Aplec Pedracastell
Canet de Mar - Dilluns 1 de maig de 2017
A 2/4 d’11 del matí
JOCS DE CUCANYA i TALLERS
Grup d’Esplai Strankis
A 2/4 d’11 del matí
DESCOBERTA DEL NOSTRE ENTORN
Passejada fins a Sant Iscle de Vallalta.
· 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: 2 hores i mitja.
Passarem per les ruïnes de la masia de Can Torrus Vell i continuarem avall
fins la riera de Vallalta. Després entrarem al nucli antic de Sant Iscle de
Vallalta i farem un recorregut guiat per llocs emblemàtics. Sortirem a la
carretera i per l’ombrívola vall de Can Roig del Castell, pujarem fins la
carena dels Termes. Resseguirem el camí per tornar a la Creu.
Fot-li Castanya!

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

Programa:

Cobla:
La Principal de Cassà

Baix Camp 86 ...................................... Carles Santiago
Hermínia ............................................. Ricard Viladesau
Esperit de colla .............................. Agustí Serratacó
Sis de set ..................................................... Enric Ortí
Blanes festiu .................................... Josep M. Albertí
25 anys de Xiroia ..................................... Dani Gasulla
Sarnades a la Havana ............................. Jordi Molina
Pau per Bòsnia ............................................. Jordi Paulí
L’Aplec Pedracastell ......................... Joaquim Dotras
Repetició: Comiat ................................ 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.
NOVETAT: 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€ / plat d’arròs + beguda 8€.
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. Les persones que facin acampada ho faran
sota la seva responsabilitat.

Ajuntament de Canet de Mar
Àrea de Festes

