


A MIRA-SOL 
TAMBÉ SOM 
MOLT GRANS!
Després de la Festa Major de Sant Cugat, arriba 
l’hora de les festes dels nostres barris i districtes, 
començant per Mira-sol. Aquesta vegada sí que 
podrà ser una festa completa, sense cap mena 
de restricció.

Les Festes Majors són dies per passar-nos-ho bé 
i divertir-nos amb la nostra família, les amistats, 
els veïns i les veïnes... Com a veïna de Mira-sol, 
em fa especial il·lusió que puguem encetar 
aquestes dies tan especials per impulsar la 
cohesió del barri.

Aquesta vegada tindrem com a pregoner el CFU 
Mira-sol Baco, un club amb més de 50 anys 
de vida, molt arrelat als nostres carrers i que 
fomenta el sentiment de pertinença al barri a 
través de l’esport. Tota l’activitat que es genera 
al seu camp durant les tardes de dilluns a 
divendres, i durant tot el cap de setmana, és vital 
per al batec social del barri. Per tant, el fet que 
siguin pregoners és un reconeixement a aquesta 
tasca tan valuosa.

Visca Mira-sol i la seva Festa Major!

Mireia Ingla i Mas
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

18.30 h 
DIVERDIVENDRES DE FESTA MAJOR
Afina la punteria a les parades de la fira 
vintage, visita els camerinos de maquillatge 
de fantasia o gaudeix dels jocs més animals! 
Pati del Casal de Mira-sol

20 h 
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec del CFU Mira-sol Baco  
Pati del Casal de Mira-sol                                                   

20.30 h 
PABLO & ALBA DUET EN CONCERT
Gaudeix de la música amb un tast de 
cerveses artesanes locals a càrrec de la 
Florestina
Pati del Casal de Mira-sol

21.30 h 
TEATRE
L’Hostelera, de Carlo Goldoni
Amb la cia. Mira-sol Teatre
Teatre del Casal de Mira-sol
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

08 
DIVENDRES



23.30 h 
CORREFOC D’ESPERIT JOVE
Un correfoc diferent per a tota la família amb 
els Diables de Sant Cugat 
Recorregut: c. Mallorca, c. Capella Sant Joan, 
c. Pamplona, pg. del Roser, c. Sant Sebastià, 
c. Vitòria, c. Pamplona, Casal de Mira-sol 

24 h
NIT JOVE DE FESTA MAJOR
SR. CHEN 
Sr. Chen ha demostrat ser un artista total capaç d’escriure, produir, cantar i crear noves 
sonoritats. Un artista que trenca amb els estereotips estètics i de masculinitat de l’escena 
urbana i que lluita per triomfar al món del hip-hop mantenint-se fidel al seu estil i personalitat.

ELANE
Rimadora sorgida de les terres de ponent, Elane és una de les nostres MC més combatives. 
Rap amb causa, missatge i lluita en un món tradicionalment masculí però que poc a poc va 
perdent l’hegemonia. Arriba a Mira-sol per presentar el seu nou álbum Metamorfosis.

Pista de davant del Casal de Mira-sol

Recomanacions:
• Si el correfoc passa pel vostre carrer, no hi 
deixeu aparcat cap vehicle, retireu la roba estesa 
i tanqueu bé les finestres, portes i persianes
• No es pot llançar aigua sobre els Diables
• Es recomana que les persones amb problemes 
auditius adoptin mesures de precaució.
• Les persones participants al correfoc s’han de 
protegir amb roba texana o de cotó i protegir-se 
bé el cap i la cara



18 h 
PARTIDES SIMULTÀNIES D’ESCACS 
Obertes a tothom, a càrrec del mestre Juan 
Romero
Organitza: Club d’Escacs Sant Cugat
Casal de Mira-sol 

18 h
TEATRE 
Quina barra!
Amb la cia. dXoc Teatre
Teatre del Casal de Mira-sol
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

18.30 h
MÚSICA PER NADONS 
A càrrec de Laura Viladrich
Viure la música des de ben petits comporta 
descoberta del cos, el llenguatge oral, la 
dansa, el ritme i el moviment.
De 2 a 12 mesos. Aforament limitat
Casal de Mira-sol

19.30 h 
SARDANES 
Amb la Cobla Contemporània
Pati del Casal de Mira-sol

De 10 a 14 h
MERCAT DE FESTA MAJOR
Aquest dissabte el Mercat de pagès de 
Mira-sol s’omple de festa! 
Amb les habituals parades de menjar i 
beure del Mercat de Pagès i les parades 
d’objectes del Mercat de segona mà 

A les 13 h
VERMUT MUSCIAL 
Amb Xavi Túrnez
Organitza: L’Ateneu i Coordinadora 
Sociocultural de Mira-sol
Carrer Mallorca (davant del Casal de Mira-sol)

D’11 a 14 h 
FESTA MAJOR A MIRA-SOL CENTRE
Un matí per a tota la família! 
Teatre, masterclass de zumba a càrrec 
del Gimnàs Anytime Fitness, pintacares i 
l’activitat infantil Entrena el teu cervell amb 
Totteràpia 
Organitza: Mira-sol centre
Hall del Mercat de Mira-sol Centre 

09 
DISSABTE

19.30 h
TALLER DE PATINET I SKATE
A càrrec d’Ungravity
T’agrada anar amb skate o patinet? Aprèn 
a lliscar més ràpidament i descobreix com 
fer acrobàcies mentre gaudeixes amb els 
amics i passes una bona estona. 
De 8 a 14 anys
Pista davant del Casal de Mira-solD’11 a 14 h 

FESTA DE L’AIGUA 
La gran festa de l’aigua, on els participants 
quedaran remullats mentre gaudeixen dels 
jocs i dels inflables aquàtics
Pista de davant del Casal de Mira-sol



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’un patinet 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, pg. de 
l’Orquídia, pg. del Baixador, c. d’Alacant,  camí 
de Sant Cugat al Papiol i Casal de Mira-sol

12 h 
FESTA DE L’ESCUMA
Torna la festa més refrescant de l’estiu: mú-
sica, animació i escuma de colors!
Pista davant del Casal de Mira-sol
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DIUMENGE

21.00 h 
SOPAR POPULAR DE CARMANYOLA
Pati del Casal de Mira-sol

22 h 
KARAOKE DE FESTA MAJOR
Torna l’activitat més emblemàtica de la 
festa!
Deixa la vergonya a casa i fes gaudir el 
públic del teu talent ocult. 
Pati del Casal de Mira-sol

00.30 h 
NIT DE BALL AMB TAPEO SOUND 
SYSTEM
La nit de dissabte és per ballar i gaudir d’un 
dels millors grups de versions amb més 
recorregut i gresca del panorama musical 
actual. Un autèntic repàs als millors hits de 
sempre i a les novetats més gamberres.
Pista davant del Casal de Mira-sol



19 h 
FESTA HOLI
Amb DJ Pumen
Gaudeix amb els amics o amb la família 
de la festa amb més color de l’estiu!
Vine vestit de blanc i impregna’t de la festa.

Recomanacions:
• Utilitzeu crema hidratant abans i després 
de la festa
• Protegiu-vos els ulls amb ulleres
• Protegiu-vos la boca per no respirar-los
• Els pigments són segurs, naturals i 
biodegradables
• No són tòxics ni agressius per a la pell
• Són solubles i molt fàcils de treure, tant de la 
pell com dels cabells i la roba.

Pista davant del Casal de Mira-sol

17.30 h 
BALL DEL CASAL DE LA GENT GRAN 
DE MIRA-SOL
Vine a ballar els balls de sempre!
Organitza: Col·lectiu de gent gran de Mira-sol
Casal de Mira-sol 

18 h
TEATRE FAMILIAR
L’Arc de Sant Martí i la lluna
Amb la cia. La mà de l’artista.
Una faula sobre aprendre a valorar les 
nostres peculiaritats explicada amb titelles 
grans i plenes de color i amb una banda 
sonora sorprenent. A partir de 3 anys.
Teatre del Casal Mira-sol
Entrades a centresculturals.santcugat.cat

21 h 
NIT D’HAVANERES I ROM CREMAT
A càrrec de Port Bo  
Vine a gaudir del fi de festa a la tradicional 
Cantada d’Havaneres de Mira-sol amb la 
gran interpretació de Port Bo.
Pati del Casal de Mira-sol

18 h
CLASSES OBERTES 
Escalfarem motors amb tallers de Country, 
Zumba i Pilates correcció postural.
*Cal portar una tovallola petita i aigua
Casal de Mira-sol

De 19 a 21 h
PORTES OBERTES A L’HORT DE 
MIRA-SOL
Vine a visitar l’hort per conèixer les persones 
que en formen part i informar-te de com 
participar en aquest projecte, i tasta una 
infusió o aigua aromàtica feta amb les 
plantes que hi cultivem.
Hort del Casal de Mira-sol 



Ho organitza:

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


