
FESTA MAJOR
MIRA-SOL

6, 7 i 8 de juliol
2018

Mira-sol



20 h Pregó de Festa Major, a càrrec de l’Associació 
Hort Mira-sol  
Pati del Casal de Mira-sol        

20.30 h Pícnic a la fresca
Masia de Can Rabella de Can Mates
Ho organitza: AV Can Mates

DivenDres 6
23 h Correfoc d’esperit jove
Un correfoc diferent per a tota la família. Amb els 
Diables de Sant Cugat i Les Forques de Can Deu 
Recorregut: c. de Mallorca, c. de Capella Sant Joan, c. de 
Pamplona, pg. del Roser, c. de Sant Sebastià , c. de Vitòria, 
c. de Pamplona i Casal de Mira-sol 
Ho organitza: Diables de Sant Cugat

21.30 h Teatre, a càrrec de la companyia Mira-sol 
Teatre
Amb la presentació de l’obra “Tirant lo Tirant”, de Rafel 
Santapau, dirigida per Rosa Sicart
Teatre del Casal Mira-sol
Reserva d’entrades a: www.centresculturals.santcugat.cat

22 h Cinema a la fresca
Amb la pel·lícula “Trolls”
Masia de Can Rabella de Can Mates
Ho organitza: AV Can Mates

22.30 h Nit de sevillanes amb Nuevos Horizontes, 
Azabache, Sonakay i Alegria
Restaurant La Ponderosa
Ho organitza: Restaurant La Ponderosa

24 h Nit jove 
Com si els músics de Raphael fossin els Skatalites. Com 
un duet entre Tom Jones i Desmond Dekker. Com el fill 
secret de Bob Marley i Lady Gaga.  Festa amb majúscu-
les. A la jamaicana.
Pista de davant del Casal de Mira-sol



Dissabte 7
De 10 a 13 h “Prova el pàdel”. Jornada de portes obertes 
al Pàdel Mira-sol  
Activitat gratuïta. Pàdel Mira-sol. Carrer de Sevilla, 53

D’11 a 13 h Festa de l’aigua 
Veniu a participar a la festa de l’aigua, on quedareu re-
mullats mentre supereu totes les proves d’aigua i, a més, 
podreu gaudir de l’inflable aquàtic.
Pista de davant del Casal de Mira-sol

De 10.30 a 13.30 h Festa Major a Mira-sol Centre
Ball i activitats infantils: pintacares, globoflèxia i molt 
més!
Pl. d’Ausiàs March
Ho organitza: Mira-sol Centre

16.30 h Campionat de Petanca de Mira-sol
Inscripcions el mateix dia al Club de Petanca, al c. Alps
Ho organitza: Club de Petanca Mira-sol

De 17 a 19 h Transmissió de coneixements amb “Les 
Àvies Remeieres de la Pedra Tosca”
Demostració de remeis populars per a al·lèrgies, a 
per a protecció del sistema immunitari i presentació 
d’ungüents.
Sala d’actes del Casal de Mira-sol
Ho organitza: Grup de Natura de la Coordinadora 
sociocultural de Mira-sol 
Amb la col·laboració de: Associació Hort Mira-sol

17.30 h Partides simultànies d’escacs 
Obertes a tothom, a càrrec del mestre Juan Romero
C. de Mallorca, davant del Casal de Mira-sol 
Ho organitza: Club d’Escacs Sant Cugat

17.30 h Tarda de Jocs col·laboratius 
Activitat familiar i per a totes les edats amb tallers de jocs
de taula col·laboratius.
C. Mallorca, davant del casal de Mira-sol

19 h  Sardanes amb la cobla Ciutat de Granollers
Pati del Casal de Mira-sol

19.30 h Teatre. A càrrec de dXOC Teatre
Amb la presentació de l’obra “En Bert, no hi toca”, 
d’Assumpta Castells i dirigida per Pep Ordóñez
Teatre del Casal Mira-sol
Reserva d’entrades a: www.centresculturals.santcugat.cat

21.30 h Sopar popular de carmanyola
Pati del Casal Mira-sol

22 h Karaoke de Festa Major
Deixa la vergonya a casa i fes gaudir el públic del teu 
talent ocult
Pati del Casal Mira-sol

00.30 h Nit de Ball amb Balahits
Són, sense dubte, els més ràpids disparant hits. A 30 
temes per hora, Balahits són una tempesta festiva. 



10.30 h Bicicletada popular
Passejada amb bicicleta, patins, tricicle, carro, cotxet, 
monopatí...Vine amb qualsevol cosa que tingui rodes! 
En acabar el recorregut, es farà el sorteig d’una bici entre 
tots els participants.
Recorregut: Casal de Mira-sol, c. de Mallorca, pg. del Nard, 
c. de Fuerteventura,  av. de Mas Gener, Restaurant Mas 
Gener, c. d’Aragó,  av. de Can Cabassa, pg. del Roser, c. 
de Montblanc, c. de l’Ordal, av. de Montserrat Roig, ponts 
de Pompeu Fabra,  c. de Vallseca, camí de Sant Cugat al 
Papiol i Casal de Mira-sol
Ho organitza: AV Sant Joan de Mira-sol

12 h Festa de l’escuma
Torna la festa més refrescant de l’estiu: música, animació 
i escuma de colors!
Pista davant del Casal de Mira-sol

De 18 a 20 h Tarda de portes obertes a l’Hort Mira-sol
Vine a conèixer l’hort del Casal de Mira-sol amb els mateixos 
hortolans! Entrada lliure i música en directe, a càrrec del 
cantautor Huno; i per als més petits, el Joc del Planter, amb 
sorpresa inclosa.
Hort del Casal de Mira-sol
Ho organitza: Associació Hort Mira-sol

21 h Havaneres amb Els Pescadors de l’Escala i 
rom cremat
Vine a gaudir del fi de festa a la tradicional cantada 
d’havaneres de Mira-sol amb la gran interpretació 
d’Els Pescadors de l’Escala, un grup d’havaneres i de 
música marinera, amb més de 50 anys d’història!
Pati del Casal de Mira-sol
Ho organitza: AV Sant Joan de Mira-sol
L’organització es reserva tots els drets de modificar, si 
és necessari, els actes de la festa.

Diumenge 8
18.30 h Ball del Casal d’avis de Mira-sol
Obert a tothom. Vine a ballar els balls de sempre!
Casal de Mira-sol 
Ho organitza: Col·lectiu de gent gran de Mira-sol

18 h Taller de Castells
Si vols gaudir del treball en equip, de la importància de 
cada persona per assolir un objectiu comú, no t’ho pensis 
dues vegades! Vine al taller dels Castellers de Sant Cugat i 
coneix-los de ben a prop.
Pati del Casal de Mira-sol 
Ho organitza: Castellers de Sant Cugat 

19 h taller de ball de Bastons 
Amb un parell de bastons a les mans i el so de les gralles 
i els timbals,  tu també pots ser bastoner per un dia! 
Amb aquest taller aprendràs les picades bàsiques i, si 
t’atreveixes, fins i tot un ball!
Pati del Casal de Mira-sol 
Ho organitza: Bastoners de Sant Cugat



COL·LABORA: Mira-sol Teatre, Col·lectiu Gent Gran de Mira-sol, Club d’Escacs Sant Cugat,  dXOC Teatre, 
Club de Petanca Mira-sol, Banc del Temps Mira-sol, Associació Hort Mira-sol,  AV Sant Joan de Mira-sol,  
APV Mas Gener, AV Can Mates, Grup de treball de natura de la Coordinadora, Associació “No estàs 
sola”, Associació Creativitat i Salut, Castellers de Sant Cugat, Diables de Sant Cugat, Bastoners de Sant 
Cugat, Pàdel Mira-sol, Restaurant La Ponderosa i Centre Comercial Mira-sol Centre.  

L’organització es reserva tots els drets per modificar, si és necessari, els actes de la festa.

ORGANITZA:


