Festes de la Mare de
Déu de la Misericòrdia
i
Diada Nacional de
Catalunya
Degut a l’excepcionalitat d’aquesta Festa Major, caldrà tenir
ben present:
•
•
•
•
•
•
•

Totes les activitats programades estaran adaptades als protocols
que demana la situació sanitària actual.
Preguem puntualitat i paciència.
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 sense reserva prèvia tindran l’accés controlat i
esglaonat.
Tots els actes son gratuïts.

La regidoria de festes i tot l’equip de govern us desitja una
bona festa major petita

Del 30 d’agost al 12 de setembre de 2021
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
Àrea de Festes

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 5 de setembre
APARADOR D’ESPECTACLES
A l’envelat de Vil·la Flora, a les 7 de la tarda
TITELLES La rateta Martina i el ratolí Serafí de la companyia DeLiRi
Reserva d’entrades al següent enllaç: http://entrapol.is/5xGv5
Associació Cultural Plataforma Odèon i Àrea de Festes

Dimarts 7 de setembre
EXPOSICIÓ: CANET 1900: MEMÒRIA RETROBADA
La vila i la seva gent a través de la mirada fotogràfica
A la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner, del 7 de setembre al 13 de febrer de 2022
Àrea de Cultura
EXPOSICIÓ: ALFONS VIÑAS: EL FOTÒGRAF DE LA FIRA MODERNISTA
A la Sala Cultural Ramon de Capmany, del 7 al 19 de setembre de 2021
De dimarts a dissabte de 6 de la tarda a 8 del vespre
Diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda i de 6 de la tarda a 8 del vespre
Dilluns tancat
Horari especial durant la Fira Modernista:
Dies 18 i 19: d’11 del matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 8 del vespre
Àrea de Cultura
PROJECCIÓ PEL·LÍCULA “BARAKA” amb música en directe
A càrrec de Filmusic: Pau Pomés (piano) i Jordi Planet (bateria)
Amb la col·laboració especial d’Art blau
A l’envelat de Vil·la Flora, a 2/4 de 9 de la nit (Obertura de portes a les 8 del vespre)
Reserva d’entrades al següent enllaç: http://entrapol.is/gbvo5
Àrea de Festes

Dimecres 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
Associació Mares Malabaristes i Àrea de Festes
“MARTELLS, PLOMES I XAPES”
Taller per a la sensibilització en diversitat sexual i de gènere. Per a joves de 14 a 18 anys.
A la Masoveria de Vil·la Flora, a les 5 de la tarda
-Per més informació, vegeu cartells a partÀrea de Joventut i Àrea d’Igualtat
MISSA DE LA FESTIVITAT
Al Santuari de la Misericòrdia, a les 8 del matí.

CARRILET
Al passeig de la Misericòrdia, de 10 del matí a 1 del migdia i de 2/4 de 5 de la tarda a 2/4
de 10 de la nit
Àrea de Festes
OFICI SOLEMNE, presidit pel Sr. Rector, Mn. Felip Hereu Pla
Al Santuari de la Misericòrdia, a les 12 del migdia,
JOCS GEGANTS ANTICS DE FUSTA
Al parc infantil de davant del Santuari, a partir de 2/4 de 6 de la tarda
Àrea de Festes
PLANTADA DELS GEGANTS DE CANET I OFRENA A LA MARE DE DÉU
A l’esplanada del Santuari, a les 7 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 i els alcaldes de la Comarca
La Fundació del Santuari
L’Orfeó Misericòrdia que oferirà cants litúrgics

Dissabte 11 de setembre
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
ACTE INSTITUCIONAL (accés controlat i aforament limitat)
A la plaça 11 de setembre, a les 10 del matí, interpretació del CANT DE LA SENYERA a
càrrec de l’Orfeó Misericòrdia i el Cor Assai.
Parlament en representació de la societat civil Canetenca, a càrrec del doctor Antoni
Beltran Genescà.
Lectura del poema “Ara mateix” de Miquel Martí i Pol per part de l’actriu i rapsoda Cati
Forcano Isern.
Parlament institucional de l’Excma. Alcaldessa Sra. Blanca Arbell i Brugarola.
Seguidament
l’Orfeó Misericòrdia i el Cor Assai interpretaran el CANT DELS
SEGADORS, HIMNE NACIONAL DE CATALUNYA.
OFRENA FLORAL
Davant del monòlit commemoratiu, situat en aquesta plaça; ofrena institucional dels
diferents grups municipals, partits polítics, entitats, associacions i col·lectius.
Àrea de Cultura
34a. EDICIÓ DEL CONCURS DE CUITA DE CARGOLS
A la plaça Macià, a partir de les 6 de la tarda concurs i degustació de cargols
Moixons Llepafils i Àrea de Festes
-Per més informació, vegeu cartells a partCONCERT DE LA GIRA-SOL
A l’envelat de Vil·la Flora, a les 10 de la nit (Obertura de portes a 2/4 de 10 de la nit)
Reserva d’entrades al següent enllaç: http://entrapol.is/SsWcW
Àrea de Festes

Diumenge 12 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.

