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Valldoreix allarga l'estiu i celebrarà la seva Festa Major el 13, 14, 15 i 16 de setembre
Com cada any, Valldoreix allarga una mica més l'estiu amb la
celebració de la seva Festa Major. La gresca s'allargarà del 13
al 16 de setembre, però per començar a escalfar motors, el 12
també hi haurà activitats pel territori. El pregoner de la Festa
Major d'enguany és el club de futbol Valldoreix FC. El
concert de Buhos, que repeteix un any més a la celebració del
territori, és la proposta musical destacada de la programació.

CONSULTA EL PROGRAMA SENCER AQUÍ
Dijous 12
La prèvia de la Festa Major proposa la inauguració de l'exposició 'Enric Larreula visitant Escoles', una
conferència sobre els 100 anys de l'Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix i el concert d'Havaneres
amb els Cavall Bernat i cremat de rom.
Divendres 13
Les activitats començaran a les cinc de la tarda amb una gimcana popular. Tot seguit, les activitats esportives
prendran el protagonisme amb les primeres jornades dels tornejos de pàdel i tennis de Festa Major. Al vespre,
el pregó de Festa Major amb el Valldoreix FC i ja a la nit, a les d'onze, l'Orquestra La Salseta del Poble Sec
farà ballar als valldoreixencs.
Dissabte 14
La jornada arrenca amb propostes esportives durant tot el matí, com els tornejos i l'Streetbasket 3x3.
Paral·lelament, una fira d'artesans i una de brocanters a l'aparcament del CAP Valldoreix. Els més petits
podran gaudir de la música de The Penguins i, també, arriba el tradicional Mercadet del cap setmana, amb
motiu de la Festa Major se sortejarà una panera amb productes de les parades. I, a partir de la una, arrossada
popular a la plaça de l'Estació.
La programació de la jornada seguirà amb una rua presidida pels Gegants de Valldoreix, activitats infantils al
carrer i una xocolatada popular. A les nou de la nit, l'Església Protestant de Valldoreix ofereix un concert de
gòspel. El dissabte acabarà amb la música de Buhos a dos quarts de dotze i amb traca final de DJ Keké Kult a
partir d'un quart de dues de la matinada.
Diumenge 15
La jornada s'encetarà amb esport, activitats al carrer i, a la plaça del Casal de Cultura, la fira d'artesans. A
partir de dos quarts de dotze, trobada castellera amb els Castellers de Sant Cugat, els Xics de Granollers i la
Colla de Castellers de la Sagrada Família. A dos quarts d'una començarà el Concurs de Paelles a l'espai
Garden. El dia acaba amb un espectacle de la companyia Clownic, 'Turist', a les sis de la tarda.
Dilluns 16
Aprofitant que és festiu al territori, Valldoreix posarà punt final a la celebració amb la Missa de Festa Major a
la Parròquia de Sant Cebrià a dos quarts d'una.
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/145045.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 20/01/2022

