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Divendres

Dissabte

Diumenge

18.30 h
Inauguració exposició de fotografies. 
A Viladrau hi erem l’1 d’octubre de 
2017 (oberta durant el dies de la Festa 
Major a Can Sià). Col·labora CDR de 
Viladrau. 

A la Plaça Major
19.00 h 
Presentació i inscripcions del Joc 
de l’Assassí de la Pastanaga. Qui 
sobreviurà al final de la Festa Major?. 
Premi pel major assessí i per l’últim 
supervivent.

20.00 h 
Pregó de Festa Major a càrrec de 
Jaume Fàbregas “Met”. Director del 
Grup de Teatre de Viladrau. 

21.00 h 
Sopar popular de colles i balls 
populars de Festa Major. Col·laboren el 
bars de la plaça. 

21.30 h 
Concert SÚMOLE.

Al Pavelló
00.30h 
Concert The Aguateques.
En acabar, discoteca.

A la Plaça Major
9.00 h 
VII Cursa de Festa Major Viladrau-
Espinelves-Viladrau. Col·labora: 
Associació Excursionista kd. ½ h i 
Ajuntament d’Espinelves. Inscripcions 
de 8 a 9 del matí. 2 € per participant que 
s’entregaran a una causa solidària.

11.30 h 
Ofici de Festa Major.

12.30 h 
Contradansa – Ball Cerdà 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 de Viladrau. Preu 10 €.

16.30 h 
Ball del Ciri i Sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Girona.

17.30 h 
Partit de Festa Major. Futbol F.C. 
Viladrau – Casseres C.F. al camp de 
Futbol. Col·laboració Futbol Club Viladrau

Al Pavelló 
18.00 h 
Concert de l’Orquestra La Gira-sol. 

22.30 h 
Correfoc amb el grup l’Escamot de 
Diables de Calldetenes al centre urbà.

24.00 h 
Ball de confeti amb l’Orquestra La 
Gira-sol. Elecció de la pubilla i l’hereu 
de Viladrau. 
En acabar, discoteca.

10.00 h 
Entrenaments Tir al plat al camp de 
Tir. Col·labora Associació de Caçadors de 
Viladrau.

A la Plaça Major
10.00 h 
Xocolatada popular. Apte per celíacs. 
Col·labora Associació de Dones.

11.00 h 
Cercavila dels capgrossos de l’Escola 
Els Castanyers acompanyats de Colla 
Gegantera. Al llarg del matí es podrà 
votar el nom dels futurs Gegants de 
Viladrau.

12.30 h
Animació infantil i familiar a càrrec de 
Jaume Barri. 

16.00 h 
Tirada local de Tir al plat al camp de 
Tir. Col·labora Associació de Caçadors de 
Viladrau.

16.30 h 
2a Marranada popular. Una gimcana, 
on tot s’hi val, excepte quedar net. Equips 
de 4 persones, a partir de 14 anys. Places 
limitades. Inscripcions fins el dia 2 de 
setembre a viladraucomissiofestes@gmail.
com o a l’Ajuntament de Viladrau. 



Segueix-nos a: Ajuntament de Viladrau

www.viladrau.cat

smartvila

@AjViladrau

notes

• 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.  
 Qualsevol modificació serà comunicat a través de les   
 xarxes socials.
• Per aquells participants a la 2na Marranada Popular   
 menors de 18 anys cal omplir autorització que s’ha de   
 demanar a viladraucomissiofestes@gmail.com.

normes de seguretat per correfocs

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.

Al Pavelló 
22.00 h 
Teatre. Hi ha un fantasma a casa. 
Grup de Teatre Viladrau. Entrada 10 €. 
Venda anticipada 8 € fins dijous 7 de 
setembre a la Carnisseria Imma i a 
l’Ajuntament (aquestes entrades ocuparan 
les files davanteres). Venda d’entrades el 
mateix dia: 1 hora abans al pavelló.

Al Torrent
17.00 h 
Taller i espai infantil i familiar a la 
Carpa de Circ. CIA Passabarret

18.30 h 
4t Concurs de llançament 
d’escombres de bruixa. Premis a la 
distància i punteria i entrega de premis 
del Joc de l’Assassí de la Pastanaga.

Al Pavelló
23.00 h 
Concert de Mixetes.

01.30 h 
Concert AlQuadrat.
En acabar, discoteca.

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 autocars concentració 
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. 

21.00 h 
Sopar de tornaboda. Porteu menjar per 
a compartir.
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