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CANETROCK 2017 reunirà a l’escenari una quinzena de 
bandes, entre les quals Txarango, Els Amics de les Arts, 

Sopa de Cabra, Jarabe de Palo, Zoo o La iaia
La 4a edició del festival també comptarà amb la festa de Doctor Prats, 

Itaca Band, Gossos, Buhos i Miquel del Roig 

Entre les actuacions singulars, destaca el retorn als escenaris de la banda 
de Pau Donés, que repassarà els millors temes del seus darrers 20 anys

Sopa de Cabra, per primera vegada al festival, oferirà un concert amb els 
hits de la banda que el públic haurà escollit prèviament

El festival organitza el Concurs #actuaCANETROCK, on el premi serà 
formar part del cartell del 2017

Febrer de 2017.- Txarango, Els Amics de les Arts, Sopa de Cabra, Jarabe de Palo, Zoo i La iaia formaran part del 
cartell de la 4a edició de CANETROCK, que comptarà en total amb una quinzena de grups vinguts d’arreu del territori 
català. Un cartell de ritmes pop rock, festius, indies i mestissatge, que incorporarà també Doctor Prats, Itaca 
Band, Gossos, Buhos, Miquel del Roig i encara dos noms més, que es desvelaran durant els propers mesos.

CANETROCK arriba enguany amb un cartell ple de novetats. L’1 de juliol, dalt de l’escenari de Canet de Mar, hi 
passaran nous i esperats treballs discogràfics de bandes catalanes de primer nivell; grups d’ara i d’abans que encara 
no han trepitjat el seu escenari i els guanyadors d’un concurs inèdit de bandes emergents que el festival estrena en 
aquesta edició. 
 
CANETROCK 017 reunirà en la seva única escena del Pla d’en Sala els temes dels nous discs d’Els Amics de les 
Arts (“Un estrany poder”), Txarango, Zoo, Itaca Band i La iaia. De fet, aquest darrer grup estrenarà en exclusiva el 
seu nou i tercer treball al mític festival de Canet de Mar, després d’haver-hi participat al 2015, i després de 2 anys de 
silenci allunyats dels escenaris. Sens dubte, una oportunitat inigualable per als seguidors de la millor música catalana 
actual, ja que un terç del cartell d’enguany seran estrenes d’aquesta primavera. 

Els Amics de les Arts tornaran de nou a CANETROCK precedits per l’èxit de seu single ‘El seu gran hit’; així 
com Txarango, que aviat farà públic el seu nou disc i nou videoclip de presentació, precisament de la mà de 
CANETROCK. Per la seva banda, Zoo tocarà el repertori del seu proper segon àlbum, en la que serà a més la 
seva primera participació al festival, i Itaca Band, una de les bandes catalanes amb més projecció internacional, 
presentarà al públic de Canet el seu quart disc.

A més, el festival comptarà amb l’actuació estel·lar de Jarabe de Palo, en el que serà el seu concert de retorn com 
a banda, després d’un temps aturats i havent signat 7 discs d’èxit a tot l’Estat. Amb l’espectacle “20 años de Jarabe 
de Palo”, Pau Donés i la seva banda oferiran un xou únic en el que repassaran els millors temes de la seva carrera. 
A diferència de la seva gira actual “50 Palos”, a CANETROCK oferiran un directe elèctric, com els de sempre, ple de 
cançons per a la història.

Nota de Premsa
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A més de les bandes ja esmentades, formacions joves com Doctor Prats i Buhos també formaran part per primera 
vegada del cartell del festival per al gaudi de les noves generacions. Dues bandes amb un directe explosiu i molt 
dinàmic que faran ballar tots els assistents. Doctor Prats durà a CANETROCK la seva gira d’èxit “el Festribal” i Buhos, 
les cançons que els han fet saltar a la gran escena musical amb la gira “El temporal”. 

Repeteixen al festival Gossos, que duran els temes del seu darrer disc ‘Zenit’ (novembre 2016), i els ja imprescindibles 
Josep Maria Mainat, Miquel del Roig i DJ Codina, presents de nou al cartell del festival amb actuacions 
homenatge, versions i música de festa entre concert i concert, per a tots públics i perquè el ritme no pari. 

La quarta edició de CANETROCK inclourà també una actuació en col·laboració amb la plataforma Cultura 
amb Causa, de la qual en forma part juntament amb altres 6 festivals catalans, i que denuncia l’actual situació dels 
refugiats a Europa i les polítiques europees que la permeten. 

Nou Concurs #actuaCANETROCK
L’edició 2017 del festival arriba amb un fet destacat: l’organització del concurs #actuaCANETROCK per a bandes 
del país, que es durà a terme durant el mes de maig, i el premi del qual serà poder participar a l’edició d’enguany de 
CANETROCK.

CANETROCK pren la iniciativa de recolzar aquelles formacions ja conegudes pel públic, però encara no consolidades 
dins del panorama musical català i a l’espera d’estrenar-se dins un gran escenari com el del festival. CANETROCK 
mostra així, el seu compromís per donar suport a bandes amb un o més àlbums ja al mercat que treballen per la seva 
consolidació en el sector. 

2017: ‘Hits de’... Sopa de Cabra
La tercera edició dels ‘Hits de...’ de CANETROCK té aquest any com a protagonista una de les bandes més cèlebres 
del rock català de tots els temps: Sopa de Cabra. Després de la gran acollida dels Hits de les Arts i dels Hits dels 
Pets, CANETROCK proposa enguany una actuació a mida per als fans de la banda liderada per Gerard Quintana. 

Així, de nou, el festival organitzarà un concurs participatiu en què es repassaran els 30 anys de la música de Sopa de 
Cabra, on el públic podrà triar i votar a través de la pàgina www.canetrock.cat el repertori de cançons que la banda 
gironina tocarà a Canet. Un concert que serà molt emocionant, no només pel seu repertori final, sinó també perquè 
serà el primer cop que Sopa de Cabra pujarà com a banda dalt de l’escenari de CANETROCK. 

Festival accessible i per a tots els públics
Per quart any consecutiu, el festival obrirà les seves portes a les 4 de la tarda i oferirà en un sol escenari música 
ininterrompuda i en directe fins a les 6 del matí. Com ve fent des del seus orígens, el Pla d’en Sala acollirà 
el mític festival amb el mar com a teló de fons, un programa de luxe i un públic entregat. Amb més de 20.000 
espectadors registrats l’any passat, CANETROCK es consolida ja com a cita obligada a l’estiu i punt de trobada dels 
amants de la música. 

CANETROCK continua apostant pel talent musical del nostre país, tant o més viu que durant els prolífics anys 
70 en què va néixer el festival. El festival va més enllà del fet purament cultural i reneix com a manifestació social i 
contracultural adient al moment. Paral·lelament, CANETROCK treballa edició rere edició per assegurar la qualitat 
dels serveis complementaris de restauració i seguretat que s’ofereixen, amb l’objectiu de rebre al públic en les millors 
condicions possibles. 
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Un dels grups festius referent dels Països Catalans, amb un 
públic fidel que ja supera els 70.000 seguidors a les xarxes 
socials i un últim disc que s’ha mantingut imbatible en els cims 
de les principals llistes de radio fórmula catalanes, Spotify i 
Youtube, i que l’han consolidat com un cap de cartell habitual 
en els festivals i festes més remarcables del Principat. Més 
de 150 actuacions, el reconeixement de ser cançó tribut a la 

nostra Diada, primera cançó de l’estiu de la història de RAC 1 i cançó de Nadal de TV3 del 2016 són, tan 
sols, algunes de les fites que avalen un èxit que, temporada rere temporada, supera qualsevol expectativa. 

Amb només dos anys de trajectòria, els de Terrassa ja tenen 
dos àlbums al mercat -‘Patates amb Peix’ (2015) i ‘Aham 
Sigah’ (2016)- i ja han fet més de 130 concerts pel territori. 
Capaços de barrejar estils tan diversos com el pop, la 
cúmbia, el reggae, l’ska, el rock, l’electroswing o el dubstep, 
Doctor Prats porta el mestissatge a un altre nivell. El seu 
directe, anomenat “el Festribal”, és un dels més potents del 

panorama musical. Un directe sorprenent, dinàmic i enèrgic, que no deixa a ningú indiferent i on tot el 
públic n’és partícip. 

Tres anys després del seu últim disc, torna una de les bandes 
més sòlides del país, amb un disc ple de sonoritats noves. 
Amb 11 anys de trajectòria a l’esquena, la banda segueix 
apostant per fer un salt endavant a cada disc. Per produir, 
enregistrar i mesclar aquest nou treball, Els Amics de les 
Arts han comptat amb Tony Doogan (Escòcia), una de les 
figures clau per entendre la música pop independent britànica 

dels darrers vint anys. Els Amics vindran a CANETROCK amb un repertori dels temes més festius del seu 
últim treball i els millors de la seva trajectòria.

El nou àlbum, ‘Zenit’ (novembre 2016), ve acompanyat 
d’una gira lluminosa, com és el disc. Gossos planteja ara 
un concert molt més enèrgic per retornar als grans espais 
i festivals del país. Un concert per públic familiar i de totes 
les edats. Un repertori fresc, el millor d’aquest últim disc, 
mesclat amb les cançons més importants que han format 
part de la trajectòria del grup. Una alenada de pop rock, de 

les melodies de sempre. Un espectacle potent i diferent a la resta de propostes que sonaran aquella nit 
a CANETROCK.
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Després dels seus exitosos dos àlbums – ‘Rema’ (Propaganda 
pel Fet!, 2013) i especialment ‘Temerario’ (Propaganda pel 
Fet!, 2015) –, enguany Itaca Band presenta un esperadíssim 
nou disc. El jove grup de Montcada i Reixach deixa enrere 
barreres estilístiques en pro de la cançó: la seva fusió de 
reggae, rock i latin es fa gran amb les seves gires per Europa 
i la recent gira per Japó. Sense deixar el seu marcat caràcter 

festiu, Itaca Band aposta per interpel·lar el públic amb unes reflexions que inciten a l’apoderament 
personal i comunitari.

Torna als escenaris Pau Donés i la seva banda, que enguany 
compleix 20 anys i acaba de treure al mercat el disc recopilatori 
’50 palos’. Jarabe de Palo vindrà a CANETROCK 017 amb 
una actuació molt especial: un concert dels millors èxits de la 
seva carrera musical, que acumula ja 7 àlbums. Pau Donés, 
acompanyat de la banda al complet, oferirà un concert per 
no parar de cantar i corejar les lletres de temes que han 

marcat diverses generacions com ‘La Flaca’, ‘Agua’, ‘Grita’, ‘Depende’, ‘El lado oscuro’, ‘Bonito’ o ‘Te 
miro y tiemblo”.

Tornen als escenaris després d’un llarg silenci. El seu segon 
àlbum, ‘On és la màgia?’, va representar un gir copernicà 
en la seva carrera en pràcticament tots els sentits. Una 
obra valenta, valuosa i radicalment diferent del que, molt 
probablement, esperaven la immensa majoria dels seus 
seguidors. La iaia folkie i amable es va transmutar en el 
primer power-trio de la història de rock català. Ara, dos anys 

i mig després de l’apoteòsic concert a la Sala Apolo, tornen als escenaris. Nou disc i nova gira, que 
començarà el primer cap de setmana de juliol a CANETROCK 017.

És un fenomen de cap a peus. Cada temporada realitza 
més de 100 concerts per tot Catalunya, compartint cartell 
amb els principals noms del moment. Un músic genuí i 
irrepetible, capaç d’enfilar-se tot sol a un gran escenari, 
amb l’únic acompanyament de la seva guitarra, i connectar 
immediatament amb els milers de persones congregades. 
Presenta un espectacle únic, sempre en constant renovació, 

format per un popurri de temes propis i tonades conegudes, reblades per unes lletres esmolades i sense 
floritures.
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Sopa de Cabra ha escrit la història del rock fet a Catalunya 
dels últims 30 anys. Per això, trepitjarà l’escenari de 
CANETROCK per primera vegada per fer un repàs dels 
millors temes de la carrera de la banda, que són molts. 
Demostraran en directe que el rock segueix viu i que les 
seves cançons han passat de generació en generació, sense 
caducar mai. El públic de CANETROCK triarà a través del 

concurs els “Hits de Sopa” quins són els temes que volen sentir. Enguany escoltarem el millor dels 
millors: una concert únic per la història.

És el grup en català amb més projecció internacional del 
moment i un dels més estimats al nostre país. Ho testimonien 
més de 300 concerts (en 19 països i 4 continents), més 
de 500.000 descarregues del seu disc al web, dos Discos 
d’Or, un palmarès de reconeixements i fites com el final de 
la gira 2015 al Sant Jordi Club de Barcelona amb entrades 
exhaurides i la col·laboració estel·lar de Chucho Valdés. En 

l’últim any, s’han bolcat en la defensa de les persones refugiades, reclamant l’obertura de les fronteres 
europees. Sens dubte, CANETROCK serà una de les parades i actuacions més especials del seu darrer 
disc.

Amb només un hit (la cançó “Estiu”), ZOO va posar del revés 
el panorama musical català el juny de 2014. Sàvia fresca, 
lírica compromesa i de qualitat; novament el sud, Gandia, fent 
de far al nord. ‘Tempestes vénen del sud’ (octubre de 2014) 
va ser el seu primer, obligat i aclamat àlbum, amb el qual 
han girat exitosament arreu de Catalunya, l’estat i Europa, 
amb un quintet basat en l’electrònica i la música negra, però 

mediterrània. A CANETROCK 017 arriben amb el seu segon disc, editat aquesta primavera.

Entre concert i concert, CANETROCK no s’atura i, un any 
més, comptarà amb una sessió musical festiva a càrrec 
d’un experimentat DJ l’Ernest Codina. La seva llista de 
reproducció inclou temes mítics de la rumba, el rock i 
altres clàssics imprescindibles. Una selecció d’èxits per a 
un públic molt transversal! Un xou creat especialment per 
a esdeveniments massius per satisfer tothom. Els estils de 

música “clàssics” també es poden mesclar des d’una cabina i d’acord amb un muntatge artístic digne 
d’un format de concert.
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L’edició del 2017 arriba amb una primícia! 

CANETROCK organitza, per primer cop, un concurs de bandes de música emergents per tot 
el territori català sota el nom #actuaCANETROCK. Bandes amb un o més discs ja publicats, 
conegudes pel públic general, amb un grapat de concerts sota el braç, i amb ganes de tocar 
davant de 20.000 persones per primera vegada. Bandes amb ganes d’obrir CANETROCK, a 
les 6 de la tarda, i ser els primers en encetar el cartell d’enguany. 

CANETROCK vol apostar per aquests grups emergents de provada qualitat. Els vol oferir una 
plataforma de visibilitat de la talla del festival.

Qui participa?
El concurs llança una convocatòria oberta per a totes aquelles bandes, amb un o més àlbums 
publicats al mercat i més de 20 concerts acreditats en directe. Han de ser bandes, igual que la 
resta de formacions del cartell, que provinguin dels Països Catalans. Per presentar-se, hauran 
d’omplir el formulari de la web www.canetrock.cat entre l’1 i el 15 de març. 

Com participar-hi?
El públic podrà votar el grup que més li agradi durant les diferents fases de selecció del concurs, 
a través de la pàgina www.canetrock.cat.

Primera fase: convocatòria oberta i selecció per part de CANETROCK de 15 bandes
Segona fase: selecció de les 5 bandes finalistes
Tercera fase: selecció de la banda guanyadora del Concurs CANETROCK de bandes

Quin és el premi?
La banda guanyadora passarà a formar part del cartell de CANETROCK 017 i podrà obrir 
el festival dalt del mític escenari, davant de més de 20.000 persones, i rebrà 1.500 euros de 
remuneració econòmica.

Nou concurs 
#actuaCANETROCK



Des del mes d’octubre del 2016, CANETROCK s’ha sumat a la plataforma Cultura 
amb Causa, un moviment sorgit de la unió de 6 festivals dels Països Catalans que 
reivindiquen l’ús de la cultura com a eina de transformació social. Els festivals que 
la conformen són: CANETROCK, Clownia, Esperanzah!, Rototom Sunsplash, 
Barnasants i Festiclown. 

Enguany, la plataforma, amb el missatge únic: “Volem Acollir, Obriu Fronteres”, 
concentra els seus esforços en denunciar les polítiques migratòries europees actuals, 
que permeten una situació insostenible per milers de persones refugiades en fronteres 
tancades. 

Per això, en aquesta 4a edició de CANETROCK, Cultura amb Causa hi tindrà una 
presència destacada, a través d’una actuació molt especial.

CANETROCK vol contribuir així, en la reflexió imprescindible sobre quin tipus d’acció 
cultural volem per la nostra societat i en la construcció d’un món més plural, just, 
democràtic, coresponsable, compromès, equilibrat i solidari

Cultura amb Causa
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En la seva quarta edició, CANETROCK ja és EL festival estrella de l’estiu de la música 
catalana. CANETROCK reuneix el bo i millor de l’escena actual i demostra la bona salut 
de la indústria musical del territori. El mite dorment dels Canets de 1975 a 1979 desperta 
amb força, edició rere edició, amb nous grups emergents de rock, pop i cançó, que 
actuen colze a colze amb grups i artistes catalans dels anys 90 i 2000 que encara brillen 
avui en dia.

CANETROCK és una nit màgica d’estiu, plena de festa i emocions, capaç d’engrescar 
i connectar en un mateix escenari diverses generacions, des de les primeres que van 
assistir al festival dels anys 70, fins les més actuals, desitjoses de participar i fer-se seu 
el mític festival. De fet, el CANETROCK del segle XXI iguala ja el nombre d’edicions del 
festival dels 70 i espera continuar molts anys més.

Dotze hores de música ininterrompuda amb un final apoteòsic, l’instant en què tot 
CANETROCK veu sortir el sol. 

Un ventall de serveis per a tots els gustos 

Amb l’experiència de quatre edicions, CANETROCK ofereix a mitjans i empreses les 
millors condicions, perquè trobin igualment el seu lloc al festival. La manera d’assegurar 
que tots els assistents puguin gaudir i viure una experiència inoblidable. Zones de 
restauració preparades acuradament amb cuines del món, espais de descans i una 
àmplia oferta de bars i paradetes estan oberts i accessibles tota la nit.

Amb aquest ventall de serveis de qualitat i la quinzena de bandes i solistes del país que 
componen el programa musical, l’èxit de CANETROCK 017 està assegurat.

CANETROCK,
una sola escena en una nit 
d’estiu màgica
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Recinte CANETROCK

CANETROCK 017 se celebra, com en les edicions anteriors, al Pla d’en Sala de 
Canet de Mar. Un espai que s’equipa amb les millors condicions, perquè el públic 
gaudeixi al màxim del festival:

* Nombrosos punts de venda de tiquets per a les begudes i serveis.

* Àmplia diversitat d’oferta de restauració, idònia per a tots els gustos.

* Zones d’esbarjo i descans.

* Fluïdesa en les cues i les entrades i sortides del recinte.

* Una experiència en directe a través de les xarxes socials.



Gemma Recoder Direcció general. 
Sòcia fundadora i directora de SUNMUSIC, programadora de concerts a la sala LUZ de GAS. 
Col·laboradora en el Gran concert per a les persones refugiades al  Palau Sant Jordi . Ideòloga i 
impulsora del videoclip viral “Mediterráneo” per la campanya Casa Nostra Casa Vostra. Impulsora 
del concert Les Nostres Cançons Contra la SIDA al Palau Sant Jordi i del Concert per la Llibertat 
al Camp Nou. Directora  CANETROCK 014, 015, 016 i 017.

Marina Portabella Direcció de premsa i comunicació. 
Sòcia fundadora de SUNMUSIC. Durant molts anys responsable de les relacions públiques de 
la sala Luz de Gas. Implicada en la gestió del concert Les Nostres Cançons contra La Sida al 
Palau Sant Jordi i del Concert per la Llibertat al Camp Nou. Presidenta de l’ONG Dream Nepal. 
Organització CANETROCK 014, 015, 016 i 017.

Eva Recoder Direcció financera. 
Sòcia fundadora de SUNMUSIC i, igualment, la seva directora financera. Porta 18 anys a 
l’administració i contractació de la sala Luz de Gas. Implicada en la gestió del concert Les Nostres 
Cançons contra la Sida al Palau Sant Jordi i del Concert per la Llibertat al Camp Nou. Organització 
CANETROCK 014, 015, 016 i 017.

Laura Duran Direcció artística. 
Periodista. Gestora Cultural. Organització d’esdeveniments culturals. Comissió artística del 
viral “Mediterráneo” per la campanya Casa Nostra Casa Vostra. Col·laboradora del concert al 
Palau Sant Jordi per la mateixa campanya. Comissió artística del concert Les Nostres Cançons 
Contra la Sida. Comissió artística del Concert per la Llibertat. Membre de Cultura amb Causa. Ha 
estat presentadora del Canal 3/24 de Tv3, locutora de Catalunya Ràdio i columnista de revistes 
com Enderrock, De Cine o El Temps. Responsable de Fundrasing de la Flsida. Direcció artística 
CANETROCK 014, 015, 016 i 017.

J. M. Mainat Assessor especial.
Fundador de l’històric CANETROCK i La Trinca, Gestmusic, OT, Crónicas Marcianas, Tú sí que 
vales... Actualment: Reset-TV, Gaudí Experiència, Celler Laurona, Kedin.es, El món a RAC1.

Ignasi Termes Comunicació i promoció. 
Tècnic superior en producció d’audiovisuals i espectacles i Postgrau en gestió cultural
i producció d’esdeveniments per la Universitat de Barcelona. Ha estat organitzador i
productor d’esdeveniments com la manifestació de l’11 de Setembre de 2012, la Via Catalana del 
2013, la V del 2014, el concert per la Llibertat al Camp Nou i la IX Gala dels Premis Gaudí, entre 
d’altres. També ha participat en la producció del videoclip “Mediterráneo” per la campanya Casa 
nostra, Casa vostra i ha estat membre de l’equip organitzador de CANETROCK 014, 015, 016 i 017.

Joel Fortuny Campos Social Media Manager i Producció. 
Tècnic superior en producció d’audiovisuals i espectacles, i Community Manager. Forma part 
de la producció de la festa dels Súpers i altres esdeveniments com la manifestació de l’11 de 
Setembre del 2014. També ha participat en el videoclip “Mediterráneo” per la campanya Casa 
nostra, Casa vostra i és coordinador de convidats al programa Divendres de TV3, i responsable 
de xarxes a SUNMUSIC i  CANETROCK 014, 015, 016 i 017.

L’equip de CANETROCK
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Dante Arrigo Direcció de producció tècnica. 
Porta 45 anys dedicats a la producció de grans esdeveniments i concerts, arribant a la xifra dels 
100 concerts anuals en espais emblemàtics com el Camp Nou, l’Estadi Olímpic o el Palau Sant 
Jordi. També ha estat responsable de gires per Estats Units i Europa de grups com Pink Floyd, 
Beach Boys, The Who, Led Zeppelin, Queen, The Rolling Stones o Tina Turner. Producció Tècnica 
CANETROCK 014, 015, 016 i 017.

Joan Jové Departament jurídic. 
Director del Departament Legal-Processal de J&M Abogados y Economistas des de l’any 1997, 
quan va deixar l’empresa Acciona S.A. Assessora en aspectes legals la direcció de les empreses 
en la presa de decisions de transcendència empresarial.

Jordi Trilla Servei de premsa i comunicació. 
Director de l’Àrea de Premsa i RP d’aPortada Comunicació. Més de 20 anys d’experiència 
en comunicació estratègica institucional i direcció de continguts en mitjans. Dissenya també 
estratègies de comunicació externa, gabinet de premsa, social media, crisi i coordina sessions de 
formació de portaveus i media trainings.

Rocio Pedrol Servei de premsa i comunicació. 
Consultora de premsa d’aPortada. Periodista especialitzada en gestió i difusió Cultural, així com 
premsa internacional. Més de 5 anys d’experiència en l’àmbit de la comunicació a Brussel·les, 
Montpeller i Barcelona.

Enric Recoder Producció zona bars i hostaleria. 
Àmplia experiència en la gestió de serveis d’hosteleria en grans esdeveniments. Va ser director de 
Luz de Gas Port Vell durant 10 anys. Responsable hostaleria CANETROCK 015, 016 i 017.

Fabián Andino Disseny i imatge. 
És dissenyador gràfic i d’objectes des de 1994. L’any 2002 arriba des d’Argentina gràcies a 
un premi lliurat pel Design for the World i s’instal.la a Barcelona, treballa com a director d’art a 
publicitat i en projectes independents. En l’actualitat codirigeix ESPAIBUENROLLO estudi/taller 
especialitzat en reciclatge creatiu i artístic. Imatge CANETROCK 014, 015, 016 i 017.

Carles Recoder Web manager.
Enginyer Industrial Superior i responsable TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació), amb 
dilatada experiència en el desenvolupament i optimització de continguts web i online. Actualment 
treballa a SAM Sistemes. Web manager a CANETROCK 014, 015, 016 i 017.
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Col·laboradors
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Amb el Patrocini de:

Mitjà Oficial:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:



Més informació i 
venda d’entrades:

Contacte de Premsa

Descarrega’t l’APP per estar informat de tot: 
CanetRock 017

Segueix-nos també a les xarxes socials:
facebook / twitter / instagram: @canetrock_

Jordi Trilla 
jordi.trilla@aportada.com 
671 612 807 | 93 318 26 50

Rocio Pedrol
rocio.pedrol@aportada.com
663 729 057 | 93 318 26 50
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Preu:
35€ + despeses de gestió.

VENDA ANTICIPADA JA DISPONIBLE



www.sunmusicbcn.com


