
DISSABTE 21/10

DIUMENGE 22/10

Cercavila popular pels carrers del barri els Caparrots de 
Sant Cugat i Esclat d’inici de festa amb els Diables de Sant 
Cugat. Recorregut: Pl. d’en Coll, c. Orient, c. Borrell, av. de 
Cerdanyola, c. Montserrat, c. Orient i Pl. d’en Coll 

Arrencada de festa amb l’actuació de la BatuCollserola.

Big Aula Band i Combos musicals
Actuació especial de la banda de l’Aula de So i els seus 
combos musicals. 

Plaça d'en Coll

Plaça d'en Coll

Plaça d'en Coll

Inauguració de  l'Espai per a Gent Activa 
Circuit de màquines per fer exercici de manteniment. Una 
de les propostes guanyadores dels pressupostos 
participatius. 

Concurs de coques 
Participa al concurs de coques i guanya un parell d’entrades 
per algun dels espectacles del programa “Cultura de Prop” 
de la XCCP, lots de productes i moltes sorpreses més!

Orquestra Boogie Woogie i Rom Cremat 
Cloenda de la festa del barri amb el concert de 
l’orquestra Boogie Woogie.

DIVENDRES 20/10

19.00 h

18.30 h

11.00 h

14.00 h

11.00 h

11.00 h

11.00 h

12.30 h

13.15 h

17.00 h

20.00 h Pregó per l'AMPA de l’Escola Collserola.
Enguany volem reconèixer l’AMPA de l’Escola Collserola per 
la seva tasca, la qual contribueix juntament amb el projecte 
educatiu, a fer d’aquesta escola una de les capdavanteres de 
la ciutat i orgull del barri.  A càrrec d’Andreu Sierro.

Botifarrada i barres de cervesa 

Botifarrada i barres de cervesa 

20.30 h

20.30 h

22.00 h

23.30 h

Concert The Killing Hits 
Un concert per a recordar les cançons de tota la 
vida, ballar i compartir!

Concert Pd Magenta 
Música jove per ballar i passar-s’ho bé!

18.00 h

21.00 h

21.00 h

23.00 h

18.00 h

20.00 h

21.00 h

11.00 h

11.00 h

11.00 h

11.30 h

11.00 h

Sessió d’exercici dirigit a  l'Espai per a Gent Activa
Dirigida per un expert/a per ensenyar-nos a treure el 
màxim pro�t de les màquines i fer-ho amb seguretat.  

Festa infantil
Taller de cuina 
Jocs gegants 
Pinta cares 
Joc Trenquem murs, construïm ciutats 
Taller de samarretes. Porta la teva samarreta blanca i fes un 
disseny molt colorit

Portes obertes Pistes de Sant Francesc 

El cas de la Pizzeria Tomassi
Si tens entre 12 i 90 anys, vine a jugar a resoldre el cas de la 
Pizzeria Tomassi.  Participa en equips de 2 a 5 persones. Als 
equips sempre ha d’haver almenys un adult. 
Places limitades per ordre d’arribada. 
Última sortida a les 12 h. 

Vermut i pica-pica 

Concert del Grup del PlaFa
Grup d’alumnes de l’INS Joaquima Pla i Farreras. 

Concert de L'Spessa 
Concert de rumba catalana i d’autor. 

El Show del Casal 
Espectacle de varietats del Casal de la Residència Sant Cugat.

Taller de Swing 
Vine a aprendre a ballar Swing!

Ballada de Swing
Posa en pràctica el que has après.  

Sopar de carmanyola 
Es sortejaran entre les persones 
assistents entrades per concerts 
de música clàssica de la 
programació 2017/2018 oferts per 
Joventuts Musicals de Sant Cugat 
del Vallès, entrades de la 
programació del Teatre Auditori, 
lots de productes i molt més!  

Balla a la Plaça d’en Coll

Jardins de Sant Francesc

Exposició: Sant Cugat Vinyes i Blat 
Museu de Sant Cugat

1a Olimpíada de pagès 
Els primers 50 inscrits tindran d’obsequi el mocador o�cial 
de la Festa.

Portes obertes Pistes de Sant Francesc Paella popular
Els primers 100 tiquets tindran d’obsequi el mocador 
o�cial de la Festa. 
Venda anticipada en la carpa d’informació de la Festa 
Preu: 7,50 €

L’organització es reserva el dret a modi�car, parcial o totalment, les activitats si causes imprevistes ho fan necessari.  


