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MONESTIR

SANT FRANCESC

4, 5 i  6 d’octubre



Pregoners i pregoneres: Taller Jeroni de Moragas
19.30 h 
Tabalada d'inici a càrrec dels Tabalers 
dels  Diables de Sant Cugat
Plaça U d’Octubre
 
19.40 h 
Cercavila popular amb els Caparrots, 
els Diables de Sant Cugat i l’Escola de 
Música Tradicional de Sant Cugat. 
Recorregut: pl. de l’U d’Octubre, c. Torre, pg. 
Francesc Macià, rbla. de Mossèn Juli, c. de 
Santa Rosa, av. de Ragull, ptge. Diputació, 
c. Granja, c. d’Ildefons Cerdà, c. Borrell, c. 
Monestir, pl. del Coll.  

20.00 h 
Instal·lació fixa de la Ruta històrica. 
Fes un viatge auditiu pels diferents punts 
destacats del barri del Monestir i Sant 
Francesc. Vine amb el teu telèfon mòbil i 
llegeix els codis QR
A càrrec de la Xarxa Monestir – Sant Francesc.
Plaça d’en Coll

Divendres 4 20.30 h 
Pregó de Festa Major a càrrec de 
Taller Jeroni de Moragas
Plaça d’en Coll

20.50 h 
Presentació del vídeo “El nostre 
Barri, la nostra casa”. El nostre barri 
és especial. Com una gran família, al barri 
conflueixen persones grans, joves i in-
fants, famílies d’orígens culturals diferents 
i famílies “de tota la vida”. Realitzat per 
la Xarxa Monestir – Sant Francesc, amb 
la col·laboració i participació de veïns i 
veïnes del barri.
Plaça d’en Coll

21.00 h 
Cinema a la fresca: “Campeones” 
Edat recomenada: + 7 anys
Plaça d’en Coll

De 22.00 a 01.00 h
Nit Jove amb Willow Tree, Parakun-
dé i PDs locals. Hi haurà servei de bar
Organitza: Casal de Joves La Xesca
Jardins de Sant Francesc

És temps de festa! I també temps per reconèixer 
la feina d’una entitat arrelada al barri que fa 46 
anys que treballa per la inclusió social i laboral 
de persones adultes amb diversitat funcional 
intel·lectual, malaltia mental i trastorn de l’espectre 
autista (TEA).

Fa cinc anys que el Taller de Jeroni de Moragas i 
el seu projecte Mix Servei, situat a la rambla del 
Torrent d'en Xandri,  crea espais d’aprenentatge, 
convivència i ocupació per als santcugatencs i 
santcugatenques amb diversitat funcional, per tal 
de promoure i afavorir la seva inclusió social.

Al barri del Monestir i Sant Francesc ens omple 
d'orgull tenir-la com a veïna, ja que és una entitat 
que fa una tasca tan necessària com enriquidora 
socialment. Per aquest motiu, hem volgut donar la 
veu al Taller Jeroni de Moragas perquè siguin els 
pregoners de la nostra festa!

Us convidem a gaudir de la festa amb respecte. 
Recordeu: només el sí és sí. 
Cap assetjament ni agressió sexual està permesa!

Són tres dies per gaudir i compartir l'empremta i el 
compromís del nostre barri. Visca la festa del barri!

Taula de programació de la Festa Major del Barri



De 11.00 a 14.00 h 
Matinal familiar 
Jocs tradicionals, maquillatge, conta-con-
tes i un espai 0-3 anys per als més menuts!
Plaça d’en Coll i pg. Torreblanca

D’11.00 a 14.00 h
Mercat de segona mà 
Organitza: Ateneu Santcugatenc
Jardins de Sant Francesc

11.30 h 
El teu portàtil vell pot tenir molta vida
Activitat en suport al Projecte Labdoo. 
Organitza: Petits Músics del Mon
Jardins de Sant Francesc

12.00 h 
Taller obert de reciclatge de portàtils 
En suport al Projecte Labdoo
Cal inscripció prèvia a: info@petitsmusics.org 
Organitza: Petits Músics del Mon
A l’Aula de So

Dissabte 5 12.15 h 
Taller obert de música electrònica i 
producció musical
Cal inscripció prèvia a: info@plenimusic.com 
A partir de 12 anys
Organitza: Aula de So
A l’Aula de So

12.30 h 
Actuacions musicals
Organitza: Aula de So
Jardins de Sant Francesc

13.30 h 
Festa Holi, la festa dels colors!
A càrrec dels nois i noies del Consell 13/16 i 
la música punxada de Germinator
Vine al Xalet Negre a partir de les 10 h i 
t’enduràs el pack per participar en la festa 
Holi! 
Preu: 3 € (inclou pigments i altres sorpreses)
Plaça d’en Coll

* Venda anticipada de tiquets al Xalet Negre a 
partir de l’1 d’octubre o bé als punts d’informació 
dels actes de la festa

De 17.00 a 19.00 h 
Concurs de pastissos
Porta el teu pastís, hi ha molts premis 
en joc!  Un jurat popular i qualificat 
n’escollirà els 3 millors: el més original, 
el millor tast i la millor presentació!
Inscriu-te al Xalet Negre o bé enviant 
un correu electrònic a 
xarxa.monfran@santcugat.cat
Jardins de Sant Francesc 

17.15 h
Les Llavors Viatgeres
Contes d’arreu del món
Espectacle a càrrec de la Cia. Patawa i, 
amb la participació de veïns i veïnes 
del barri.
Jardins de Sant Francesc

19.00 h
Improsionant
Un match de teatre d'improvisació
Cia Tallers de Teatre Sílvia Servan
Jardins de Sant Francesc

20.30 h 
Rua boliviana amb els Caporales 
“La Fraternidad” de Sant Cugat 
Dels Jardins de Sant Francesc a la 
plaça d’en Coll

21 h
Sopar de carmanyola
Porta el teu plat cuinat de casa i 
compartiu taula amb el veïnat!
També podreu comptar amb les 
foodtrucks de Festa Major!
Plaça d’en Coll

22.00 h
Nit de Ball amb els Boogie Woogie
Ens faran vibrar fins ben entrada la nit! 
Plaça d’en Coll



Cercavila amb Diables Consells Holi Festival
Es recomana que els comerciants i veïns en-
retirin els tendals, els para-sols i les terrasses, 
tapin els vidres i abaixin les persianes. Per 
tapar els vidres es recomana cartró o roba no 
sintètica.

No hi deixeu aparcat cap mena de vehicle i tanqueu 
bé les finestres, les portes i les persianes.

L’organització adverteix a les persones amb 
problemes d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en 
especial la gent gran i els infants, que adoptin 
mesures de precaució.

No llanceu aigua sobre els diables perquè 
porten pólvora i seria perillós.

Consulteu la resta de recomanacions de segure-
tat, prevenció i autoprotecció a santcugat.cat i 
gencat.cat

Utilitzar crema hidratant abans i després de la 
festa.

Protegir-vos els ulls amb ulleres.

Protegir-vos la boca per no respirar-los.

Demanem que tots els pigments utilitzats en 
aquest acte siguin els de l’organització, els 
quals estan certificats i garanteixen el bon 
funcionament.

Recomanacions de seguretat

Els pigments (pols) són segurs, biodegradables i 
naturals. No són tòxics ni agressius per a la pell. Són 
100% orgànics i no perjudiquen el medi ambient. Són 
solubles i molt fàcils de treure, tant de la pell com 
dels cabells i la roba.

Tot i així recomanem:

12.00 h 
Vermut bolivià
Acompanyament musical a càrrec 
de Bóssalo 
Amb la col·laboració de: Caporales 
"La Fraternidad" de Sant Cugat i Casal 
de Joves La Xesca
Jardins de Sant Francesc

14.00 h 
Paella Popular 
Preu del tiquet: 9€ tiquet anticipat / 
11 € el mateix dia (inclou plat d’arròs, 
beguda, pa i postres)
Venda anticipada al Xalet Negre a partir 
del 30 de setembre o bé als punts 
d’informació que trobareu als actes de 
la festa
Jardins de Sant Francesc

Diumenge 6
15.30 h
Ball de fi de festa 
Amb The Best Band in Town 
Jardins de Sant Francesc

A la mitja part del concert 
Gran Rifa Popular
Amb generosos premis dels establiments 
del barri!
Preu: 1 € 
Venda anticipada al Xalet Negre a 
partir del 30 de setembre o bé als punts 
d’informació que trobareu als actes de 
la festa

A la finalització del concert hi haurà rom 
cremat per a tothom!
Jardins de Sant Francesc



Informació i col·laboradors

Establiments 

Òptica Mirasol
Vdgust
Telepizza
La cabina de Sònia 
Vannelian Estilistes
Ferreteria Sabadell
Akadia Perruquers 
Laine & Cotton
Claros Bebitos
Bugaderia Wash Express
Colmado Quílez
QKDS Moda
Pily y Mili
Family Land
Llar d'infants Somriures

Entitats 

Taller Jeroni de Moragas
Els Caparrots
Els Diables Sant Cugat 
Escola de Música Tradicional 
Consell 13/16
Caporales La Fraternidad de Sant Cugat
Hora Bruixa
Casal de joves La Xesca
Petits Músics de Món
Aula de So
Gilgal solidari
Grup de Facebook del Barri
Residència Sant Cugat
Associació de comerciants del barri del 
Monestir 

Programació a càrrec de:


