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Butlletí Informatiu de l'Ajuntament de Canyelles

FESTA MAJOR 2020
PROGRAMA
festamajor.canyelles.cat

Del 17 al 20 de juliol
Visualització-recull virtual festa major
a la web i les xarxes socials

Dissabte 18 de juliol
19 h: Ofici de Festa Major. Parròquia

Dimecres 22 de juliol
12 h: Repic de Campanes

xarxes socials
@ajcanyelles

@aj_canyelles

@Aj_canyelles

Ajuntament de Canyelles

La situació actual d'emergència sanitària obliga a
fer una Festa Major diferent. S'han reformulat les
propostes per gaudir-les en format digital, a través
de la web festamajor.canyelles.cat , i de les
xarxes socials municipals. Tot plegat, fent un
recorregut virtual per les activitats i les tradicions
que any rere any omplen els carrers del municipi.

CANYELLES MÉS A PROP TEU

Per estar al dia de totes les notícies
Subscriu-te a la newsletter, des de la pàgina

web municipal www.canyelles.cat.
Descarrega't l'APP de l'Ajuntament de Canyelles

Correfoc, entitats, balls, esdeveniments esportius,
pregons, exposicions, castell de focs... Una petita
mostra recull d'edicions anteriors.
I per tenir encara més presents els nostres balls,
s'han editat unes imatges retallables, que els més
petits poden colorejar i retallar per tenir a casa una
petita representació dels nostres balls populars.
Una Festa Major de Santa Magdalena 2020 diferent,
però igualment per gaudir.
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Salutació Festa Major
La Festa Major és un dels moments més esperats per a
tots nosaltres. És el moment de retrobar-nos amb els
amics i la família i de gaudir amb emoció dels nostres
balls, les nostres entitats i les nostres tradicions. I és
per això que m’adreço a tots vosaltres, un any més,
amb la voluntat de donar el millor dels missatges, el
que tots esperem, el de desitjar-vos una bona Festa
Major.
Enguany, però, estem vivint uns moments molt
especials. Els darrers mesos ens han canviat la vida en
molts aspectes. I, malauradament, no hi serem tots.
Per ells, I pel seu record, hem de continuar vivint i
aferrar-nos a aquells moments que ens fan somriure.
Aquells en què compartim moments de festa. Una
festa que viurem més en família que mai. Una festa
amb els amics. Una festa més curta, virtual… Una
Festa Major diferent, no com les altres, que viurem des
de la llunyania però de la qual hem de gaudir
igualment.
Tindrem a les mans un llibre amb imatges retallables
dels nostres balls, que ha fet el Lluís Amaré. Unes
imatges que ens permetran, especialment als més
petits, tenir a casa un pedaç d’aquests meravellosos
balls, que trobarem tant a faltar aquests dies perquè
no els podrem veure al carrer.
Recordar és fàcil per als que tenen memòria. I oblidar
és difícil per a aquells que tenen cor. És una dita que,
avui més que mai, ens serveix per entendre el que
estem vivint. Mai no oblidarem el que hem passat. Són
uns moments que recordarem sempre. I agrairem
sempre a aquells que han sortit al carrer per, amb la
seva generositat, solidaritat i esforç, ajudar-nos a tirar
endavant.
Però ara toca ser curosos… Prendre mesures i ser
responsables. I ho serem, una vegada més. I ho
aconseguirem…

TERRENYS NETS
PER EVITAR INCENDIS

La seguretat és una de les màximes prioritats de l'Ajuntament
de Canyelles. En plena època d'alt risc d'incendi cal extremar
les precaucions.
Cal mantenir els terrenys i solars no edificats nets, per evitar
incendis i per evitar plagues.
És obligació del propietari mantenir-les en les condicions de
salubritat adequades, tal com marca la Llei
En cas contrari, l'Ajuntament pot fer la neteja subsidiària, amb
el corresponent permís judicial, i remetre el cost al propietari,
L'Ajuntament treballa paral·lelament durant tot l'any fent la
neteja de les franges forestals

DEIXALLERIA AMPLIA HORARI
A L'ESTIU TAMBÉ OBERTA DIVENDRES TARDA

La Deixalleria Municipal

I serà aleshores que tornarà el millor regal, el de poder
retrobar-nos en una nova Festa Major, plena d’il·lusió,
amb nous actes i que tornarem a compartir amb els
que sempre han estat al nostre costat, amb els que
més estimem.

amplia horari a l'estiu i obre

Però ara toca ser curosos… Visquem més que mai la
Festa, de manera responsable. Gaudim dels nostres,
dels que tenim més a prop, dels nostres veïns, dels
nostres amics i familiars. Gaudim de tots ells, amb els
que no deixarem mai de compartir moments. I gaudim
de la nostra Festa.

recordeu que:

Molt bona Festa Major!!!

també divendres a la tarda.
Per mantenir el bon servei,

Cada setmana podem
demanar una saca
S'ha de trucar a
l'Ajuntament per
sol·licitar la recollida, al
93 897 30 11

DILLUNS, DIMECRES, DISSABTE, DIUMENGE

La vostra Alcaldessa,
Rosa Huguet i Sugranyes
www.canyelles.cat
@ajcanyelles
@aj_canyelles

-Dies de recollida
Ràdio Canyelles
@Aj_canyelles
Ajuntament de Canyelles

voluminosos: Dilluns
-Dies de recollida de saques:
A partir de dimarts

DE 9H A 14H

DIMECRES, DIVENDRES
DE 17H A 20H

