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Bona teca amb ritme: binomi d'èxit al primer dia de Festa Major
La Festa major ha començat amb una gran varietat
d'activitats per anar obrint boca amb el millor que pot oferir
la ciutat en diverses disciplines. Danses tan diferents com el
hip-hop i el flamenc s'han pogut gaudir a la mateixa hora en
diferents punts de la ciutat. El mateix ha passat amb el
mestissatge del duet local Mistura al nou espai de la festa, el
Xiringuit-u d'octubre. Han passat el relleu a Guillem Roma,
que ha impregnat, amb el seu món musical i molt personal, la
Taverna.

DESCARREGA'T EL PROGRAMA SENCER AQUÍ
Les Graellades de Festa Major s'han situat a l'avinguda de Cerdanyola, esquivant les obres, i a la plaça del
Coll.
Graella situada l'Avinguda de Cerdanyola/ Foto: Cugat Mèdia
Graella situada a la plaça del Coll/ Foto: Cugat Mèdia
Les alumnes de l'Escola Sant Cugat i d'Iby&Pau Arnal, han ofert l'espectacle de final de curs a la plaça de Can
Quitèria, la plaça de la Dansa.
Hip hop al barri/ Foto: Cugat Mèdia
La plaça de Can Quitèria s'ha omplert de gom a gom per gaudir del hip-hop al barri.
Hip hop al barri/ Foto: Cugat Mèdia
La tarda de flamenc ha estat protagonitzada per l'Associació Ball Flamenc Sant Cugat, que assaja habitualment
al Xalet Negre.
Ballarines a la plaça del Coll/Foto: Marc Quevy
Els Mistura formen part de la iniciativa 'Músics de Carrer' que organitza l'Ajuntament de Sant Cugat i han
estat els encarregats d'ambientar el nou espai El Xiringuit-u d'octubre envoltats de foodtrucks i espais de
cervesa artesana.
Mistura ha actuat a l'espai Xiringuit-u d'octubre/Foto: Cugat Mèdia
La Bohèmia ha tornat a Sant Cugat aquests dies de Festa Major i s'ha situat a la plaça de l'U d'Octubre.
Carpa La Bohemia a la plaça u d'octubre/Foto: Cugat Mèdia
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Guillem Roma ha presentat el seu disc 'Connexions' a l'espai La Taverna.
Guillem Roma a La Taverna/Foto: Cugat Mèdia
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