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?Tot a punt per a la gran festa del
comerç local!
«Ho tenim tot a punt per gaudir d'una de les nits més màgiques de l'any a Sant
Cugat i segur que serà multitudinària»
Després de dos anys sense poder celebrar 'La Nit En Blanc', aquest dissabte 11 de juny
Sant Cugat recupera una nova edició de la gran festa del comerç local, que omplirà de blanc els
carrers del centre de la ciutat fins a la mitjanit, amb moltes sorpreses.
Des de Sant Cugat Comerç tenim preparades un bon grapat d'activitats i esdeveniments que
ben segur us sorprendran. Aquesta nova edició comptarà amb la participació de més d'un centenar
de comerços associats, i de més 600 persones dalt dels escenaris, amb espectacles autòctons de
Sant Cugat, que ompliran de música i dansa la ciutat durant tota la jornada. Country, jazz, dansa
clàssica i contemporània, hip-hop, rock, havaneres, música electrònica, blues, teatre musical, seran
alguns dels diferents estils que podran gaudir tots els visitants a 'La Nit en Blanc'.
L'edició d'enguany, que s'iniciarà a les cinc de la tarda, i s'allargarà fins a les 12 de la nit,
comptarà amb set escenaris: Carrer Major, plaça d'Octavià, plaça de Sant Pere, plaça dels Quatre
Cantons, plaça de Can Quitèria, plaça de Doctor Galtés, i el Carrer Valldoreix.
La solidaritat també estarà molt present una edició més, ja que l'Associació de Familiars de
l'Alzheimer posarà a la venda flors blanques per col·laborar i ajudar a aquesta entitat.
En definitiva, ho tenim tot a punt per gaudir d'una de les nits més màgiques de l'any a la
ciutat. I estem segurs que l'edició d'enguany serà una de les més multitudinàries de la història, ja que
tots en tenim moltes ganes. Santcugatencs i santcugatenques us esperem aquest dissabte als
carrers de la ciutat!
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