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Salutació de la Regidora 
 

Apreciats canetencs, apreciades canetenques 
 

Estimats amics i estimades amigues, 
 

A Canet de Mar tenim la fortuna de començar l’estiu amb la Festa Major per Sant 
Pere i la gran sort que, per setembre,  la Festa Major Petita dedicada a la mare de 
Déu de la Misericòrdia patrona dels canetencs i del Maresme juntament amb la 
Fira Modernista, ens dóna l’oportunitat de cloure la temporada estiuenca amb un 
munt d’activitats pensades pel gaudi de petits i grans. 
 

Any rere any intentem omplir de contingut variat i engrescador la programació 
d’actes  que duem a terme, com sempre, gràcies a  les entitats que hi col·laboren  i 
al personal tècnic i de serveis de l’Ajuntament que ho fan possible. 
 

Així doncs, com és costum, us esperem el dia 8 de setembre al Santuari i a 
l’esplanada  on hi haurà les parades tradicionals, el ball de Gegants, el carrilet que 
farà més fàcil l’accés a petits i grans i, com a novetat d’enguany, els jocs gegants 
antics de fusta.  
 

Us convidem a totes i a tots a fruir, aquest cap de setmana, de les activitats 
culturals i festives que trobareu  anunciades en aquest programa i que inclou, 
també, la celebració dels actes de la Diada Nacional de Catalunya. 
 

Des de 2010, les Diades han estat multitudinàries, singulars i pacífiques però, sens 
dubte, aquesta serà particularment assenyalada pels episodis viscuts d’agressió a 
les nostres institucions, a la cultura, a la  llengua, per l’atemptat permanent a la 
llibertat d’expressió i pel segrest del nostre país i els seus dirigents. No ho podem 
oblidar. 
  

Com cada any, confiem que ens acompanyeu, participeu  i ompliu els carrers i les 
places del nostre poble amb  alegria i respecte. 
 

L’any que ve, si pot ser, millor! 
 
Bona Festa Major Petita! 
Visca Canet i Visca Catalunya!  
 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Regidora de Festes 
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OFRENA FLORAL  
A la plaça 11 de setembre, a les 11 del matí  
Davant del monòlit commemoratiu, situat en aquesta plaça; ofrena institucional dels diferents 
grups municipals, partits polítics, entitats, associacions i col·lectius. 
 

Interpretació del CANT DELS SEGADORS, HIMNE NACIONAL DE CATALUNYA, per part 
de l’Orfeó Misericòrdia, Cor Assai i tot el públic assistent.     
 



 

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) 
    

Diumenge 2 de setembre  
APARADOR D’ESPECTACLES  
A la plaça Colomer, a les 7 de la tarda 
UN MÓN I (UN MUNT) DE DRACS, espectacle a càrrec de la companyia TANAKA 
Associació Cultural Plataforma Odèon i Àrea de Cultura  (en cas de pluja, es farà a l’envelat) 
 

Dijous 6 de setembre 
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ:  
CARMEN TÓRTOLA VALENCIA · LA BALLARINA D’ESTIL LLIURE 
A la Sala Cultural Ramon de Capmany, a les 7 de la tarda. Del 6 al 16 de setembre 
Àrea de Cultura    
 

Divendres 7 de setembre 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:  
BON DIA, SÓN LES VUIT! Del periodista Antoni Bassas   Premi Josep Pla 2018 
A la Biblioteca P. Gual i Pujadas, a les 7 de la tarda.  
Plataforma per la Llengua Canet de Mar 
 

Dissabte 8 de setembre 
 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA 
 

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

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

CARRILET   
Al passeig de la Misericòrdia, viatges amb el tradicional carrilet 
 

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

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

PASSEJADA I BALL DE GEGANTS  
Al passeig de la Misericòrdia i fins a l’esplanada del Santuari , a 2/4 de 6 de la tarda  
 

JOCS GEGANTS ANTICS DE FUSTA 
A l’esplanada del Santuari, a partir de les 6 de la tarda 
Àrea de Festes       
 

CELEBRACIÓ DE L’EUCARISTIA   
Al Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia , a 2/4 de 8 del vespre 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.  

 

CORREFOC INFANTIL 
Inici Correfoc: zona plaça Mercat, a 2/4 de 10 de la nit 
Final Correfoc: plaça Macià        –vegeu cartells a part-  
Colla de Diables de Canet de Mar i Àrea de Festes      
 

BALL amb BALAHITS 
A la riera Sant Domènec, a 2/4 d’11 de la nit 
Àrea de Festes       
 

Diumenge 9 de setembre 
 

JOCS GEGANTS ANTICS DE FUSTA 
A la riera Sant Domènec, a partir de les 11 del matí 
Àrea de Festes       
 

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 l’Excma. Alcaldessa, oferirà el ciri que perpetuarà 
l’agraïment dels canetencs i les canetenques a la Mare de Déu.  
 

II CONCURS DE COLLES SARDANISTES  
A la  plaça Universitat, a les 6 de la tarda.   
Vàlid per al campionat de Catalunya juvenil.   
Amics  de la Sardana i Àrea de Cultura     
  
32a. 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    
 

Dilluns 10 de setembre 
 

CONCERT DE JAZZ 
D.E.F. PROJECT & CARME CANELA Presentació nou disc “Overture” 
Carme Canela, veu; Lluís Escuadra, piano/rhodes; Xavier Dotras, piano/rhodes 
Al pati de l’entrada del CRTTT-E. Teixits, Pl. Indústria, 1, a 2/4 de 9 del vespre                     
Àrea de Festes             
 

BALL amb d’Altra Banda                                
A la plaça 11 de Setembre, a les 10 de la nit  
Àrea de Festes 
  

Dimarts 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 del poema “Ara mateix” de Miquel Martí i Pol per part de l’actriu i rapsoda  
Carolina Espàrrech  Fornaguera. 
Parlament en representació de la societat civil canetenca, a càrrec de Jaume Bernadet 
Munné, director, actor i professor d’arts escèniques. 
Parlament institucional de l’Excma. Alcaldessa Sra. 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) 
 

 

 
 

 


