


Pregoneres
18.00 h 
Tabalada d’inici amb La Batuescola
Plaça U d’Octubre 

18.15 h 
Cercavila popular amb els Caparrots, els Diables i 
l’Escola de Música Tradicional de Sant Cugat.
Recorregut: pl. de l’U d’Octubre, c. de la Creu, av. de 
Cerdanyola, c. de Borrell, c. Monestir i pl. d’en Coll. 

19.30 h 
Pregó de Festa Major a càrrec de Noestasola, 
Hora Bruixa i La Casa de la Dona
Plaça d’en Coll

20.00 h 
“Juntes som més fortes”, Perquè les dones del 
barri volem viure lliures, per Festa Major omplim el 
carrer! Performance a càrrec d’Hora Bruixa. 
Qui vulgui participar ha d’arribar a les 19.45 h
Plaça d’en Coll

Divendres 5 
20.30 h 
Passi del curt Suma’t realitzat per la Xarxa 
Monestir – Sant Francesc, amb la col·laboració de 
les entitats encarregades del Pregó i la participació 
de veïns i veïnes del barri.
Plaça d’en Coll

21.30 h 
Cinema a la fresca: “Coco” 
Queda’t a sopar a la plaça i gaudeix d’una gran 
pel·lícula! Recomanada per a tots els públics.
Plaça d’en Coll

De 22.00 a 01.00 h
Nit Jove  
22.00 h Koré – rock i pop
23.00 h El Hijo del Flaco – rumba fusió
00.00 h Música punxada 
00.45 h Fi de festa amb Karabassà – batucada
Organització i servei de bar: La Xesca
Jardins de Sant Francesc

És temps de festa! Temps de gresca i alegria, però 
també temps de reflexió col·lectiva dels problemes 
que ens afecten com a societat, com a ciutat, com 
a barri. 

Enguany per reconèixer a les entitats que lluiten 
contra la violència masclista, xacra que ens afecta 
com a societat, les pregoneres de la Festa són les 
entitats Noestasola, Casa de la Dona i Hora Bruixa. 
Entitats que destaquen per la seva tasca per 
erradicar les violències masclistes i per aconseguir 
la igualtat entre homes i dones.

La violència masclista és l’expressió més extrema 
de les desigualtats per raó de gènere. Només des 
de la sensibilització i l'educació en la igualtat de tota 
la societat assolirem models justos i equitatius de 
relació entre dones i homes. 

És imprescindible identificar fàcilment la violència 
masclista i rebutjar-la. Per això, la Xarxa Monestir - 
Sant Francesc amb la col·laboració de les entitats 
pregoneres ha elaborat el curt Suma’t!  per a la 
sensibilització contra la violència masclista. 

La violència masclista no és una qüestió domèstica, 
sinó una xacra que concerneix tota la societat. Tots 
i totes hem de fer-hi front. 

Dona Informació
Ajuntament de Sant Cugat



De 10.00 a 13.00 h 
Matinal familiar 
Jocs tradicionals, maquillatge, tallers lúdics de ciència 
en anglès i un espai 0-3 anys per als més menuts!
A les 11.30 h Exhibició de dansa Dance Works Sant Cugat 
Plaça d’en Coll i voltants

10.30 h, 11.15 h  i 12 h 
Ruta històrica pels barris del Monestir i 
Sant Francesc
Cal inscripció prèvia a: xarxa.monfran@santcugat.cat
Públic familiar (+12 anys)
Organitza: Xarxa Monestir Sant Francesc
Sortida: Museu Monestir

13.30 h 
Holi Festival, la festa dels colors!
A càrrec dels nois i noies del Consell 13/16 
Preu pack: 3 € (inclou pigments i altres sorpreses) 
Venda al Xalet Negre a partir de les 10 h
Plaça d’en Coll

Dissabte 6 17.00 h
Concurs de pastissos
Inscriu-te al Xalet Negre o bé escriu a
xarxa.monfran@santcugat.cat
Jardins de Sant Francesc 

17.30 h
El Show del Casal
Espectacle de varietats a càrrec del Casal de la 
Residència Sant Cugat. 
Jardins de Sant Francesc

20.00 h 
Rua boliviana amb els Caporales “La Fraternidad” 
de Sant Cugat 
Dels Jardins de Sant Francesc a la plaça d’en Coll

21.00 h
Sopar de carmanyola. Porta el teu plat cuinat de 
casa i compartiu taula amb el veïnat! 
Plaça d’en Coll

22.00 h
Nit de Ball amb els Boogie Woogie
Plaça d’en Coll

12.00 h 
Tallers i música 
Taller obert i mostra amb PERCu-SO
(porta quelcom per picar i participa)
Concert amb AJO (jazz) i mostra musical
Organitza: Aula de So
Jardins de Sant Francesc

14.00 h 
Paella Popular*
Preu del tiquet: 9 € 
(inclou plat d’arròs, beguda, pa i postres)
Jardins de Sant Francesc

15.00 h 
La Gran Rifa*
Amb generosos premis dels establiments del barri!
Preu: 2 € (1 € pels 100 primers tiquets de la paella)
Jardins de Sant Francesc

Diumenge 7 16.00 h 
Ball de fi de festa i rom cremat per a tothom!
Amb el concert de The Best Band in Town
Jardins de Sant Francesc 

* Venda anticipada de tiquets al Xalet Negre a 
partir de l’1 d’octubre o bé als punts d’informació 
dels actes de la festa



Cercavila amb Diables Consells Holi Festival
Es recomana que els comerciants i veïns en-
retirin els tendals, els para-sols i les terrasses, 
tapin els vidres i abaixin les persianes. Per 
tapar els vidres es recomana cartró o roba no 
sintètica.

No hi deixeu aparcat cap mena de vehicle i tanqueu 
bé les finestres, les portes i les persianes.

L’organització adverteix a les persones amb 
problemes d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en 
especial la gent gran i els infants, que adoptin 
mesures de precaució.

No llanceu aigua sobre els diables perquè 
porten pólvora i seria perillós.

Consulteu la resta de recomanacions de segure-
tat, prevenció i autoprotecció a santcugat.cat i 
gencat.cat

Tot i així recomanem:

utilitzar crema hidratant abans i després de la 
festa.

Protegir-vos els ulls amb ulleres.

Protegir-vos la boca per no respirar-los.

Demanem que tots els pigments utilitzats en 
aquest acte siguin els de l’organització, els 
quals estan certificats i garanteixen el bon 
funcionament.

Recomanacions de seguretat

Els pigments (pols) són segurs, biodegradables i 
naturals. No són tòxics ni agressius per a la pell. Són 
100% orgànics i no perjudiquen el medi ambient. Són 
solubles i molt fàcils de treure, tant de la pell com 
dels cabells i la roba.

Informació i col·laboradors

Establiments 

Òptica Mirasol
La Brasa del Mini Golf 
La Pasta Boixa 
El Celler d’en Medir
Trattoria-Pizzeria Mezzanotte
Telepizza 
Sonia Gallego Esteticien
Bugaderia Wash Express
Creu en Bio
Autoescola Garcaz 
Colmado Quílez
QKDS Moda
Pily y Mili
Family Land
DELIATEAChEr
Dance Works

Entitats 

La Batuescola
Els Caparrots
Els Diables
Escola de Música Tradicional
Consell 13/16
Casal de la residència Sant Cugat
Caporales La Fraternidad de Sant Cugat
hora Bruixa
La Xesca
Aula de So
Xarxa Monestir-Sant Francesc
Grup de Facebook del barri

Les pistes de Sant Francesc obriran per Festa Major!
Dissabte i diumenge de 10 a 14 h i de 17 a 21 h




