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Activitats infantils i familiars d'aquest dimecres de Festa Major
Les activitats pensades per al públic més petit de Sant Cugat
del segon dia de Festa Major, aquest dimecres 29 de juny, es
concentren en dues franges. Al matí, la plaça d'en Coll acull la
matinal de titelles i la gimcana familiar, i a la tarda els més
petits de casa podran anar a la festa de l'esport al carrer i
gaudir de teatre familiar al carrer.

DIMECRES 29 DE JUNY | 10.30 h | Matinal de titellesDe 10.30 h a 14 h tallers de construcció de titelles,
pintacares, globoflèxia i espectacles a la plaça d'en Coll. Espectacles: 11 h 'CircOland', amb La Sola Cia.
Titelles i clown i a les 12.30 h 'Circ Cabaret Armando Rissotto', amb Cia. Txo Titelles. Homenatge al món del
circ i les 'varietés'.

DIMECRES 29 DE JUNY | 10.30 h | Gimcana familiar de Festa MajorTot jugant, aprenem i comprenem a la
plaça d'en Coll. Inscripcions a: info@afavalles.com (mínim 2 persones per equip, es recomana que hi hagi 1
adult). Donatiu per equip: 8 euros.

DIMECRES 29 DE JUNY | 17.30 h | Festa de l'Esport al CarrerActivitats ludicoesportives per a nens i nenes
de 0 a 12 anys. De 17:30 a 20:30 h al Parc Central.

DIMECRES 29 DE JUNY | 19 h | Celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI'Contes Diversos' a
càrrec de Marina Gil. Sessió de contes no sexistes i no violents enfocats a visibilitzar les diverses realitats
existents, acompanyats amb cançons i diferents objectes a la plaça de Barcelona.

DIMECRES 29 DE JUNY | 20.30 h | Teatre al carrer!: 'Asteroid'Obra de teatre familiar amb la Cia. Campi
Qui Pugui a la plaça Victòria dels Àngels.
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