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Què puc fer aquest dijous per Festa Major?
La Festa Major de Sant Cugat segueix aquest dijous amb una
vintena d'activitats per a totes les edats, totes concentrades a
la tarda, al vespre i la nit. Al llarg de la jornada es podrà
gaudir, entre altres, del comiat del grup santcugatenc Arnau
Griso, i després dels The Tyets. Dijous també arranca la Festa
Major Alternativa amb el pregó a càrrec del Sindicat de
Llogateres.

DIJOUS 30 DE JUNY | 17.30 h | Partit de voleibol de FM periodistes vs Polítics Aquesta tradicional
competició entre polítics i periodistes de la ciutat tornarà a ser un duel de voleibol i tindrà lloc al Pav 3 de la
Rambla del Celler.

DIJOUS 30 DE JUNY | 18.30 h | Presentació de l'edició 2022 del projecte 'Fem un Museu'Es tracta d'un
projecte d'inclusió del patrimoni cultural amb el retrat fotogràfic d'emocions i expressivitat que tindrà lloc al
Claustre del Monestir. L'activitat és gratuïta i té aforament limitat, per incriure's s'ha d'enviar un correu a
museu@santcugat.cat.

DIJOUS 30 DE JUNY | 20 h | Pregó de la Festa Major AlternativaEl pregó d'enguany anirà a càrrec del
Sindicat de Llogateres i, com la resta d'activitats de la FMA, tindrà lloc a la Rambla del Celler.

DIJOUS 30 DE JUNY | 22.30 h | Arnau Griso, en concert El concert del grup santcugatenc tindrà lloc al parc
de l'Arboretum amb la presentació de 'La gira final' de l'àlbum musical 'Eric Blanch'.

DIJOUS 30 DE JUNY | 00.30 h | The Tyets, en concert El grup de música mataroní debutarà al parc de
l'Arborètum (Parc Jove). El concert forma part de la gira que The Tyets està fent enguany, el 'Gran Reggeaton
Tour 2022'.

Més activitats de Festa Major
ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS D'AQUEST DIJOUS DE FESTA MAJOR
ACTIVITATS PER A JOVES D'AQUEST DIJOUS DE FESTA MAJOR
ACTIVITATS MUSICALS D'AQUEST DIJOUS DE FESTA MAJOR
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