FESTA MAJOR de LA CANYA

2022

DIVENDRES DIA 29 D’ABRIL
A les 21h. a la plaça de La Canya 1 d’octubre, començarem la
festa amb un PAM..PIM-PAM… FOC!!!!
A 21’30h. a la sala de la cooperativa, PREGÓ a càrrec d’en Carles
(el noi d’en Salvi i la Carme).
Seguidament, REFRIGERI per a tothom.

DISSABTE DIA 30 D’ABRIL
A les 8h. TRABUCADA GENERAL.
A les 11h. a la plaça de La Canya 1 d’octubre, AUDICIÓ de SARDANES
a càrrec de la COBLA PRINCIPAL de L’ESCALA.
En cas de mal temps és farà a la sala de la cooperativa.
A les 12h. a la mateixa plaça, VERMUT per a tothom.
A les 17h. a la plaça de La Canya 1 d’octubre, THE COLOR RUN
festival de colors. Activitat gratuïta i oberta a totes les edats (portar
roba vella).
Seguidament, a la mateixa plaça BALL per totes les edats amb

ANIMAL DJ
En cas de mal temps el festival de colors quedarà suspès i el ball és farà
a la sala de la cooperativa.

DIUMENGE DIA 1 DE MAIG
A les 9h. a la plaça 1 d’octubre PLANTADA DE GEGANTS.
A les 10h. inici de la cercavila GEGANTERA pels carrers del poble.
A les 12h. MISSA i ofrena floral en honor a SANT JOSEP OBRER.
A les 18h. a la sala de la cooperativa MONÒLEG a càrrec del

Senyor BOHIGUES
Al final d’aquest acte es farà l’elecció de la PUBILLA I L’HEREU,
acabarem la festa amb un PISCOLABIS per a tothom.

Ho organitza: COMISSIÓ de FESTES de la CANYA
www.festeslacanya.com
Hi col·laboren: Ajuntament de Sant Joan les Fonts, Ajuntament
de Vall deBianya, Centre cívic de La Canya, Agrupació Esportiva La
Canya, Parròquia de Sant Josep Obrer, Gegantons de La Canya i
tots els socis PELA-CANYA.

INFORMACIÓ SOCIS PELA-CANYA:
QUOTA ANUAL 2022: 10 euros.
Amb la quota entrareu en un sorteig de 60 euros al mes.
Les entrades pel teatre s’hauran de venir a recollir el mateix diumenge
dia 1 a la sala de la cooperativa ½ hora abans que comenci l’espectacle.

