Comunicat de premsa
El Cau de Sant Cugat de Salt serà el
pregoner d'una festa amb música per a totes
les edats
• Les barraques de Salt tindran un “Punt Lila” per sensibilitzar sobre les
agressions sexistes.
• L'AEiG Sant Cugat serà el pregoner de la festa de l'any del seu 60
aniversari

Divendres, 5 de juliol de 2019
L'Agrupament escolta Sant Cugat de Salt serà el pregoner de la festa d'aquest 2019,
coincidint amb el 60 aniversari de l'entitat. La Festa Major d'enguany -el segon any que
es fa amb gestió directa de l'Ajuntament- oferirà una gran varietat d'espectacles
musicals a l'Era de Cal Cigarro per fer gaudir a tota mena de públics. La festa
disposarà també d'un “Punt Lila” a la zona de les barraques.
Des de l'Ajuntament s'ha treballat buscant un creixement de la implicació dels barris,
les associacions i els comerços de Salt en l’elaboració del programa amb l’objectiu de
fer visible la diversitat cultural i festiva que hi ha al municipi, amb teatre al carrer,
exhibicions de balls, batucades, cercaviles de gegants, sardanes, havaneres,
castellers i diables.
A l’Era de Cal Cigarro, on aquest any s'incorporà un escenari cobert, s'ha volgut
incloure una ampla diversitat de tendències musicals, amb l’objectiu d’arribar a
diferents franges d’edat i estils. El dia 24 de juliol amb una nit d’ska-reggae i
mestissatge electrònic de DOCTOR PRATS, PRESIDENT XAI i CUITS; el dia 25 de
juliol hi ha el Concert i Ball de Festa Major amb l‘ORQUESTRA MONTGRINS, el dia
26 de juliol es podrà gaudir d’un xic de rumba amb EL CIGARRITO DE DESPUÉS, del
punk-rock amb més projecció europea de TALCO, seguit de BESOS DE PERRO; un
dissabte destinat al pop- rock català de JU, OBESES
i
les versions de
l’ORQUESTRA MARIBEL; finalment una segona tarda de Concert i Ball per als més
grans i no tan grans, amb l’ORQUESTRA MONTECARLO.
A la zona de les barraques s'hi podrà trobar el “Punt Lila de Salt”. Aquest espai té una
doble finalitat; d'una banda, sensibilitzar entorn de les agressions sexistes que es
donen en espais d’oci nocturn per raó de gènere o orientació sexual i, de l’altra,
atendre, informar i acompanyar persones que hagin patit aquest tipus de situacions.

L’horari del Punt Lila de Salt serà el mateix que l’horari d’obertura de les barraques i
estarà gestionat per membres de l’Associació Cúrcuma amb la participació de
membres d’altres entitats i de l’equip del SIAD Gironès-Salt.
El pregó anirà a càrrec de l'AEiG Sant Cugat de Salt que és un agrupament escolta
que treballa amb nens i nenes de 5 a 18 anys. L'entitat es va fundar al 1959 i des de
llavors no ha parat de créixer. Molts anys treballant amb la mainada de la vila d’una
forma totalment altruista. L’any 1992, l’Ajuntament els va concedir el premi Tres de
Març per la seva tasca de 30 anys d'arrelament a la cultura i la llengua catalana.
Actualment, l’agrupament escolta Sant Cugat té els seus locals als baixos del Mas
Llorens
L’Agrupament Escolta Sant Cugat està molt involucrat en totes les activitats que
s’organitzen a la vila i participen activament en el carnestoltes, i la Diada de Sant Jordi.
Per Nadal organitzen una celebració oberta a tothom, la xocolatada popular de la
Missa del Gall i una Quina Solidària.

