


TORNA LA 
FESTA!
Després de l’èxit de la Festa Major de Sant Cugat, 
arriba l’hora de les festes dels nostres barris i 
districtes, començant per Mira-sol! Fa un any ens 
vam veure obligats a suspendre-les a causa de 
la pandèmia. Va ser una decisió molt difícil de 
prendre, i per això ara tenim més ganes que mai 
de gaudir d’aquests moments.

És veritat que no són les Festes Majors que 
tindríem en una situació normal, però seran uns 
dies per passar-ho bé i divertir-nos amb la nostra 
família, amistats, veïns i veïnes... i fer comunitat. 
Com a veïna de Mira-sol, em fa especial il·lusió 
que el nostre barri enceti aquestes festes de 
proximitat. 

Ara que veiem la llum al final del túnel, és l’hora 
que fem tornar l’alegria a les places i carrers, al 
casal del barri, als voltants del camp de futbol 
i l’Institut-Escola Catalunya, a la pista de Mas 
Gener... I estic convençuda que ho farem amb la 
responsabilitat i sentit comú dels últims mesos. 
Visca Mira-sol i la seva Festa Major!

Mireia Ingla i Mas
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès
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20 h 
PREGÓ DE FESTA MAJOR
A càrrec dels alumnes de la primera promoció de 
l’Institut-Escola Catalunya.

MOSAIC EN CONCERT
Mosaic neix caminant lluny de l’asfalt, gaudint de 
les petites coses i amb ganes de cantar-se el món. 
Ells són el Gerard, el Roger i l’Adrià i des de Sant 
Cugat i Reus venen a compartir les ganes de riu-
re, cantar i ballar a través de la música.

Pati del Casal de Mira-sol

09 
DIVENDRES

22 h 
TEATRE
“El carrer Franklin”, de Lluïsa Cunillé 
A càrrec de la cia. Mira-sol Teatre.

Una farsa que ens parla dels desnonaments. 
Una visió satírica d’aquest drama,  per fer una 
crítica global de la nostra societat i revelar a 
través del teatre de l’absurd, “que el que és 
absurd és el món”.

Teatre del Casal de Mira-sol RESERVA

RESERVA

https://carrerfranklin.eventbrite.es
https://www.eventbrite.es/e/entradas-prego-de-festa-major-i-mosaic-en-concert-161325447757


23.30 h 
SR. WILSON I BELÉN NATALÍ 
EN CONCERT

Sr. Wilson, un dels artistes de l’escena 
Reggae i Dub més respectats, arriba a Mira-sol 
per presentar el seu nou treball en format EP 
anomenat “4 Flores” juntament amb el reconegut 
productor Genís Trani, després dels seus exitosos 
últims senzills “Stay homa” amb Stay Homas, o 
“My Driver” amb Biga Ranx.

Belén Natalí és una cantant i compositora 
multifacètica, component del projecte”Women 
Soldier”, amb el qual ha estat present a festivals 
internacionals com Rototom Sunsplash, Interna-
tional Dub Gathering i ViñaRock, entre d’altres.

Pati del Casal de Mira-sol RESERVA

https://www.eventbrite.es/e/entradas-sr-wilson-i-belen-natali-en-concert-160045198497


De 10.30 a 12.30 h
TALLERS ARTÍSTICS: ART & PLAY
A càrrec de Koala Art For Kids.
Vine al casal i gaudeix d’un matí ple de tallers 
increïbles i diferents!
Casal de Mira-sol

Tir amb art: Suca, apunta i... dispara! Poseu a 
prova la vostra punteria, alhora que participem 
en la creació d’un mural col·lectiu!
A partir de 4 anys.

10
DISSABTE

RESERVA

Mural Fluor Mar: Pintar a la foscor, és possible! 
Veniu a gaudir d’aquesta experiència creativa 
plena d’art florescent! 
A partir de 3 anys: infants acompanyats d’un adult.
A partir de 6 anys poden entrar sols, màxim un 
acompanyant adult per infant.

RESERVA

https://www.eventbrite.es/e/entradas-tir-amb-art-tallers-art-istics-art-play-160045605715
https://www.eventbrite.es/e/entradas-mural-fluor-mar-tallers-art-istics-art-play-160029559721


12.30 h
ESPECTACLE FAMILIAR
“Papanatas Band”
A càrrec de Marta de Marte.

Música i clown, espectacle on la màgia de la 
pallassa ens arriba a través de la música. Una 
mini orquestra formada per concertina, guitarra i 
joguines sonores que ens conviden a interpretar 
cançons entre jocs de malabarisme.

Casal de Mira-sol RESERVA

https://www.eventbrite.es/e/entradas-patanatas-band-160601335919


16.30 h
CAMPIONAT DE PETANCA DE 
MIRA-SOL
Inscripcions el mateix dia al Club de Petanca.

Club de petanca, c. Alps
Organitza: Club de Petanca Mira-sol

18 h
PARTIDES SIMULTÀNIES D’ESCACS 
Obertes a tothom, a càrrec del mestre Juan Romero.

C. Mallorca, davant del casal de Mira-sol 
Organitza: Club d’Escacs Sant Cugat
Inscripcions el mateix dia al Casal de Mira-sol.

18 h 
TEATRE
“Quatre píndoles”
A càrrec de la cia. dXoc Teatre.

Quatre obres teatrals de petit format que no es-
tan relacionades entre elles, tot i que s’hi entre-
veu un denominador comú: la insòlita temàtica 
acompanyada d’un divertit diàleg.

Teatre del Casal Mira-sol

19.30 h
SARDANES AMB LA COBLA 
CONTEMPORÀNIA
Pati del Casal de Mira-sol
Sense cita prèvia. Aforament limitat.

19.30 h
TALLER DE PATINET I SKATE 
A càrrec d’Ungravity

Apunteu-vos al taller per aprendre i divertir-vos 
fent els millors trucs!

Pista davant del Casal de Mira-sol

19.30 h 
De 8 a 11 anys

20.30 h
De 12 a 16 anys

RESERVA

RESERVA

RESERVA

https://quatrepindoles.eventbrite.es
https://www.eventbrite.es/e/entradas-grup-1-taller-de-patinet-i-skate-de-8-a-11-anys-160609059019
https://www.eventbrite.es/e/entradas-grup-2-taller-de-patinet-i-skate-de-12-a-16-anys-160608559525


23 h
RAFA MADAGASCAR LATIN 
JAZZ SEXTET EN CONCERT 
Amb una àmplia i extensa trajectòria internacional, 
el pianista i compositor Rafa Madagascar 
ens presenta un meravellós sextet de latin 
jazz, acompanyat de cinc excel·lents músics 
especialistes en el gènere: el Rangel García - veu 
i percussió, l’Oscar Neira – Saxòfon, el Santiago 
Acevedo - baby bass, el Yoan Sánchez - timbals i 
el Carlos Reis a les tumbadores.

Pati del Casal Mira-sol RESERVA

https://www.eventbrite.es/e/entradas-concert-rafa-madagascar-latin-jazz-sextet-160612072031


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. 

11
DIUMENGE

12.30 h
ESPECTACLE FAMILIAR 
“Baobab. Un arbre, un bolet i un 
esquirol”, amb la cia. La Pera llimonera.
Premi del Públic al Millor Espectacle de la Mostra 
d’Igualada 2019.

Dos venedors ambulants refugiant-se d’una gran 
tempesta, expliquen la història d’un bolet i un 
esquirol, que degut a la guerra emprenen una gran 
aventura per trobar un nou arbre on poder viure.

Teatre del Casal de Mira-sol RESERVA

https://baobablaperallimonera.eventbrite.es


De 19 a 21 h
Portes obertes a l’hort de Mira-sol
Vine a visitar l’hort per conèixer les famílies que 
en formen part i informar-te de com participar en 
aquest projecte, i emporta’t una planteta aromàtica 
d’obsequi!

19.30 h
MOSTRA DE BALLS
Descobreix com fer esport mentre balles i gau-
deixes! Una mostra de balls dels tallers de coun-
try i zumba del Casal de Mira-sol, amb l’Àngels 
Lalinde, la Carla Bustamante i els seus alumnes!

Pati del Casal de Mira-sol

22 h
CANTADA D’HAVANERES 
Vine a gaudir del fi de festa a la tradicional Cantada 
d’Havaneres de Mira-sol amb la gran interpretació 
de “Mar endins”, un grup d’havaneres amb molta 
història i  música marinera!

Pati del Casal de Mira-sol

18 h 
CONTACONTES 
“La llegenda del Boc de Can Vernet”
El Boc de Can Vernet representa el boc que un 
monjo del monestir de Sant Cugat va fer passar 
pel pont de Can Vernet del poble enganyant el 
diable, que és qui l’havia construït, i pagant el preu 
d’una ànima que havien pactat.

Vine al casal i descobreix tots els detalls de la 
llegenda més infernal de Sant Cugat, de la mà de 
l’Eva Tataret i els Diables de Sant Cugat.

Casal de Mira-sol RESERVA

RESERVA

RESERVA

https://www.eventbrite.es/e/entradas-contacontes-diables-161326065605
https://www.eventbrite.es/e/entradas-mostra-de-balls-del-casal-de-mira-sol-161309750807
https://www.eventbrite.es/e/entradas-cantada-dhavaneres-160613173325


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

NORMATIVA COVID-19

Aquest programa es regirà per les indicacions de Salut Pública en el moment de 
realitzar-se les activitats.

Actualment:

· Espectacles amb reserva d’entrada prèvia i/o registre per al control d’aforament.
· Amb públic estàtic, assegut i distància entre espectadors
· Amb ús de mascareta


