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FESTES DEL BARRI CANALETES 2017 

Un altra de les cares festives de la ciutat són les festes 
dels barris. L’associació de veïns Canaletes organitzen 
diverses activitats a l’aire lliure per retrobar-nos al 
carrer. 
Són uns dies vinculats especialment amb les veïnes i 
veïns de la ciutat, i on els carrers del barri de 
Canaletes prenen el seu protagonisme. 

Us animo a viure la Festa del barri Canaletes amb el 
seu carisma i la seva il·lusió. Us desitjo que gaudiu 
d’aquestes festes amb un ambient precedit pel 
denominador comú de la diversió. Els estímuls i 
l’animació estan garantits amb els actes programats, 
assaborint des del vermut a la barbacoa, gaudint de 
les actuacions d’entitats, participant en els tallers i jocs 
infantils, practicant activitats esportives, veient la 
concentració de cotxes clàssics, disfrutant de la 
percussió de la batucada i ballant a ritme de la música 
de l’orquestra. 

Vull agrair la constància en l’organització de diversos 
actes i festes a l’Associació de Veïns Canaletes que 
treballen al llarg de l’any perquè durant aquests dies 
tothom poguem gaudir d’activitats diverses. Ells han 
fet la seva feina ara ens correspon a nosaltres omplir-
la de sentit, d’emoció i viure-les intensament per tal de 
donar el coratge suficient per a que les properes festes 
del barri encara sigui millor, si caben. 

Elvi Vila 
Regidora de Cultura 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès 

Canaletes, el més jove dels barris de 

Cerdanyola celebra la seva Festa Major.  

El programa que teniu a les mans recull activitats per 
gaudir amb la família, les amistats o el veïnat. La 
festa del barri esdevé un punt de trobada per 
compartir una bona estona.  

El treball de l’AAVV de Canaletes és exemplar. La 
col·laboració de tothom, el treball conjunt i la Il·lusió 
en tot el que fan, permet que assoleixin tot allò que 
es proposen.  

Vull felicitar-vos per la programació de la Festa 
Major del vostre barri i animar a tota la ciutadania 
de Cerdanyola a viure-la en primera persona. Segur 
que seran molt ben acollits.  

Bona Festa!  

Carles Escolà Sánchez  
Alcalde 

Comerciants 
del barri



Diumenge 18 de juny 

10:00 a 14:00 Concentració de cotxes 
clàssics, a l’Av. Canaletes. 

10:00 Caminada  i bicicletada popular. 
(Sortida des del Parc de la Riera). 

10:30 Campionat de futbol 

11:00 a 14:00 FESTA DE L’AIGUA   
Inflable acuàtic, amb la col·laboració de 
l’empresa TESNET. 

11:30 Obsequi refrescant per   al públic 
infantil, amb la col·laboració de Mary’s 
Language School 

11:30 a 12:30 Batucada                   
“Los Deskartaos” de l’Institut Forat del   
Vent. 
12:30 a 13:00 Ballem salsa. 

14:00 Paella popular (amb ticket) y 
botifarrada. 

15:00 a 16:00 LLiurament de premis i 
agraïments. 

Dissabte 17 de juny 

12:00 Presentació de les festes per part 
de l’ A.VV. Canaletes al Parc de la 
Riera.  

12:00 Exhibició de Hip-Hop. Alumnes 
de l’Escola Carles Buïgas. 

12:30 Exhibició de Sevillanes. 

12:45 Master class de balls en línea. 

13:00 a 15:00 Botifarrada popular. 

17:00 a 19:00 Photocall, Tallers, jocs i 
berenar infantil. 

17:30 a 18:30 Torneig de futbol. 

Dissabte 17 de juny 

17:30 a 18:30 OPEN MIC    
Micròfon obert per als artistes del barri. 

18:30 a 19:00 Actuació de Danses 
Balineses. Amb el Grup : 
“VAINUI TEPUA ORA” 

19:00 a 20:00 Exhibició Club de 
boxeo DON-KO 

20:00 a 21:00 Concurs de truites, 
degustació i lliurament de premis. 

23:00 Ball amb l’orquestra GLACÉ.


