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24 h Nit Jove de Festa MaJor 
Homes LLúdriga, grup de rap amb forta influència de la música 
negra, amb una gran acollida entre el públic especialitzat per la qualitat 
sonora de les seves propostes. Estan de gira presentant el seu primer 
disc de llarga duració, Pampallugues. 

aLeX BaroC, cofundador del segell discogràfic creat a Londres, 
Breakfast music, i dj resident de Planetària BCN. Ha preparat una 
sessió per l’ocasió plena de house, minimal, electro, breaks i techno.

Pista de davant del Casal de Mira-sol

18 h diverdiveNdres de Festa MaJor 
Jocs Gegants per a tota la família i  pintacares infantil
Pati del Casal de Mira-sol                                                   

20 h PreGÓ de Festa MaJor
A càrrec de l’associació “No estàs sola”, entitat de suport a 
dones supervivents de la violència masclista de Sant Cugat
Pati del Casal de Mira-sol                                                   

20.30 h MÚsiCs de Carrer
eLi esCoda & marC Berruezo
Un duo, cent per cent santcugatenc, de versions acústiques i càlides
Pati del Casal de Mira-sol                                                   

DivenDres 5

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. Mallorca, c. Capella Sant Joan, c. Pamplona, pg. del 
Roser, c. Sant Sebastià, c. Vitòria, c. Pamplona, Casal de Mira-sol 
Organitza: Diables de Sant Cugat

Dissabte 6
11 h Prova el Pàdel
Jornada de portes obertes al Pàdel Mira-sol. 
Activitat gratuïta. 
Organitza: Pàdel Mira-sol
Pàdel Mira-sol. C. Sevilla, 53. 

11 h Festa de l’aiGua 
La gran festa de l’aigua, on els participants quedaran remullats 
mentre superen totes les proves d’aigua i gaudeixen de l’inflable 
aquàtic
Pista de davant del Casal de Mira-sol

11 h Festa MaJor a Mira-sol CeNtre
Exhibició de ball de l’Escola de Dansa Esther Boch i de zumba del 
Gimnàs Anytime Fitness. Activitats infantils, pintacares, llits elàstics 
i música
Organitza: Mira-sol centre 
Pl. d’Ausiàs March

16.30 h CaMPioNat de PetaNCa de Mira-sol
Inscripcions el mateix dia al Club de Petanca Mira-sol
Organitza: Club de Petanca Mira-sol
C. Alps

18 h PreseNtaCiÓ del reCull de FotoGraFies
aNtiGues “història de Mira-sol”
Organitza: Coordinadora sociocultural de Mira-sol 
Col·labora: Banc del temps Mira-sol
Sala Parèntesi del Casal de Mira-sol

18 h Partides siMultàNies d’esCaCs 
A càrrec del mestre Juan Romero
Organitza: Club d’Escacs Sant Cugat
Casal de Mira-sol 

18.30 h tarda de CoNtaCoNtes 
Contes deseXpLiCats, personatges i relats clàssics capgirats 
com un mitjó amb arguments plens de sorpreses i molt humor. 
A càrrec de la companyia Vivim del cuentu
Organitza: Coordinadora sociocultural de Mira-sol 
Casal de Mira-sol

19 h  sardaNes
CoBLa Contemporània
Pati del Casal de Mira-sol

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 
tapeo sound system. La nit de dissabte és per ballar i gaudir 
d’una de les orquestres amb més recorregut i gresca del panora-
ma musical actual. Un autèntic repàs als millors hits de sempre
Pista davant del Casal de Mira-sol

salutaCiÓ de l’alCaldessa

Estimats veïns i veïnes,

Arriba el juliol i això vol dir que arriba 
una nova festa grossa del barri. Un 
conjunt d’activitats que representen una 
oportunitat per poder sortir al carrer, 
enfortir els vincles entre el veïnat i lluir 
el teixit associatiu de què gaudim al 
barri. Enguany, a més, el pregó prendrà 
un caire reivindicatiu contra la violència 
masclista, ja que tenim com a pregonera 
l’associació No Estàs Sola, a qui hem 
d’agrair la seva enorme tasca.

Em fa una especial il·lusió viure aquesta primera Festa Major de 
Mira-sol com a alcaldessa. I és que he vingut a viure-hi fa pocs 
mesos i ja he tingut l’oportunitat de descobrir racons especials i de 
conèixer persones i associacions que m’han acollit amb els braços 
oberts, a mi i la meva família.

Visca Mira-sol i visca la seva Festa Major!

mireia ingla i mas
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

21.30 h teatre
A càrrec de la companyia Mira-sol Teatre, amb la presentació de 
“Diner (molt) negre”, de Ray Cooney i dirigida per Rosa Sicart
Teatre del Casal Mira-sol
Reserva d’entrades a: www.centresculturals.santcugat.cat



11 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. Everest i c. 
Vitòria, Camí de Sant Cugat al Papiol i Casal de Mira-sol
Organitza: AAVV 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

18 h tarda de Ball
Obert a tothom. Vine a ballar els balls de sempre!
Organitza: Col·lectiu de gent gran de Mira-sol
Casal de Mira-sol 

tarda de Portes oBertes a l’hort Mira-sol
Vine a visitar l’hort i endinsa’t en el món de l’horticultura:
17 H visita guiada per conèixer les hortalisses d’estiu
18 H visita guiada i reconeixement de les plantes aromàtiques

Diumenge 7 19 H Animació teatral interactiva “L’hort és viu!”, a càrrec de la
companyia Les Ulleres màgiques, amb Lorens Witty
Organitza: Associació Hort Mira-sol
Hort del Casal de Mira-sol

19.30 h teatre
A càrerc de la companyia dXOC Teatre. Amb la presentació 
de “Les dones del bandoler”, de Margarida Feliu i Portabella
i dirigida per Pep Ordóñez. A la memòria de Consol Pagès Llobell
Reserva d’entrades a: www.centresculturals.santcugat.cat
Teatre del Casal Mira-sol

21 h havaNeres i roM CreMat
mar endins, un grup d’havaneres amb molta d’història i de 
música marinera
Organitza: AAVV Sant Joan de Mira-sol
Pati del Casal de Mira-sol



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, Associa-
ció Hort Mira-sol, AAVV Sant Joan de Mira-sol, APV Mas 
Gener, AAVV Can Mates, Grup de treball de natura de 
la Coordinadora, Associació “No estàs sola”, Associació 
Creativitat i salut, Pàdel Mira-sol, i Centre Comercial 
Mira-sol Centre

ORGANITZA:

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


