que, després
de l'èxit de l'any passat, torna a acabar amb una ofrena
de totes les colles participants a la Patrona, a l'interior
de l'església.
La festa manté tots els ingredients tradicionals com el Castell
de Focs, el correfoc, els diversos balls i concerts i les cercaviles.

Bastons, correfoc i concert
obren la Festa Major

Una de les novetats de l'edició
d'enguany és la incorporació al » Canyelles lliura
programa d'un concert de Fes- la Medalla de la
ta Major el dia 1 3 de juliol, amb
el grup Veneno en la Piel, a les Vila 201 9 al
dotze de la nit, que serveix de
colofó del tradicional Correfoc reconegut artista
de Festa Major, que comença a
les 22:30 hores. El mateix dis- Joaquim Budesca
sabte a les 1 9:00 hores del vespre té lloc la 5a Trobada
hores té lloc el tradicional Pregó,
Bastonera.
un dels moments més emotius
de la Festa Major, que enguany
Cercavila de la Pujada
Els actes centrals de Festa Major va a càrrec de Llibert Rovira. En
es concentren del 1 9 al 21 de ju- el mateix acte, es lliura la Medaliol. El Castell de Focs dona el tret lla de la Vila 201 9 a l'artista Joade sortida el divendres a les quim Budesca.
23:00 hores. I després hi ha el Després comença la Cercavila de
tradicional Ball de Festa Major la Pujada, que enfila fins a la roamb l'orquestra Nueva Alaska. La tonda amb el carrer Ramon Sannit continua amb l'Empalmada visens, on es descobreix el nou
monument dedicat a la colla de
amb disco Mòbil .
Dissabte a partir de les 1 1 :00 ho- Nans de Canyelles. La cercavila
res comença la Festa de l'Aigua i segueix fins a l'església, on les
la Festa de l'Escuma. A les 1 9:00 colles fan l'ofrena a la Patrona i

És moment de Festa Major. Un dels
millors moments de l'any
Benvolguts i benvolgudes,
La llum ben d’hora i l’escalf del
migdia...
Escoltant les converses de la tarda
nit, aquestes sense cap pressa,
veurem assajos i sentirem la
música a peu de plaça, perquè
arriba un dels millors moments de
l’any, la festa del nostre poble, la
nostra Festa Major. Amb aquesta,
els balls i les millors orquestres,
gaudint de les danses i de les
colles de foc, sorprenent-nos amb
l’estrena de nous vestits i
emocionant-nos de veure com els carrers s’omplen d’alegria...
I també, com no, esperant veure els amics. Convidarem la família,
amb il•lusió perquè amb el retrobament sabrem que estem
novament en aquests dies tan especials per a tots nosaltres. Els
convidarem a gaudir de la Pujada, després de la cercavila de
dissabte, a dins de l’església, per retre homenatge a la patrona de
Canyelles, Santa Magdalena. Veurem amb emoció l’entrada
ballant de les nostres danses. Un moment tan excepcional que no
té paraules que el puguin descriure... Sempre amb el record dels
que han marxat, amb un sentiment que ens omple d’enyorança
per uns moments. Però, després d’aquest record, amb aquest xic
de tristesa, recuperarem la força i la il•lusió i farem que tots
plegats gaudim del millor de la nostra festa. Aquesta festa gran,
que jo vull i desitjo que sigui per a tots. La Festa Major de Canyelles!

es fa la lectura dels Gojos de Santa Magdalena. A la nit,
s'incorpora al programa la
Factory Night, amb música
en viu , a la qual segueix la
nova Nit Jove, a l'avinguda
Vilafranca, una proposta
que substitueix l'Alternativa
d'en Joan.
Paral·lelament, a la Pista del
Casal, a les 23:30 hores comença el ball de Festa Major
amb l'orquestra Pasarela, a
la qual segueix la Nit de
Dj's.
Diumenge, 21 de juliol, té
lloc l'Ofici de Festa Major. I a
la sortida el Concert-Vermut
amb la participació d'entitats
culturals del municipi.
La darrera cita és diumenge a
les 20:30 hores , moment del
concert de Festa Major amb
l'orquestra Saturno, que tot
seguit també ofereix el Gran
Ball de Festa Major.

Rosa Huguet i Sugranyes
La vostra alcaldessa

Llibert Rovira, pregoner
Llibert Rovira és el pregoner
d'enguany de la Festa Major,
seguint amb la tradició de
fer recaure aquesta comesa
en una persona il·lustre de
Canyelles. Nascut a Cal Vidal, Llibert Rovira ha estat
sempre molt vinculat a la
vida cultural i social del
poble. És un membre molt
actiu del Grup Savis i la passada Fira de Santa Llúcia va
ser escollit Escudeller
d'Honor, per la seva implicació des de la primera edició
en aquesta Fira i en l'elaboració de la tradicional Escudella.

De professió constructor,
Rovira va ser un mestre en
el treball de la pedra natural i va ser la persona que
va aconseguir portar
l'aigua fins a les cases del
poble.
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"Canyelles té una festa major magnífica"
La Cercavila de la Pujada i
l'ofrena de les colles participants a l'interior de l'església
és un dels millors actes, i

» La Cercavila de la
Pujada i l'ofrena a
també dels de més emoció la Patrona és un
de la festa, assegura l'alcaldessa de Canyelles Rosa Hu- dels millors actes,
guet en la roda de premsa de
un dels de més
presentació de la Festa Major
de Santa Magdalena. Una
emoció de la festa
festa magnífica, en què cal
Roda de premsa de presentació de la Festa Major

donar les gràcies a totes les
entitats per la seva participació, ha afegit. Ha assegurat que la Festa Major és

nat novament per poder-la
celebrar amb més energia
que mai. Estem a disposició de tothom com sempre
ho hem estat.

L'alcaldessa també ha assegiurat que la festa ha evolu-

cionat per millorar la
qualitat.

I ha destacat la figura del pregoner d'enguany Llibert Rovira i també el treball de Lluís
importantíssima i l'equip Amarè com a autor del cartell
de govern volem agrair la i del programa de festa major
confiança que se'ns ha do- d'enguany.

Festes Majors als barris

Actes per gaudir en família durant tot l'estiu
Santa Magdalena obre el cicle de festes majors als barris de Canyelles. Des d'ara i
fins al final de l'estiu, s'han
programat actes a tots els
sectors del municipi durant
els caps de setmana per poder gaudir en família. Ca-

Estrenes de festa major. Els balls de la Patusca i de les
Panderetes estrenen vestits i la colla Diables Canyafocs
presenta noves maces.

nyelles obre les seves
portes perquè tothom pugui venir a gaudir de les
seves festes, assegura
l'alcaldessa Rosa Huguet,
durant la presentació de la
Festa Major. Canyelles és
punt de trobada, cada cap
de setmana, de tothom
que vulgui gaudir de les
seves propostes de festes
majors als barris.
Aquestes són, precisament, un moment molt
esperat pels veïns, ja que
permeten el retrobament i
el poder compartir amb
familiars i amics estones
de gaudi i de germanor.

Lluís Amarè, autor del cartell i el programa de
Festa Major. L'artista torna a reivindicar el format tradicional i d'autor en aquesta proposta en què el drac i el foc és
el protagonista.

De Santa Magdalena a
Sant Nicolau

Així, després de la festa major de Santa Magdalena, arriba el torn de Les Palmeres,
que celebra la seva festa el
27 de juliol. Després arriba el
torn de Califòrnia, el 1 0
d'agost; i de Vora Sitges, el
1 7 d'agost. Can Roca celebra
la seva festa el dia 24
d'agost i Daltmar el 31
d'agost.
El 7 de setembre tindrà
lloc la Dixieland Tast i tan-

» Santa Magdalena
obre el cicle de
festes majors
d'estiu als barris
que arriba al seu
punt i final amb
Sant Nicolau

carà el cicle de festes majors d'estiu Sant Nicolau, la
festa major petita de Canyelles, que té lloc els dies
1 0 i 1 1 de setembre i que
engloba, un any més, la
celebració de la Diada Nacional de Catalunya.
Durant l'agost, a més, arriba una altra edició del cicle de concerts Cants i
Sons a Lluna, per als vespres d'estiu.

Monument als Nans. Seguint amb la tradició, Canyelles dedica cada any una escultura a una figura i un ball de
la seva festa major. L'artista Virgilio Serna és l'autor de
l'escultura,.

Més informació a l'Ajuntament de Canyelles
Contacta amb nosaltres: al telèfon 93 897 30 1 1 , al correu electrònic canyelles@canyelles.cat, al web www.canyelles.cat i a l'APP Canyelles

