Aplec Pedracastell
Canet de Mar - Diumenge 1 de maig de 2022
·A les 10 del matí·
Matinal de coneixement de l’entorn
PASSEJADA FINS A ARENYS DE MUNT
· Concentració al Mirador de la Creu. No cal inscripció prèvia.
· Porteu aigua i calçat adequat. Respectem les propietats privades.
· Si dueu gos, porteu-lo lligat. Durada aproximada: 3 hores.
Descobrim corriols de la Serra dels Termes fins al Torrent de Bellsolell,
baixem a Arenys de Munt, ramblegem per la riera, sortim per la carretera de
Sant Iscle, mirem si la font d’en Trissi encara raja i tornem a la Creu per
dinar.
Fot-li Castanya!

·A 2/4 d’11 del matí·
JOCS DE CUCANYA i TALLERS
Grup d’Esplai Strankis

·A 2/4 de 12 del migdia·
BALLADA DE GEGANTS A L’ESPLANADA
Colla de Geganters de Canet de Mar

·A les 12 del migdia·
AUDICIÓ DE SARDANES
Amics de la Sardana

Cobla:
La Principal de Cassà

Programa:
Per molts anys ............................................ Jordi Molina
Cristal·lina i flamejant ................................. Lluís Bofill
1000 Altells ................................................ Antoni Mas
L’encís del jovent ....................................... Joaquim Poll
El gegant del pi .................................. Agustí Borgunyó
Blanes festiu ......................................... Josep Albertí
Recordant a en Pitu Bagué ......................... Josep Coll
Petits Laietans ............................ Joan Jordi Beumala
L’Aplec Pedracastell ........................... Joaquim Dotras
Comiat (dos curts, dos llargs) ............ Toni de Miguel

AVÍS IMPORTANT
Com en anys anteriors i en compliment de la campanya contra incendis
forestals que porta a terme la Generalitat de Catalunya,
es recorda que
QUEDA ABSOLUTAMENT PROHIBIT FER FOC
(La llei disposa sancions importants per als infractors)
ATENCIÓ
Per als que vulguin fer carn a la brasa, hi haurà graelles amb foc
controlat, fet amb carbó, a l’esplanada de la Creu i al camí del
camp d’aviació.
PAELLA d’arròs a càrrec d’Hibiscus. Venda anticipada de tiquets a
Hibiscus (C/Nou,3) i al bar de la Creu, el dia de l’Aplec.
Preu tiquets: plat d’arròs 7’50€ - plat d’arròs + beguda 8’50€.
NOTES:
• Automobilistes: Pujada per la carretera de Sant Pol –Sant Cebrià, trencant per
can Plana – Urbanització can Puig (degudament indicat) durant tot el dia.
Baixada per can Manresa, durant tot el dia (Aquests camins indicats seran de
direcció única)
Per tal d’evitar molèsties als assistents a l’Aplec restarà prohibida la circulació de
motos i bicicletes per l’esplanada. També està prohibit l’estacionament de vehicles
• Únicament per a vianants: Pujada i baixada pel camí de la carena per can Moreu
i els Dos Pins. Aquest any també només per a vianants el camí de l’Aubó.
• Per tal de no perjudicar les persones que estiguin preparant els seus respectius
menjars, no es permet jugar amb pilotes o altres objectes molestos en les
proximitats d’aquests llocs.
• Hi haurà servei de bar, xurreria i WC
• Lloc de primers auxilis a càrrec de la Creu Roja de Canet
• Us demanem que aboqueu les deixalles a dins dels bidons instal·lats a diferents
llocs de la muntanya o encara millor, emporteu-vos els estris buits cap a casa.

NOTA IMPORTANT
Aquesta festa està programada per al dia 1 de maig. La nit
anterior a la festa no hi ha previst fer cap acte ni
acampada popular, per tant aquella nit no hi haurà cap mena
de vigilància ni servei de l’Ajuntament.

Ajuntament de Canet de Mar
Àrea de Festes

