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Les Planes clou aquest cap de setmana els actes de la Festa Major del districte
Competicions esportives, tallers de circ infantil i un concert de
rock amb el grup 'que et compri qui vulgui' són alguns dels
actes de l'últim cap de setmana de Festa Major de les Planes.
La festa grossa d'aquest districte va començar el passat cap de
setmana i va gaudir d'una gran participació per part de veïns
i amics del barri.

Després de la gran resposta per part del públic que ha tingut el primer cap de setmana de Festa Major del
districte santcugatenc de Les Planes, el barri enceta dissabte la recta final de la seva festa grossa.
Les activitats començaran dissabte a la tarda, al punt de les cinc, amb els tradicionals partits de futbol a la pista
poliesportiva del districte i amb els tallers de circ per als més menuts. Ja al punt de dos quarts de vuit del
vespre, els més joves podran gaudir d'un concert de rock a càrrec del grup 'que et compri qui vulgui', o d'una
exhibició de danses africanes. A les nou es farà el repartiment de premis als esports a la plaça de la Creu de'n
Blau i, per als joves, una disco-mòbil a partir de les 11 de la nit. Així ho explica Begoña Paradeda, membre de
la comissió de festes del districte.
Begoña Paradeda: La tarda-nit serà per als més joves. A la tarda hi haurà l'entrega de premis dels
esports, que al matí s'hauran acabat. Serà un bon fi de festa ja que les temperatures pujaran.
Les activitats de la Festa Major de Les Planes van començar divendres de la setmana passada amb un pregó a
càrrec dels capgrossos i gegants del districte.
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