
PROGRAMA

DIVENDRES 4 DE JUNY   

17.00h.-  Espectacle de màgia i animació. 

 Apte per a públic familiar.  A càrrec de Doctor Fly

 Lloc: La Rectoria

18.00h.-  Presentació Joves Ar! stes del Municipi
 Lloc: La Rectoria

19.30h.-  6a Passejada popular 
 Punt de sor! da: La Rectoria

21.30h.-  Concert a càrrec de La Loca Histeria

 Lloc: Pista coberta

  

DISSABTE 5 DE JUNY   

10.00h.-  Carrera d’obstacles i joc de Bitlles catalanes.  

 Ac! vitat per totes les edats.  

 Lloc: La Rectoria

18.00h.-  El Secret de Mr. Stromboli a càrrec de El que ma queda  
 de teatre.  Apte per a públic familiar.

 Lloc: La Rectoria

19.30h-  Concert amb l’Orquestra Maravella.
 Lloc: Pista coberta

DIUMENGE 6 DE JUNY
11.00h.-  Missa honorífi ca a Sant Muç patró de Cànoves.  

 Lloc: Església de Sant Muç.

11-12.30h.-  4t concurs de truites.  
 Porta els teus estris i el fogonet.  Ingredients: Ous, pata 

 tes i la resta a la teva elecció.  Hi haurà premis a la mi 

 llor truita, a la més saborosa, a la més original, a la pit 

 jor i al millor grup o en! tat.

 Inscripcions per WhatsApp al 687955655. T’esperem!

 Lloc: Pista coberta

17.00h.-  Scape room: El cas de la Pizzeria Tomassi.  

 Posa’t en la pell d’un detec! u. A càrrec de Tot Jugar
 Lloc: La Rectoria

20.00h.-  Havaneres. 
 A càrrec de Barca Mitjana de Premià de Mar.

 Lloc: Pista coberta

22.00h.-  Espectacle pirotècnic. 
 A càrrec dels Diables de Canovelles
 Lloc: Zona exterior de davant les escoles. El públic  

 haurà d’estar a la zona de l’aparcament nou.

En el decurs d’aquests dies es podrà visitar a la pista coberta 
l’exposició del 6è Concurs fotogràfi c jove.

Nota important:
Per par! cipar a tots els actes cal fer inscripció prèvia     

Aforament limitat dels actes

Notes d’interès

• La Comissió de Festes es reserva el dret de modifi car els 
horaris i espais segons les mesures sanitàries del moment.
•  Inscripcions als actes: 
 WhatsApp: 610638995
 Correu-e grauoj@canovesisamalus.cat
 Telèfon 938710018  
Cal donar nom i cognom, telèfon de contacte i dir l’acte on 
es vol assis! r.

• Habilitada zona de restauració: El dissabte i diumenge de 
13 a 14 hores ! ndrà lloc un vermut musical.

• Portada dissenyada per Marina Sánchez Correas                              
(@moixonada) i Xavi Escrivà Serra (@xes.design).

DATA LÍMIT PER LES INSCRICPIONS: 2 de JUNY


