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SALUTACIÓ DE L'ALCALDE
 

 

Benvolgudes veïnes i  veïns de Canet de Fals,
 

Em sento fel iç de poder-vos saludar mitjançant aquestes l ínies  amb motiu
de la Festa Major.  La segona que celebrarem en un any i  mig  tan especial .

Desitjo de tot cor que tothom tingui bona salut i  que, com l ’any passat,
puguem retrobar-nos i  gaudir dels actes que ens tenen preparats.

 
La d'aquest any serà també una Festa Major diferent,  adaptada al context
que tenim, però molt necessària per a recuperar  les relacions socials,  la

cultura i  les festes.  Aix í ,  vul l  demanar-vos que sapiguem gaudir de la Festa
Major amb totes les mesures de seguretat corresponents,  vetl lant per la

vostra salut i ,  sobretot,  per la dels del nostre entorn.
 

Vull  agrair a totes les persones que treballeu per fer possible la Festa
Major en un context dif íc i l ,  alhora que us vull  animar a les veïnes i  veïns a

participar-hi  amb responsabil itat,  posit ivisme i  alegria.  
 

Us desitjo que t ingueu un bon estiu,  una molt bona Festa Major,  i  que
puguem gaudir conjuntament d’aquests dies amb civisme i  respecte.

 
Visca Canet,  visca els pobles de Fonollosa i  visca Catalunya! Salut!

 
Eloi  Hernàndez i  Mosella

Alcalde de Fonollosa
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DIVENDRES 24
20:30 SOPAR 

DE PA-I-PORTA

Menjada en la qual cadascú
 es porta el seu menjar

 
20:30 DISCO WORD

TOUR AMB MANELUTI

Música disco de tots el temps
per deixar-te la pell!

Activitat per a tota la família.
 

Hi haurà servei de bar!!!



 

 

Un grup de persones
fantàstiques del nostre poble

que es preparen durant tot
l'any per oferir-nos 
un bonic repertori!

20:30 CANTADA 
DEL COR DE CANET

D I S S A B T E  2 5

 



D I S S A B T E  2 5

 

21:30 SOPAR 
DE FESTA MAJOR

 
 Meló o pinya amb perni l

Graellada de carn 
(1  botifarra, 1  xoricet,

 1  botifarra negre, 
 1  tal l  de cansalada)

Macedònia de fruites 
o pastisset de fruits del bosc

Vi,  aigua i  pa.
 

PREU: 10€
 

COMANDES AL WHATSAPP
699537407

MENÚ INFANTIL
Botifarra amb 

patates.
Gelat.
Aigua.

 
PREU: 5€

 



 

23:00 BALL AMB DJ
ALEXANDERMAIN

 
I  ANIMACIÓ CARIBENYA AMB

MARCOS MORALES DE
CUBASON

 
 

 

D I S S A B T E  2 5

 

 

21:45 CONCERT A CÀRREC
DE MARC RIVER

 

 

 

 



D I U M E N G E  2 6

 

8:30 CAMINADA SUAU 
I  RUTA EN BICICLETA PER ALS MÉS VALENTS! 

Sortida de la plaça de la vi la,  superpuntuals!
 

10:30 JOCS GEGANTS 
Poden participar petits i  grans!

 
12:00 BALLARUCA!

 AMB L’ANIMACIÓ DE LA LAURA D’AI,  CARAI!
 

13:00 CONCURS DE DIBUIX
Porta el  teu dibuix a primera hora per tal que el  jurat pugui

valorar els guanyadors.  No posis el  teu nom!
Fes una foto del teu dibuix amb el mòbil  perquè el jurat

pugui comprovar que és el  teu.
 

OBSEQUIS PER A TOTS ELS PARTICIPANTS!! !
 
 

CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA,
 AL WHATSAPP 699537407

 
 



D I U M E N G E  2 6

 



C O L . L A B O R A D O R S
 
 
 

 





Aquest estiu obtindràs una pràctica gratuïta i  un obsequi 
de regal en formalitzar la Matrícula al nostre centre per al permís B de

cotxe. Som a la Carretera de Manresa, 8 de Santpedor





P E R Q U È  F E R - S E  S O C I ?

 

 
Per què m’he de fer soci/ sòcia de l ’Associació de Veïnes i  Veïns LA FULLA?

 
1 .Som una associació que vetl la pels interessos comuns       

de tots els que vivim a Canet de Fals
2.Tots els veïns i  veïnes de Canet de Fals hi  tenen cabuda.  

3.Donem resposta a les demandes dels veïns:  s i  necessiteu fer una queixa,
donar una idea, aportar una solució a algun problema,. . .us escoltarem i

traspassarem la vostra informació a la persona, persones o entitat que calgui .
4.Som l ’ intermediari  entre els veïns i  veïnes de Canet de Fals i  l ’Ajuntament de

Fonollosa en tot al lò que té a veure amb la conservació i  mil lora de les
infraestructures, els serveis públ ics,  els espais verds, la neteja i  higiene dels

carrers i  les zones comunes, la formació no reglada, les activitats festives       
i  la convivència.

5.Assumim la representació els veïns agrupats a l ’AAVV adoptant aquelles
resolucions que siguin procedents en ordre a la defensa dels interessos dels

mateixos i  actuant en bé de la comunitat,  del seu desenvolupament humà
 i  de les relacions ciutadanes en general .

6.L’AAVV té una participació 100% democràtica i  per això us anirem convocant a
assemblees per tal de posar en comú la feina que la Junta Directiva 

està duent a terme i  prendre decisions comuns.
7.Tenim una comptabil itat transparent que està a disposició del soci/sòcia que

vulgui consultar-la i  ens comprometem a presentar-la públ icament cada principi
d’any.

8.    Tenim una assegurança de responsabil itat civi l  per tots els actes que
real itzem.

9.    Fem comandes de gasoil ,  l lenya, escura xemeneies,  comunes
 per abaratir costos.

 

 



 

 

Com portem a terme tots aquests propòsits?
 

1 .Ens reunim amb l ’Ajuntament de Fonollosa, per tal de revisar
els temes que hem anat posant sobre la taula i  seguir el  ful l

de ruta, quant a execució dels terminis.  Gestionem la
subvenció anual que l ’ajuntament concedeix a l ’associació per

activitats i  compra de material .
 

2.Organitzem activitats dins del món de la formació no
reglada i  de l ’educació en el  l leure com els Casals infanti ls

d’estiu,  Nadal i  Setmana Santa, les activitats formatives que
es fan durant el  curs escolar i  les activitats de dinamització

de l 'any relacionades amb les festes tradicionals:
Carnestoltes,  Festa de primavera, Nit de Sant Joan, Festa

Major,   Castanyada i  Nadal
 

3.Organitzem dinars populars,  dins o no del marc de les
assemblees, per recaptar fons amb l ’objectiu d’uti l itzar
aquests diners per poder col · laborar en la mil lora de les

infraestructures i  serveis de Canet.  Actualment l ’associació
col · labora amb els diners que recapta amb els Casals infanti ls

i  amb les altres formacions.
 

4.Tenim un grup de Whatsapp per als socis
 i  les sòcies per on ens comuniquem.

 
 



 

 

Què pots fer tu?
 
 

1 .  Posa’t en contacte amb nosaltres per telèfon, per e-mail  o pel
Facebook o Instagram i  t ’ informarem del que calgui:

 
Jose: 652694072 Maria: 636360012 Glòria:  699537407

aavvcanetdefals@gmail .com
https://www.facebook.com/aavvcanetdefals. laful la?fref=ts

@aavvlafullacanetdefals
 

2.Fes-te soci  o sòcia!  El  preu és 30 euros per famíl ia i  any! 
Podeu fer l ’ ingrés al número de compte del Banc de Sabadell  

ES08-0081-1891-6600-0112-7516 anotant 
els cognoms de la famíl ia i  l ’adreça.

Un cop fet el  pagament feu-nos arribar el  comprovant per e-mail  o al
watsapp 699537407 amb les següents dades:

·Cognoms de la famíl ia i  membres de la unitat famil iar.
·Adreça

·Telèfons de contacte
·Telèfon/telèfons que voleu que estiguin al grup de whatsapp.

 
Tenim en compte el  tema de la protecció de dades

i  totes les que ens faci l iteu no sortiran dels arxius de l ’entitat.
 

3.Comparteix amb nosaltres els teus suggeriments i  les teves queixes i
nosaltres les traspassarem a qui s igui  més oportú 

i  et farem costat mentre duri  el  procés.
 
 

mailto:aavvcanetdefals@gmail.com
https://www.facebook.com/aavvcanetdefals.lafulla?fref=ts
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