
Diables de Sant Cugat

Benvinguts/des a la festa del foc



Missió de l'entitat

Preservar la tradició  cultural del 

foc tant arrelada a Catalunya.

Fer gaudir al públic de Sant 

Cugat i d’arreu del país del foc,  

del Bestiari Català i de la música 

dels Tabals com a part essencial 

de les festes majors.



Objectius

Transmetre al nostre poble la 

cultura del foc com a hereus 

d’aquesta tradició.

Animar i col·laborar a la Festa 

Major de Sant Cugat i d’altres 

poblacions.

Fer tronar els carrers del poble 

amb els nostres tabals.



1990 Neixen els diables a través dels Geganters de St. Cugat

2005 Els Diables de St. Cugat es constitueixen com a entitat

2006 Els Tabalers s’estableixen com a entitat independent

2010 Es constitueixen els Diablons i els Tabalers

Se celebra el 20è aniversari en la Diada del Foc (Encabronada)

2011 Neix la Coordinadora d’Entremesos de Cultura Popular i 

Tradicional

2013 Es constitueixen els Tabalets

2015 Celebrem 25 anys de Foc i neix el Boc de Can Vernet

2016 Es constitueixen els Cremadors i Tabalers Joves 

2017 Es constitueixen els Tabalers del Boc

2018 Es crea un nou model del correfoc d’adults a Festa Major

2020 30è aniversari de la colla

2021 Neix la Lloba Llepa-Sang i es fa un canvi al tabal tradicional

Història



Evolució de Diables de Sant Cugat
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El nostre públic

Tan se val la teva edat, no 

ens importa el teu 

gènere, oblida’t del la 

teva capacitat física i de 

què fas per guanyar-te la 

vida... 

a Diables de Sant Cugat 

ens importa trobar-nos 

per fer foc, per fer 

música i fer ballar les 

bèsties



Visibilitat
Més de 15 actuacions habituals a Sant Cugat de 

les quals, les més importants són 

l’Encaboronada, Festa Major i les Festes dels 

barris del poble



Actualment, Diables de Sant Cugat compta amb 260 

membres entre Diablons, Tabalets, Cremadors, Tabalers, 

Malabars, Portadors del Boc i Portadors de la Lloba, i és 

capaç de moure milers de persones a cada actuació.



www.diablesdesantcugat.cat

diablesdesantcugat

@diablesdesantcugatdelvalles

@diables_stcugat

www.youtube.com/user/diablessantcugat

On trobar-nos

Aparició en publicacions en paper per actuacions 

importants

TV St. Cugat
(12/3/20, 11/3/20, 4/11/21)

http://www.diablesdesantcugat.cat/
http://www.youtube.com/user/diablessantcugat


Diables de Sant Cugat som una de les 

entitats més grans de Catalunya que compta 

amb la complicitat del poble a qui fem 

participar de la cultura del foc

Mantenim la tradició catalana a través dels 

correfocs que recorren els pobles i ciutats 

omplint-los de foc i de música, fent-los 

brillar enmig de la nit.

Els Diables de Sant Cugat som garantia 

d’espectacle i de diversió

Per què patrocinar-nos?



Aportació: 10.000€

Contraprestacions:

- Visibilitat preferent en els actes organitzats per l’entitat 

com l’Encabronada (vídeos, cartelleria, espai marxandatge)

- Visibilitat preferent en la web de l’entitat

- Inserció del logo en cert marxandatge de la colla

- Accés preferent en els actes organitzats per l’entitat o 

participació activa en alguna actuació (amb formació prèvia)

Patrocinador prioritari



Patrocinador

Aportació: 4.000€

Contraprestacions:

- Visibilitat preferent en els actes organitzats per l’entitat 

com l’Encabronada (vídeos, cartelleria)

- Visibilitat en la web de l’entitat

- Accés en els actes organitzats per l’entitat



Col·laborador puntual

Aportació: suport econòmic, logístic (desplaçaments) 

o material (aportació de materials de construcció , matèries 

primeres per intendència...) 

Contraprestacions:

- inserció del logo en la publicitat escrita de 

l’esdeveniment



Patrocinadors

Patrocinadors puntuals

Col·laboradors
Col·laboracions solidàries



Cristina Zafra

607604417
cristina.zafra@diablesdesantcugat.cat

T’apuntes a 

cremar?


