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Últim cap de setmana de la Festa Major de la Floresta amb activitats per a tothom
La Festa Major de la Floresta enceta el segon cap de setmana i
últims dies de gresca amb activitats per a tots els públics. La
jornada d'avui arrenca amb la Coral Tardor, el cercatasques i
la Nit Jove. Dissabte serà el torn de la trobada de Paelleres i
Paellers, que enguany arriba a la 26a edició, la baixada
d'andròmines i el concert de Festa Major. I diumenge, la
gresca acabarà amb activitats més tradicionals: una missa,
sardanes i havaneres.

Divendres
A les sis de la tarda la Coral Tardor ofereix el concert de Festa Major a l'església de Sant Pere. Una hora més
tard, al Centre Social i Sanitari, comença el 7è cercatasques florestà amb la Banda Patilla. A les nou del vespre
les pistes poliesportives acolliran un sopar amb música. Ja a la nit, també a les pistes poliesportives, és
moment de la disbauxa amb la Nit Jove de la Floresta que portarà La Mulata i Dj Rambla.
Dissabte
De bon matí, a les deu, comença el 2n Campionat d'Escacs de la Floresta a la plaça de Miquel Ros. A les onze,
els més menuts podran gaudir de jocs i tallers amb materials reciclats a les pistes poliesportives. Al punt de les
dues del migdia la 26a trobada de Paelleres i Paellers es donarà cita a les pistes i a partir de les quatre Sandrine
i Conxi amenitzaran l'estona amb la seva música. A dos quarts de set de la tarda la 7a baixada d'andròmines
donarà el tret de sortida des l'avinguda de Verge de Montserrat. Un sopar i el concert de Festa Major posaran
el punt final a la jornada de dissabte.
Diumenge
La missa a la Parròquia de Nostra Senyora de Montserrata dos quarts de dotze del matí obre la programació de
l'últim dia de Festa Major. Tot seguit començaran les sardanes a càrrec de la Cobla Principal de Cassà. Des de
les onze i fins la nit les activitats es traslladen a la pista poliesportiva. Els membres del Centre Obert han
preparat un matí d'activitats infantils on també hi haurà festa de l'escuma. A les vuit del vespre comencen els
concerts amb Tarantination i tancaran les havaneres d'Els Cremats.
Paral·lelament a la programació de Festa Major, des de divendres i fins diumenge hi haurà el mercat d'artesans
FlorestArt a les pistes poliesportives. També es podrà visitar l'exposició 'La repressió, cara a cara' al Centre
Social i Sanitari.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/138463.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 24/01/2022

