1968 - Festa Major
Xico Espona – Josep Reixach – Jordi Anglada –Francesc Rubio – Pere Verdaguer
Ramon Reixach – Joan Reixach – Joan Dorca – Josep “El Santo

1990 – Sopar Pubilles

L’any 1967, per iniciativa d’un grup de jovent de la Canya, neix la
Comissió de Festes amb la voluntat de donar cos a les festes del poble.
L’any 1971 es recuperen els dos locals, la botiga que continuà fent
funcions de botiga de comestibles, i la sala que ja per molts estava
oblidada. Aquesta última i malgrat els pocs recursos dels quals es
disposava va ser recuperada i condicionada amb el treball i l’esforç de la
comissió i uns quants voluntaris per tal que finalment s’hi pogués
celebrar la festa del primer de maig.
El 1973, la comissió va pagar una hipoteca de 32.000 pessetes (192
euros) que hi havia sobre l’edifici de la Cooperativa.
Al llarg dels anys la Comissió s’ha sabut renovar i adaptar als nous
temps amb incorporació de noves persones.
1993 - Celebració 25è aniversari
Ricard Suriñach – Toni Roura – Joan Suriñach (fill) –Carles Grèbol
Janot Canalies – Salvador Congost- Lluïs Canal – Xico Espona – Xevi Grabulosa - Joan Darné
(president fins 1994)- Joan Suriñach (pare ) - Joan Sagué- Pere Verdaguer - Albert Espona –Quim
Grabulosa – Josep Martí
Pere Darné – Representant i muller - Florenci Canal

Les festes havien adquirit solidesa i el seu cost cada any era més elevat.
La Comissió necessitava un suport econòmic. En aquells moments no es
disposava de cap subvenció dels Ajuntaments per això, l’any 1981, va
néixer el PELA-CANYA i des de llavors els socis han sigut el puntal de
la festa del nostre poble.
2007

2008

2016
Ricard Riera – Josep Vilanova – Toni Briones – Xevi Vilanova – Carles Sitjar
Siso Matabosc – Pere Agustí – Carles Ferrés – Jepi Matabosch –Toni Roura
Ricard Suriñach -Josep Martí – Carles Grèbol (president des del 1995) – Lluís i Bernat
Canal

