Organitza: Associació El Sui de Festes i Tradicions.
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Col·labora l’Ajuntament de Cànoves i SamaDurant les festes de Nadal, l’Associació el lús i la Parròquia de Sant Muç.
Sui de Festes i Tradicions de Cànoves, posa
un pessebre al costat de l’Església de Sant
Muç.
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8 i 9 de desembre 2017
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Cal que expliquem als menuts que és
una representació i tothom que hi par!cipa és del nostre municipi i dels pobles veïns.
Lloc: Casc an!c de Cànoves. (Deixeu el cotxe
a l’aparcament de sorra)

Inici al costat del CAP.
Preu: 1€.
Horari: De 6 a 8 del vespre (aproximadament)
Organitza: Ajuntament de Cànoves i Samalús amb veïns del municipi.

16 de desembre 2017
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Lloc: Església Sant Muç.
Hora: 7 del vespre
Preu: La voluntat (recaptació íntegra per l’estudi de
malal!es infeccioses de la Marató d’enguany).

Organitza: AMPA L’Estelada
En acabar hi haurà berenar a càrrec de
l’Ajuntament de Cànoves i Samalús

5 de gener de 2018

20 de desembre 2017
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A càrrec de l’alumnat de l’Escola de Música de Cànoves i Samalús.

Recorregut:
A 2/4 de 6 de la tarda: Xocolata desfeta.
Esperarem a SSMM Els Reis d’Orient a la
Plaça Sant Andreu a Samalús on recolliran
les cartes dels nens i nenes.

Lloc: Gimnàs de l’Escola L’Estelada.
Hora: 2/4 de set de la tarda
Organitza: Societat Coral Amics de la Unió.
Col·labora l’Escola L’Estelada i l’Ajuntament
de Cànoves i Samalús

22 de desembre de 2017
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A càrrec de ¾ de 15.

Lloc: Local social de l’ajuntament
Hora: A les 5 de la tarda
En acabar hi haurà berenar.
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A les 6 de la tarda: Xocolata desfeta per a
tothom a la Plaça Sant Muç de Cànoves.
A les 7 del vespre (aproximadament)SM Els
Reis d’Orient arribaran a Cànoves. Faran la
tradicional ofrena al Nen Jesús a l’Església
de Sant Muç i tot seguit recolliran les cartes
dels nens i nenes a la Plaça Sant Muç.
Organitza: Ajuntament de Cànoves i Samalús amb veïns del municipi.

Organitza: Ajuntament de Cànoves i Samalús
NOTES D’INTERÈS:

2 de gener de 2018
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Lloc: Local social de l’ajuntament
Hora: A les 5 de la tarda

*Si algun infant està molt malalt, podeu
u noerquè SSMM Els
!ﬁcar-ho a l’Ajuntament perquè
Reis d’Orient passin per casa.
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