
Festa Major

Salutació
Benvolgudes canetenques i benvolguts canetencs,

Degut a la COVID-19 hem hagut de descartar molts dels actes tradicionals
que estaven programats per a la Festa Major 2020, ja que no se’n pot
assegurar la realització amb la protecció necessària i amb els protocols de
seguretat que cal aplicar.

Tot i així, perquè puguem gaudir d’una Festa Major amb totes les garanties,
hem programat aquests actes, els quals esperem que us agradin, ens facin
passar una bona estona i ens donin l’oportunitat de celebrar una diferent però
intensa Festa Major, en retrobar-nos amb amigues i veïnes.

Des de l’àrea de festes, us animem a inscriure-us als actes i a participar-hi
perquè aquesta pandèmia, que ens ha fet buscar alternatives, espais nous i
una altra manera de viure la Festa, no ens pot privar de gaudir de les nostres
tradicions i de la nostra vida social i cultural. Hem treballat amb tècnics,
voluntaris, comissió de festes i entitats, per tal d’oferir-vos un programa on
tothom (grans i petits) tingui el seu espai de trobada i d’esbarjo. Esperem que
ben aviat puguem retornar a la normalitat i a programar moltes de les
activitats que ara han hagut de quedar anul·lades o en suspens.

Per una Festa Major segura, pel bé comú i per la protecció de tots, us demanem
que feu ús del material preventiu (mascaretes, gel, etc.), que seguiu les
indicacions i que respecteu les normes de seguretat de cada acte. Entre tots
ens hem de cuidar.

Bona Festa Major Sant Pere i Sant Pau 2020!

Us hi esperem!

M. Assumpta Revoltós Vaquer
Regidora de Festes i Joventut

Degut a l’excepcionalitat d’aquesta Festa Major,
caldrà tenir ben present:

- Ens adaptarem a la normativa que sigui d’aplicació en el moment de la festa.
- Per tal d’organitzar millor l’assistència, cal reservar les entrades del pregó i dels
concerts fent la inscripció al formulari de la web de l’Ajuntament www.canetdemar.cat,
presencialment a la Casa museu Lluís Domènech i Montaner (Horari: de 10 del matí a 1
del migdia) o per telèfon (93 795 46 15) des del dia 16 fins al 23 de juny (ambdós
inclosos).
- Preguem puntualitat i paciència.
- A l’entrada s’assignarà un número de seient que haurà de ser respectat.
- Mantenir el distanciament social actual a les zones d’accés als espectacles.
- En tots els actes i activitats, caldrà seguir les indicacions dels organitzadors, dels
vigilants i dels cartells informatius.
- Estar atents, en cas que sigui necessari, a canvis d’horaris, d’espais i fins i tot a
possibles cancel·lacions d’alguns actes.
- Tots els actes són gratuïts.

FestaMajor

L’Ajuntament de Canet de Mar
us desitja una bona Festa Major

Canet de Mar 2020Ajuntament de Canet de Mar
Àrea de Festes es festa

,



Concert de Festa Major amb The Sey
Sisters
A les pistes esportives de l’Institut
Lluís Domènech i Montaner, a 2/4
d’11 de la nit
ATENCIÓ: Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.
Obertura de portes per entrada esglaonada, a partir
de les 10 de la nit
Àrea de Festes

Exposició de Canet al món
Selecció de cartells de Comediants del
1971 al 2020, dipositats a l’Arxiu
Municipal de Canet
A la Sala Cultural Ramon de Capmany
Del 19 de juny al 5 de juliol
Àrea de Cultura

A càrrec de Dulsat So i llum, Disco-
mòbil Lluís Serra i A&C Music Events
Àrea de Festes

Teatre: Projecció de l’obra «Al primer crit»
Companyia de teatre Argot d’El Centru
A les pistes esportives de l’Institut Lluís
Domènech i Montaner, a les 10 de la nit
ATENCIÓ: Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.
Obertura de portes per entrada esglaonada, a partir
de 2/4 de 10 de la nit
Àrea de Festes
(Vegeu cartell informatiu)

Jocs gegants antics de fusta
A la plaça Universitat, a partir de 2/4
d’11 del matí
ATENCIÓ: Activitat controlada per un servei de
vigilància especial. L’entrada als jocs es farà per grup
familiar de 3 integrants
Àrea de Festes

Escape Room
A l’envelat de Vil·la Flora, a partir de les
5 de la tarda
ATENCIÓ: Cal inscripció prèvia. Aforament limitat
Àrea de Joventut
- vegeu cartells a part -

Actuació Circ Petit Tin i Martin
A la Plaça Universitat, a les 7 de la tarda
Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.
Àrea de Festes

ATENCIÓ: Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.
Obertura de portes per entrada esglaonada, a partir
de les 8 del vespre
Àrea de Festes

En cas de cobrir tot l’aforament, hi haurà una segona
actuació a ¼ d’1 de la matinada
Obertura de portes per entrada esglaonada:
Primera actuació, entrada a partir d’ ¼ de 10 de la nit.
Segona actuació, entrada a partir de ¾ de 12 de la nit
Àrea de Festes i Comissió de Festes

Divendres
19 de juny

Dissabte
27 de juny

Diumenge28 de juny

Concert de Festa Major
amb la Cobla Orquestra Montgrins
A les pistes esportives de l’Institut  Do-
mènech i Montaner, a les 7 de la tarda
ATENCIÓ: Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.
En cas de cobrir tot l’aforament, hi haurà una segona
actuació a 1/4 de 10 de la nit
Obertura de portes per entrada esglaonada:
Primera actuació, entrada a 2/4 de 7 de la tarda
Segona actuació, entrada a 3/4 de 9 del vespre
Àrea de Festes

Ho petem als terrats! Focs a càrrec de
la Colla de Diables de Canet
Diversos indrets, a les 11 de la nit
Àrea de FestesDilluns29 de juny

Divendres
26 de juny

Exposició«El Modernisme i les Flors.
De la natura a l’arquitectura»
A la Casa Museu Lluís
Domènech i Montaner
Del 26 de juny al 28
d’agost
Àrea de Cultura

Pregó de Festa Major
A càrrec de la Dra. Magda Campins
Martí, canetenca i Cap del Servei de
Medicina Preventiva i Epidemiologia
de l’Hospital Vall d’Hebron de
Barcelona.
Presenta: Ferran Medina
Plantada de gegants i actuació dels
tabalers de la Colla de Diables
A les pistes esportives de l’Institut
Lluís Domènech i Montaner, a 2/4 de
9 del vespre

Dijous2 de juliol

Matinades
Amb els Grallers de Canet
Des de la plaça Macià, a les 8 del matí
Recorregut: Plaça Macià, carrer St. Jaume, carrer
Abell Baix, carrer Nou, riera Buscarons, carrer Sant
Pere, Plaça Indústria, carrer Lluís Domènech i
Montaner, carrer Verge de Montserrat, riera Gavarra,
carrer Ample, carrer Castanyer i plaça Macià.
Àrea de Festes

Jocs gegants antics de fusta
A la plaça Universitat, a partir de 2/4
d’11 del matí
ATENCIÓ: Aquesta activitat estarà controlada per
un servei de vigilància especial. L’entrada als jocs
es farà per grup familiar de  3 integrants
Àrea de Festes

Musicarrers
Vehicles amb música ambiental per
diversos carrers, a partir de 2/4 de 12
del migdia i a partir de les 7 de la tarda

DIADA DE SANT PERE I SANT PAU

Ofici de Sant Pere
Església parroquial, a les 11 del matí.

Musicarrers
Vehicles amb música ambiental per
diversos carrers, a partir de 2/4 de 12
del migdia i a partir de les 10 del vespre
A càrrec de Dulsat So i llum, Disco-
mòbil Lluís Serra i A&C Music Events
Àrea de Festes

Festival de poesia i +
Fundació Palau i Fabre
Al pati de l’Escola de Teixits, a 2/4 de 9
del vespre
ATENCIÓ: Cal inscripció prèvia. Aforament limitat.
Àrea de Cultura

Musicarrers
Vehicles amb música ambiental per
diversos carrers.
A partir de 2/4 de 12 del migdia i a
partir de les 7 de la tarda.
A càrrec de Dulsat So i llum, Disco-
mòbil Lluís Serra i A&C Music Events
Àrea de Festes

XX Cantada d’Havaneres
Amb el grup Els Pescadors de l’Escala
Presenta: Ferran Medina
A les pistes esportives de l’Institut Lluís
Domènech i Montaner, a les 10 de la nit
ATENCIÓ: Cal inscripció prèvia. Aforament
limitat.

El pregó i tots els actes musicals seran
retransmesos en directe per Ràdio Canet i pel canal
youtube i les xarxes socials de l’Ajuntament


