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Viladrau 2019

FESTA
MAJOR

Del 30 d’agost 
al 7 de setembre

Divendres 30 d’agost 

Al pavelló
00.00 h Viladrau Electronic Party.

Dilluns 9 de setembre

Al camp de futbol
17.00 h Proves boges d’habilitat. “Humor 
amarillo”. Col·laboració Punt Jove de  Viladrau.

Al casal La Flor del Montseny
17.30 h Xerrada Conquesta comtal i 
colonització: assentaments cerdans al 
Montseny (segles IX-X) a càrrec de JAUME OLIVER. 
Col·laboració Associació Amics del Montseny.

A la plaça Major
19.00 h Presentació i inscripcions II edició del 
Joc de l’Assassí de la Pastanaga. Qui sobreviurà 
al final de la Festa Major? Premi per al major assassí 
i per a l’últim supervivent.
21.00 h Sopar Bandoler. Reserva de taules als bars 
de la plaça.

Al pavelló
00.30 h Concert BANDIDOS. En acabar, discoteca.

Dilluns 9 de setembre

La font d’en Miquel
9.30 h Sortida itinerari Bany de Bosc. 
Col·laboració Fundació Vincles. Places limitades. 
Cal reserva prèvia a info@vincles.cat. Gratuït.

A la piscina municipal
12.00 h Festa HOLI i escuma. Activitat familiar.

Dilluns 9 de setembre

A la plaça Major
17.30 h La màgia dels llibres amb 
MAGIADIVER. Espectacle familiar. Bibliobús.
18.30 h Presentació Nou Grup de Lectura de 
Viladrau. Repartiment de llibres. Bibliobús.
19.00 h Recollida de clauers del Joc de 
l’Assassí de la Pastanaga i venda de gots de la 
Festa Major (si no podeu venir a recollir el clauer 
poseu-vos en contacte amb la Comissió de Festes).
20.00 h Pregó de Festa Major. El Futbol a 
Viladrau.
21.00 h Sopar popular de colles i balls 
populars. Tiquets 12 € (bars de la plaça). Inici 
del Joc de l’Assassí de la Pastanaga.

Al pavelló
00.30 h Concert ALBERCOCKS. 
En acabar, discoteca.  

Dilluns 9 de setembre

A la plaça Major
9.00 h VIII Cursa de Festa Major Viladrau-
Espinelves-Viladrau a peu o corrent. 11 Km. 
Col·labora: Associació Excursionista kd ½ h 
i Ajuntament d’Espinelves. Inscripcions a 
info@quedamitjahora.com o el mateix dia de 8 a 9 h. 
10 € i 8 € socis i federats.
10.00 h Xocolatada popular. 
Col·labora: Associació de Dones.
10.30 h Primera rua dels Gegants de Viladrau 
acompanyats d’altres colles geganteres. Sortida 
davant de l’Ajuntament.
11.00 h Bateig dels Gegants de Viladrau.
12.30 h Cercle de percussió a càrrec de JORDI 
VINYOLES.

Al camp de tir de Can Batllic 
16.00 h Tir al plat. Col·labora: Associació de Caçadors. 

Al camp de futbol
17.00 h Partit de Festa Major entre Futbol Club 
Viladrau i Fundació U.E Vic. 
Col·labora: Futbol Club Viladrau.

Al pavelló
18.00 h Concert de l’Orquestra La GIRA-SOL
22.30 h Correfoc pel poble amb el grup de 
Diables ROCADEPENA d’Alpens amb la 
col·laboració d’integrants de la nova colla de 
diables de Viladrau: La Diabòlica Castanyera. 
Sortida: c/ Pare Claret - Placeta de l’Església. Nou 
recorregut pel centre urbà.
00.00 h Ball de confeti amb l’Orquestra 
La GIRA-SOL. Elecció de la pubilla i l’hereu de 
Viladrau. En acabar, discoteca.

Dilluns 9 de setembre

A la plaça Major
12.00 h Ofici de Festa Major.
12.45 h Contradansa – Ball Cerdà (infantil i adult) 
i sardanes amb la cobla CIUTAT DE GIRONA.
14.30 h Arrossada popular al c/ Pare Claret. Venda de 
tiquets a la carnisseria Imma i a l’Ajuntament. Preu 12€.
17:00 h Ball del Ciri i sardanes amb la cobla 
CIUTAT DE GIRONA. Ballada de sardanes amb la 
participació dels nens/es participants al curset del 
mes d’agost. 

Al camp de tir de Can Batllic 
16.00 h Tir al plat. Col·labora: Associació de Caçadors.

Al pavelló 
20.00 h Teatre FEL FAIXEDES. Venda anticipada a 
la carnisseria Imma i a l’Ajuntament. Preu 10 €. Venda 
d’entrades el mateix dia 1 hora abans al pavelló 12 €. 
Fins a 12 anys 8 €. No numerades.

Dilluns 9 de setembre

Divendres 30 d’agost 

Dissabte 31 d’agost 

Diumenge 1 de setembre

Divendres 6 de setembre

Dissabte 7 de setembre

Diumenge 8 de setembre



Al mas Torrent - Àrea autocaravanes
9.00 h Torneig de PETANCA. Col·laboració de la 
Diabòlica Castanyera i Grup de Petanca de Viladrau. 
Cal inscripció prèvia abans del 6 de setembre al 
número de whatsapp 667 84 92 18. Gratuït.

A l’Espai Montseny
A les 16.00 h, 17.00 h, 18.00 h i 19.00 h.
Vine a jugar i a descobrir el botí d’en 
Serrallonga. Joc familiar per posar a prova el teu 
enginy. 60 minuts per descobrir-ho. Activitat Familiar. 
Grups reduïts. Gratuït. Cal inscripció prèvia abans
del 6 de setembre trucant al 93 884 80 35 o enviant 
un e-mail a espaimontseny@viladrau.cat. 

Dimarts 10 de setembre

A la plaça Major
18.00 h PEP LOPEZ amb el seu espectacle 
FOLKIDS. Activitat familiar.
22.00 h Final del Joc de l’Assassí de la 
Pastanaga. Recollida de clauers i entrega de premis.
22.30 h Concert TREMENDU i el seu grup. 

Al pavelló
00.30 h Festa GLOW PARTY. Nit de color.

Dimecres 11 de setembre

13.15 h Acte de la Diada Nacional de 
Catalunya davant de l’Ajuntament (lectura del 
manifest de l’11 de setembre i Cant dels Segadors). 
13.30 h Sortida dels autocars a la concentració 
de Barcelona. Col·labora: ANC i Òmnium. 

A la plaça Major
18.00 h Havaneres amb el grup EL SON DE 
L’HAVANA i rom cremat.

Al llarg de tots els dies de la Festa Major exposició 
“Un any” de Montse Gallego a l’Espai Montseny. De 
dimarts a diumenge de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
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Viladrau 2019

FESTA
MAJOR

9, 10 i 11 de setembre

NOTES

•  Des de l’Ajuntament preguem que els veïns aparquin   
 preferiblement al pàrquing públic per deixar lliures els   
 carrers per a les activitats.
•  Us recordem la prohibició d’estacionar a la plaça Major 
 i al carrer Pare Claret i que durant els actes a la plaça es   
 tallarà el trànsit.
•  El dia del correfoc us preguem que no estacioneu  
 vehicles en tot el recorregut i s’aconsella protegir els vidres  
 de les cases.
•  En cas de pluja, tots els actes programats a la plaça Major   
 es realitzaran al pavelló.
•  Per a la reserva de taules us podeu dirigir a l’Ajuntament de  
 dilluns a divendres de 9 a 13 h.
• La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar el 
 programa en el cas que una causa imprevista ho motivés.   
 Qualsevol modificació serà comunicada a través de les   
 xarxes socials.

Dimarts 10 de setembre

Dimecres 11 de setembre

Dilluns 9 de setembre

NORMES DE SEGURETAT PER AL CORREFOC

Per als participants:
•  Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb màniga 
 i pantalons llargs.
• Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap, i tapar-se el  
 clatell amb un mocador de cotó.
•  Protegir-se els ulls.
•  Portar calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc).
•  Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de  
 les explosions pirotècniques.
•  No demanar aigua als veïns.
•  Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
•  Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars.
• Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
•  Adoptar una actitud correcta amb els diables i no   
 obstaculitzar-ne el pas.
•  Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
•  Assabentar-se, abans de l’inici, del recorregut del correfoc   
 i dels punts d’assistència sanitària.
•  En el cas de patir cremades, dirigir-se immediatament als   
 punts d’assistència sanitària.
•  En cas de perill, seguir les indicacions dels diables.

Per als veïns i comerciants:
•  Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
•  Abaixar els portals metàl·lics o persianes dels edificis que   
 en disposin.
•  Protegir els vidres de les finestres, les portes i els aparadors  
 amb cartons gruixuts.
•  Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
•  No tirar aigua als participants ni als espectadors del   
 correfoc, per la perillositat que això representa.
•  Desconnectar tot tipus d’alarmes.

Segueix-nos a: Ajuntament de Viladrau

www.viladrau.cat

smartvila

@AjViladrau


