
  

  
 

  

 
 
 
 
  

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 
Àrea de Festes   
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Salutació de l’Alcaldessa  
 

Estimats canetencs, totes i tots 
Celebrem amb goig la Festa Major Petita del poble. 
LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA. 
Enguany és gran Festa Jubilar per evocar dues efemèrides ben notables: 

 Per una banda, els 75 anys de l’arribada en barca de l’actual imatge de la Verge, que va ser 
l’any 1942, tot i que no era la primera que es venerava a Canet. Sabem que, l’any 1660, un 
ermità va trobar la primera Mare de Déu i el 1732 va arribar, també per mar, una imatge 
semblant a l’actual. 

 Per l’altra, els 60 anys de la proclamació de la Verge de Canet com a Patrona de tots els 
pobles del Maresme. 
Podem gaudir dels actes litúrgics, la Novena i els Oficis Solemnes, sempre amb els emotius 
cants de l’Orfeó de Canet, i de les actuacions religioses, festives i culturals que vénen 
detallades en aquest programa. 
I tot s’ha pogut fer amb l’ajuda inestimable de la Comissió de Festes, el Patronat del Santuari, 
el personal de l’Ajuntament, diferents entitats i voluntaris que tant apreciem per la seva 
implicació. 
El divendres 8 de setembre, la gran celebració. 
El dia 9 el VOT DE VILA, que consisteix que el batlle del poble ofereixi, el primer diumenge 
després de la festa, una llàntia a la Verge com agraïment a la pluja que va enviar a Canet 
després d’una llarga sequera. Es compleix cada any des de principis del 1700, quan els fidels 
de la vila ho van prometre a la Verge. 
I com a cloenda de l’estiu, el dilluns 11 de setembre la Diada, ben entranyable per poder 
reafirmar la nostra identitat i lluitar per conservar la cultura i les tradicions que ens han 
transmès els nostres avantpassats i de les que esperem que gaudeixin tots els habitants de 
Canet. 
 

Blanca Arbell Brugarola 
Alcaldessa 
 

Salutació de la Regidora 
 

Apreciats canetencs i canetenques 
Estimats amics i amigues, 
Arriba el 8 de setembre i celebrem, com sempre, la Festa Major Petita dedicada a la Patrona 
de Canet de Mar i del Maresme, la Mare de Déu de la Misericòrdia. 
Aquest any 2017 és especial; són les Festes Jubilars, el 75è aniversari de l’arribada de la 
imatge de la Mare de Déu de la Misericòrdia al nostre poble i, per aquest motiu, l’Ajuntament i 
les entitats hem preparat actes extraordinaris dins la programació habitual del dia 8 de 
setembre. 
Any excepcional per la nostra Festa Major Petita, també, perquè des de l’Àrea de Festes i 
des de l’Àrea de Cultura s’ha contribuït a la incorporació de noves propostes per als dies 9 i 
10 de setembre, respectivament; el I Bestival (Trobada de Bèsties) i el Concurs de Colles 
Sardanistes d’arreu de Catalunya que esperem que siguin ben rebudes i facin gaudir tot el 
poble de Canet. 
Dins aquest programa hi trobareu, doncs, la relació de tots els actes organitzats per a la 
celebració de la Festa Major Petita i per a l’11 de Setembre, la Diada Nacional de Catalunya. 
Aquestes activitats han estat programades juntament amb la important col·laboració d’un bon 
nombre d’entitats i voluntàries. 
Voldria agrair, un cop més, als veïns i a les veïnes de Canet la vostra participació. Esteu tots 
convidats. 
 

Bona Festa Major Petita!!!  Visca Canet i Visca Catalunya!!!  
 

M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Regidora de Festes 
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Del 30 d’agost al 7 de setembre 
  
NOVENA A LA MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA            
  
Al Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia 
A ¼ de 7 del matí, celebració de l’Eucaristia i Novena  
A les 7 de la tarda, Sant Rosari 
A 2/4 de 8 del vespre, celebració de  
l’Eucaristia amb predicació extraordinària.  
(La Novena del vespre serà retransmesa en directe per Ràdio Canet) 
    

Divendres 1 de setembre 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “Guites, dimonis i dragonets. 
De Canet a arreu del món”  
A la Sala Cultural Ramon de Capmany, a 2/4 de 8 del vespre. De l’1 al 9 de setembre 
Colla de Diables de Canet de Mar, Comediants i Àrea de Cultura    
 

Diumenge 3 de setembre  
APARADOR D’ESPECTACLES  
A la plaça 11 de Setembre, a les 7 de la tarda 
BUFFONATA, espectacle a càrrec de la companyia El Negro y el Flaco  
Associació Cultural Plataforma Odèon i Àrea de Cultura  (en cas de pluja, es farà a l’envelat) 
 

Divendres 8 de setembre 
 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA 
 

A l’esplanada del Santuari, durant tot el dia, 
FIRA DE PRODUCTES ARTESANS 
 

Al Santuari de la Misericòrdia, a les 8 del matí,  
MISSA DE LA FESTIVITAT 
 

Al passeig de la Misericòrdia, viatges amb el tradicional Carrilet  
 

Al Santuari de la Misericòrdia, a les 12 del migdia, OFICI SOLEMNE, presidit pel Sr. Rector, 
Mn Felip Hereu Pla 
 

Venda de sabres commemoratius de la diada de la Mare de Déu. 
 

Al passeig de la Misericòrdia i fins a l’esplanada del Santuari , a les 6 de la tarda, 
PASSEJADA I BALL DE GEGANTS 
 

Al Santuari de la Misericòrdia, a les 7 de la tarda SANT ROSARI  
A 2/4 de 8 del vespre CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA presidida pel Sr. Bisbe de  
Girona, Mons. Francesc Pardo Artigas 
 

A la festa mariana de la Patrona del Maresme, hi assistiran l’Excm. Ajuntament  de Canet 
de Mar, els alcaldes de la comarca, el Patronat del Santuari i l’Orfeó Misericòrdia que 
oferirà cants litúrgics.  
 

A continuació de la Missa, al Santuari de la Misericòrdia,  
CONCERT  “RÈQUIEM K.V. 626” DE W.A. MOZART. 
COR I ORQUESTRA DE CAMBRA DE L’EMPORDÀ. Director: Carles Coll 
Solistes del Quartet Vocal: Clara Valero-Soprano; Imma Roig-Mezzosoprano; Joan F. 
Folqué-Tenor; Xavier Mendoza-Baix. (Entrada gratuïta) 
Patronat del Santuari de la Misericòrdia i Parròquia de St. Pere i St. Pau  
Àrea de Cultura    
 

 

Dissabte 9 de setembre 
 

BESTIVAL 2017   I TROBADA A CANET DE BESTIARI DELS PAÏSOS CATALANS  
A la riera Sant Domènec, activitats a partir de les 10 del matí 
-Vegeu programes a part- 
Colla de Diables de Canet de Mar i Àrea de Festes     
 
31a. EDICIÓ DEL CONCURS DE CUITA DE CARGOLS 
A la riera Sant Domènec, a partir de les 6 de la tarda   
Degustació a partir de 2/4 de 8 del vespre. –vegeu cartells a part-  
Moixons Llepafils i Àrea de Festes    
 

Diumenge 10 de setembre 
 

MISSA DEL VOT DE VILA  
Al Santuari de la Misericòrdia, a les 12 del migdia. Per agrair els beneficis materials   
i espirituals que la Verge de la Misericòrdia ha concedit a la vila de Canet de Mar. 
Missa cantada per l’Orfeó Misericòrdia. Director: Xavier Dotras Dotras  
 

La corporació municipal, per mans de la Sra. alcaldessa, oferirà el ciri que perpetuarà 
l’agraïment dels canetencs i les canetenques a la Mare de Déu.  
 

I CONCURS DE COLLES SARDANISTES  
A la  plaça Universitat, a les 7 de la tarda.  
Vàlid pel campionat de Catalunya juvenil.   
Amics  de la Sardana i Àrea de Cultura     
 

Dilluns 11 de setembre 
 

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
 

ACTE INSTITUCIONAL  
Davant l’Ajuntament, a les 10 del matí, hissada de la senyera a càrrec del pubillatge  
local i interpretació del CANT DE LA SENYERA a càrrec de l’Orfeó Misericòrdia i el 
Cor Assai.  
Lectura  poètica per part de l’actriu Carolina Espàrrech  Fornaguera. 
Parlament de l’historiador Carles Sàiz Xiqués, president del Centre d’Estudis Lluís 
Domènech i Montaner, com a representant de la societat civil canetenca. 
Parlament institucional de  l’alcaldessa Blanca Arbell Brugarola.   
Seguidament  l’Orfeó Misericòrdia i el Cor Assai interpretaran el  CANT DELS  
SEGADORS, HIMNE NACIONAL DE CATALUNYA.  
 

(Acte retransmès en directe per Ràdio Canet) 
 

OFRENA FLORAL de la corporació municipal, grups polítics i entitats locals. 
A la plaça 11 de setembre, a les 11 del matí 
Ofrenes al monòlit commemoratiu situat a la plaça, remodelat enguany per l’escultor  
canetenc Antoni Pérez Valls. 
 

Interpretació del CANT DELS SEGADORS, a càrrec de l’Orfeó Misericòrdia i el  
Cor Assai.    
 

INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ “Lluís Domènech i Montaner i les Bases de Manresa” 
A la Sala Cultural Ramon de Capmany, a les 12 del migdia. 
Conferència inaugural a càrrec de  l’historiador Carles Sàiz Xiqués,  president  del  
Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner.   
Tot seguit,  inauguració  oficial a càrrec de  l’alcaldessa Sra. Blanca Arbell Brugarola i  
el regidor de Cultura Sr. Pere Xirau Espàrrech.  
Centre d’Estudis Lluís Domènech i Montaner i Àrea de Cultura 
 
 
 

 

 

 


