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21:00 h 
Pregó de Festa Major a càrrec 
del Cor Cantus Firmus – SC La 
Violeta – de Centelles direcció 
Gabriel Miralles, tot recordant 
a Joan Bofill i Soliguer 

22:30 h
Sardanes amb la Cobla Lluïsos 
a la Plaça Major

9:00 h
Cursa Festa Major Viladrau-
Espinelves-Viladrau (col·labora 
Associació Excursionista kd1/2h) 
Sortida i arribada Plaça Major. 
(Inscripcions gratuïtes a partir de 
les 8 del matí) Entrega de premis 
a les 12 

18:00 h
1r Concurs de llançament 
d’escombres de Bruixa. Camp 
del Torrent (sobre la zona 
infantil). Premis a la distància 
i a la punteria

22:00 h
Concert Tastet de Gospel. Plaça 
Major (col·labora Associació de 
Dones)

12:00 h
Ofici de Festa Major 

13:00 h 
Contradansa i Sardanes amb la 
Cobla Girona a la Plaça Major

18:00 h
Ball de Ciri i Sardanes amb la 
Cobla Girona a la Plaça Major

16:30 h
Futbol. Partit de Festa Major 
F.C Viladrau - A.E Corcó al camp de 
futbol (col·labora Club de Futbol 
Viladrau.  A la mitja part “Intenta fer 
un gol al porter del Viladrau”. Es farà 
un sorteig entre tots els nens/es entre 
6 i 12 anys que hi vulguin participar

18:00 h 
Concert de l’Orquestra Montecarlo 
al Pavelló
 
22:30 h 
Correfocs pel poble amb la Colla de 
Diables de Sant Hilari

23:30 h
Batucada a la plaça i rua fins al 
Pavelló
 
24:00 h
Ball de Confetti amb l’Orquestra 
Montecarlo. Elecció de la pubilla 
i l’hereu de Viladrau al Pavelló 
En acabar discoteca al Pavelló

12:00 h
Ball Cerdà i Sardanes amb la cobla 
Genisenca a la Plaça Major
 
14:00 h
Arrossada popular a la Plaça Major 
(Col·labora Associació d’Avis). 
Venda de tiquets a la Carnisseria 
Imma i a l’Ajuntament. Preu 10 €
 
18:00 h
Teatre “Majorica o d’oca a oca” Grup 
de teatre de Viladrau al Pavelló. Vine 
a recordar una obra que es va fer a 
l’envelat fa 14 anys. Entrada 8 €
Venda anticipada fins dissabte dia 12 
a: Carnisseria Imma i Ajuntament 
(aquestes entrades ocuparan les files 
davanteres)
El diumenge es vendran les entrades 
a partir de les 17 hores al Pavelló

20:30 h
Sopar de tornaboda. Porta menjar 
per compartir a la Plaça Major

• Des de l’Ajuntament preguem que els veïns aparquin a la  
 mida del possible al pàrquing públic per deixar lliure els  
 carrers per les activitats.
• Us recordem la prohibició d’estacionar a la Plaça Major  
 i 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 la reserva de taules us podeu dirigir a l’ajuntament en  
 horari de: dilluns a divenres de 9h a 13h.
• La Comissió de Festes es reserva el dret de modificar el  
 programa en el cas que una causa imprevista ho motivés.

Per als participants:
• Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb màniga 
 i pantaló llarg.
• 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, ect.).
• 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 correcte 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 sofrir cremades, dirigir-se immediatament  
 als punts d’assistència sanitària.
• En cas de perill, seguir les indicacions del diables.

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

VII edició Amanida Sound
(al Pavelló)
20:00 h | Botifarrada popular 
i Concurs del joc de la Botifarra
Concerts de:
23:00 h | Ian Sala
00:30 h | La Troba Kung-Fú
02:00 h | Six in Town

21:00 h 
Sopar de Noies a la Masia 
del Montseny  inscripcions 
fins el 8 de setembre a 
comissiofestesviladrau@gmail.com

10:00 h
Acte de la Diada Nacional 
de Catalunya  davant de 
l’Ajuntament (col·labora ANC de 
Viladrau)

18:00 h
Havaneres i Rom Cremat amb 
el grup Mar Endins a la Plaça 
Major

23:00 h
Concert Pep Sala al Pavelló
En acabar discoteca al Pavelló

De 10:00 a 12:00 h
Xocolatada popular i coca 
(col·labora CAU de Viladrau)
i taller bombolles de sabó 
gegants a la Plaça Major

De 10:00 a 12:00 h
Circuit Motos elèctriques 
nens/nenes a partir 10 anys. 
Camp del Torrent (sobre la zona 
infantil). Organitza Moto Club 
Viladrau 

12:00 h
Jaume Barri a la Plaça Major. 
Animació infantil i familiar

16:00 h
Tir al plat al camp de tir 
(col·labora Associació de Caçadors 
de Viladrau)
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