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Una fi ra per 
menjar-se-la
El Firatapa s’incorpora per primera vegada
a Sant Isidre dins de la nova Mostra 
Gastronòmica i de la Pagesia, que també
estrena la venda d’una nova conserva 
local, de carxofa. El gust suma més força 
a l’explosió pels sentits que ens porta 
l’horta local per Sant Isidre!

La Fira de Sant Isidre tindrà enguany més 
sabor a horta local que mai. Als ja tradicionals 
Esmorzar i Mercat de Pagès, i als singulars ta-
llers de cuina per gaudir dels aliments de pro-
ximitat, enguany la restauració local se suma  a 
l’esdeveniment amb una carta centrada en els 
productes de l’horta. Així, el popular Firatapa, 
organitzat a la  ciutat des de ja fa anys pel maig,  
s’integra per primera vegada a la Fira de Sant 
Isidre. D’aquesta manera neix un nou espai a la 
plaça de la Mediterrània, la Mostra Gastronòmica
i de la Pagesia, que apropa la terra a la taula.

CUINA DE PROXIMITAT I SOLIDÀRIA
A un pas de fer 50 anys, aquest esdeveniment 
nascut com una mostra agrícola fa un pas més 

perquè coneguem l’horta local, tot potenciant  
el vessant gastronòmic. A la primera Mostra 
Gastronòmica i de la Pagesia, que impulsen el 
Gremi d’Hostaleria i la Cooperativa Agrícola,
es podran degustar receptes i tapes 
d’establiments de restauració i ali-
mentació de Viladecans que apos-
ten pel producte de proximitat: 
els restaurants Cal Mingo i La 
Carboneria, el bars de Can Bat-
llori i La Llesca, el Forn de La 
Plaça,  la botiga de menjars Olivé
i la Bodega Segura.

Aquest interès pel local també 
s’amplia a un àmbit social, ja que l’es-
deveniment comptarà amb la Tapa Solidària: 

dissabte de 19 a 20 hores, la recaptació de l’es-
pai gastronòmic es destinarà a l’Associació Vi-
ladecans Contra el Càncer.

L’altra activitat gastronòmica per exceŀ lència 
serà l’Esmorzar de Pagès, una cita de la 

Cooperativa que, per 5 euros, inclou
mongetes amb botifarra, pa amb 

tomàquet local, beguda i pastís 
de carabassa local de postre.

MOLT MÉS QUE MENJAR 
Però l’aposta culinària va més 

enllà de tastar i s’endinsa, un any 
més, en ensenyar a cuinar els pro-

ductes de proximitat. Així, es proposen 
tallers i demostracions: es treballarà amb car-

La gastronomia 
suma als tallers de 

cuina i a l’Esmorzar de 
Pagès un nou espai 

de restauració 
local de km. 0
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Agricultors
responsables

Fer créixer aliments és realment 
una activitat complexa, plena de 
difi cultats: quan no és el fred, ho 
és la calor, o bé la falta o l’excés 
d’aigua. I quan no són els factors 
meteorològics, ho poden ser els 
biològics: les plagues que poden 
arrasar cultius sencers. 

La innovació constant i la res-
ponsabilitat de la gran majoria 
dels nostres pagesos envers l’en-
torn han fet que, per a combatre 

les plagues, no es faci servir pla-
guicides, sinó el control biològic. 
Amb l’assessorament de l’Asso-
ciació de Defensa Vegetal de 
l’horta (ADV) del Baix Llobregat, 
i amb a coŀ laboració de la Uni-
versitat Politècnica de Catalu-
nya, quan determinats insectes 
afecten a un cultiu, l’eliminació
d’aquests es fa amb els seus de-
predadors naturals, altres insec-
tes que ajuden als agricultors. 

Borinots, marietes, i tot un 
conjunt de bitxos actuen com un 
exèrcit dins dels hivernacles amb 
un objectiu: eliminar les plagues 
que poden fer malbé la collita. 
Aquesta metodologia estalvia l’ús 
de plaguicides i la contaminació 
del sòl i de l’aigua del subsòl, a més 
a més de fer créixer uns produc-
tes molt més saludables. Cal fe-
licitar els nostres agricultors per
ser responsables amb l’entorn. 

Jordi Mazón 
Regidor d’Agricultura

A la foto, una parella
a l’esdeveniment de la 

Fira de la Tapa. A la 
dreta, taller de cuina i 

mercat de pagès 
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xofa i tomàquet, es faran gintònics amb gine-
bres de proximitat i, fi ns i tot, hi haurà un taller 
per convertir fl ors comestibles en caramels. La 
presència del vi a la Mostra és una altra nove-
tat: se’n farà un tast i un curiós taller de pintu-
ra amb vi. I tot plegat, amenitzat amb actuaci-
ons musicals dissabte a la nit i un espectacle 
de màgia poc convencional diumenge al mig-
dia amb trucs amb fruites i verdures.

EL TASTA, MONEDA DE LA MOSTRA
La Mostra, a més, tindrà una moneda pròpia, 
el TASTA –al preu d’un euro–, que servirà tant 
per degustar els plats que els restauradors i es-
tabliments locals faran com per adquirir la co-
pa de la Mostra per beure vi o cava. 

19

L’agricultura continua sent el gran eix 
vertebrador de la Fira de Sant Isidre, la 
seva raó de ser. Com marca la tradició, 
el Concurs de Fruits del Camp farà les 
delícies de la nostra vista amb obres 
d’art amb els productes de l’horta
que els pagesos preparen amb molt 
d’esforç. Com la feina que dediquen a 
cultivar els camps, el fruit dels quals
es podran comprar un any més al 
mercat de pagès. 

En aquest darrer espai, enguany 
hi haurà una novetat:  banda del pro-
ducte fresc, es comercialitzarà la pri-
mera conserva local de carxofa sota 
la marca Tasta Viladecas. Es tracta
d’un producte de carfoxa del Parc 

Agrari cuita i envasada al buit, per 
tal de gaudir-ne en qualsevol època 
de l’any. Abans, la Cooperativa Agrí-
cola i l’Ajuntament ja havien impul-
sat altres dues conserves – un sofre-
git de tomàquet i una crema de car-
bassa– de l’horta local.

Les carxofes, tan nostrades que mai 
no falten en moltes paneres del Con-
curs de Fruits del Camp, també seran 
ben protagonistes de les propostes cu-
linàries de la Mostra Gastronòmica,
presentada en diferents formats: 
en una broqueta, acompanyant
calamars, amb pasta de full, en un 
caneló o convertida en paté. Per lle-
par-se els dits! 

La carxofa, enguany reina del km. 0
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Apassionats 
per la terra

La Fira de Sant Isidre és un 
moment especial per a aquells 
qui som pagesos de tota la vi-
da. Viure de pagès no només és 
una feina, un sentiment, i la Fira
ens serveix per a mostrar-ho. 

He participat a la Fira des dels
seus inicis el 1970, quan els 80 pa-
gesos de la ciutat vam fer pinya
per fer front a les difi cultats cli-
matològiques i d’infraestructu-
res i a l’arribada de productes 

agrícoles d’altres indrets. Sem-
pre hem lluitat i ho seguim fent,
demanant la modernització d’in-
fraestructures i una millor con-
vivència amb els espais naturals) 
per continuar exercint la profes-
sió que portem al cor, que no és 
cap altra que estimar la terra. 

Així ho fan també els més jo-
ves que, tot i no tenir-ho gens 
fàcil, han decidit seguir amb 
aquesta forma de vida. 

Com a president de la Coope-
rativa m’agradaria convidar-
vos a la Fira perquè pugueu tas-
tar el nostre producte de quilò-
metre zero, la millor mostra de 
la nostra feina. Aquest any us 
presentarem unes carxofes al 
buit que us sorprendran!

També us animo a participar 
a les activitats i a visitar les tra-
dicionals paneres. Bona Fira de 
Sant Isidre! 

Carles Faura 
President de la Cooperativa 
Agrícola de Viladecans

A la foto, una parella
a l’esdeveniment de la 

Fira de la Tapa. A la 
dreta, taller de cuina i 

mercat de pagès 
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Las familias, 
el centro de 
nuevas
actividades

El nuevo Espacio Infantil en 
el Cúbic ofrece ludoteca 
para los más pequeños 
y talleres para el resto de
niños y niñas. ¡Diversión total!

 

Una banda de bichos protagoniza el 
estand del Ayuntamiento este año en
Cúbic. El espacio explicará a los visi-
tantes cómo se utiliza a algunos in-
sectos en los campos agrícolas y en 
los parques de la ciudad para evitar 
que otros se conviertan en plagas da-
ñinas para los cultivos o los árboles 
y, así, se evita el uso de pesticidas.
Además, quienes visiten el estand
municipal podrán conocer conse-
jos para conservar mejor las frutas 
y verduras que compran.

Pero, sin duda, los talleres fami-
liares volverán a ser la gran atrac-
ción de este espacio. Habrá tres talle-
res en paralelo y que se repetirán a lo 
largo de todo el día, cuya inscripción 
debe realizarse en el propio estand.
Estos girarán en torno a las plagas, 
ofrecerán nociones para montar el 
riego automático en un huerto o jar-
dín de casa y, como ya se está convir-
tiendo en tradición, permitirá a los 
más pequeños de la família montar su 
propia panera artística con verduras.

Héroes y villanos en 
el estand municipal

Si hay una actividad para vivir en familia en 
Viladecans esa es la Fira de Sant Isidre. Los 
móviles no paran de sacar fotografías de las 
obras de arte efímeras creadas por los agri-
cultores locales y también de las activida-
des que se pueden hacer en família.  Este 
año aún más, ya que se pone en marcha el 
Espacio Infantil, dentro del edifi cio Cúbic.
De esta manera los mayores podrán te-
ner libertad para hacer algunas activida-
des mientras los pequeños lo pasan bien 
con otras propuestas.

El nuevo Espacio Infantil contará con 
dos espacios diferenciados: una ludoteca 
gratuita para niños y niñas de 3 a 6 años  
(con estancia máxima de una hora) y un 
espacio de talleres para niños y niñas de 
7 a 12 años, la mayoría gratuitos y con ins-
cripción previa (consultar agenda). Se han 
previsto talleres de manualidades, de coci-
na  y de horticultura, así como un pintaca-
ras –la única actividad de pago–.

PROPUESTAS SIN FIN
Además, se han programado otras muchas 
actividades infantiles a lo largo de la Fira y 
la Mostra. El domingo por la mañana niños 
y niñas podrán sosprenderse con la magia 
del Mag Pau Segalès (espectáculo itineran-
te a partir de las 12 horas), probar sus habi-
lidades con el chocolate (a partir 
de las 11 horas, en la nueva 
Aula de Cocina en la pla-
za de la Mediterrània)
y participar en los 
talleres organiza-
dos por las asocia-
ciones de la ciudad, 
como por ejemplo la 
creación en barro del 
Mamut de Viladecans 
en miniatura. 

El estand municipal 
ofrecerá consejos a las 
familias para mejorar 

la conservación de 
frutas y verduras 

en casa

L’ànima de la 
nostra ciutat

Richard Calle 
Regidor de Ciutadania

Viladecans  compta amb un tei-
xit associatiu ampli, dinàmic i 
plural, imprescindible per la ri-
quesa cultural i lúdica. Gràcies 
a les entitats, la ciutat ofereix un 
gran  ventall de projectes en fa-
vor de la solidaritat, la igualtat,
la gent gran, l’esport, la cultura, 
l’educació o la salut. Són la seva 
ànima. Per posar en valor aques-
ta tasca, l’Ajuntament promou la 
Mostra d’Entitats. 

El seu veritable valor no és que 
les associacions estiguin allà, sinó 
la seva implicació en el disseny
i preparació de la cita. Perquè, tot 
i que tingui lloc durant un cap de 
setmana, elles van començar a 
treballar-la a l’octubre, quan es 
va celebrar la primera reunió 
plenària. Allà van decidir els eixos
de treball i van crear la Comissió 
de seguiment i, des de llavors, han 
treballat de valent per fer-la rea-

litat. Crear un projecte comú on 
tothom pot dir la seva es l’essèn-
cia de la Mostra. I el resultat d’ai-
xò és que enguany més de 60 en-
titats ens ofereixen moltes activi-
tats per a tota la família.

Us esperem en aquesta festa 
del moviment associatiu que, a 
més, enguany assoleix la majoria
d’edat tot celebrant les seves 
#18PrimaveresBoges amb un 
nou #RepteSantIsidre. 

DIRCOM_0519_V9.indd   20 29/04/19   16:57



VILADECANS
Maig 2019

E P CS E I A L

49a Fira de Sant Isidre i 18a Mostra d’Entitats
#FiraSantIsidre  #TastaViladecans  

21

La Mostra fa 18 edicions 

Les entitats locals 
conviden al Repte de 

crear entre tothom 
un mosaic molt 

acolorit per celebrar la 
vitalitat social 

local

Les entitats de la ciutat celebren que la seva trobada ha arribat 
a la majoria d’edat sota el lema #18primaveresboges amb 
demostracions d’activitats, tallers i l’incombustible Repte

ENTITATS PARTICIPANTS

MIRA EL VÍDEO PROMOCIONAL DEL REPTE A 

youtube.com/AjuntamentViladecans

La Mostra d’Entitats, la tro-
bada més important de les 
associacions i un espai im-
prescindible per als visi-
tants, arriba a la majoria 
d’edat i ho vol celebrar amb 
tota la ciutadania. Ho farà 
amb un munt d’activitats i 
amb el 6è Repte de Sant Isi-
dre, el gran clam a la partici-
pació ciutadana.

Totes les activitats conjun-
tes giraran al voltant de la cele-
bració de les 18 primaveres de la 
Mostra. Per recordar el moment hi 
haurà un photocall amb el lema #Mostra-
LaTevaPrimavera per fer-se fotos divertides i 
publicar-les a les xarxes socials.

I continuant amb la tradició de destinar un 
espai de la Mostra a fer visible la diversitat i plu-
ralitat de les associacions, s’hi plantarà el Jardí 
de les Entitats. Serà un jardí vertical format per 
diferents plantes creades a partir de la creati-
vitat i l’esforç de les persones que formen part 
del món associatiu i per insectes de ganxet fets 
a mà per les Teixidores Urbanes. A més, dissab-
te s’han previst un ball intergeneracional i de-
mostracions de cultura popular amb la 12ena 
trobada de Puntaires i els tallers de Castellers 
i Diables. I diumenge,  hi haurà el taller de ma-
nualitats del Tots i totes fem Viladecans.

Les entitats també disposaran d’estands 
on fer arribar al públic la seva tasca i algunes 
d’elles ensenyaran la seva activitat com mi-

llor ho saben fer: pujant 
a l’escenari. Els especta-
cles i exhibicions es rea-
litzaran a l’Escenari del 
Llac, les activitats espor-

tives i culturals de caràcter par-
ticipatiu estan previstes a l’Es-
cenari de la Mostra i els tallers 
tindran el seu espai a la Carpa 
i a la plaça de la Mostra. 
 

 FEM #18PRIMAVERESBOGES
Tot i el munt d’activitats orga-

nitzades l’estrella de la celebració 
serà el Repte de Sant Isidre que, com 

no podia ser d’una altra manera, gira entorn 
de les 18 edicions de la Mostra, d’aquí les 18 pri-
maveres. Enguany el Repte proposat estarà ple 
de fl ors i de colors que donaran forma a un mo-
saic primaveral pel que fa falta la participació de 
1.500 persones. Es crearà una superfície verda 
a base de làmines que hauran d’aixecar les per-
sones participants i, per sobre, s’aniran obrint 
divuit fl ors sobre paraigües, pintats pel grup de 
pintura de les Dones del Segle XXI. Per dinamit-
zar l’activitat es comptarà un speaker professio-
nal i també la Big Band de l’Ateneu de les Arts 
posarà el ritme. Si busqueu una activitat per dis-
sabte al vespre i voleu fer poble les entitats us 
acolliran amb els braços oberts per aconseguir 
les #18primaveresboges!  

Associacions
Asociación de Jubilados del Barri de Sales 
Asociación de Pensionistas y Jubilados de Mont-
serratina
Asociación Solidaria con Nicaragua El Pinolero
Associació Casal de Gent Gran de la Torre-roja
Associació Castellers de Viladecans
Associació Catalana de Fibrosi Quística
Associació CCRA Sierra Norte
Associació Club de Pensionistes i Jubilats 
d’Alba-rosa
Associació Coordinadora d’Entitats El Mamut
Associació CA Zahara de la Sierra
Associació de Balls de Saló de Viladecans
Associació de Cooperació Fallou Associats
Associació de Dones del Barri de Sales
Associació de Familiars del Centre Ocupacio-
nal CAVIGA
Associació de Gent Gran de Can Pastera
Associació de Gent Gran de Viladecans
Associació de Teixidores Urbanes
Associació de Vehícles Classics Club Viladecans
Associació de Veïns Hispanitat
Associació El Dado Dorado
Associació Foners Catalans
Associació JMV Line Dance
Associació Menta, Asociación de Mujeres
Associació ASDIVI
APA Huella Canina 
Associciació de Puntaires de La Vall de Cans
Associació Sorra del Sàhara
Cáritas Viladecans - Sant Climent
Centre Frederica Montseny
CCA Peña Bética Gavà-Viladecans
CC Raíces de Andalucía
Club Bàsquet Femení Viladecans Sports
Club Beisbol Viladecans
Club Esportiu Athlètic Torre Roja
Club Esportiu Ramon Casas
Club Vilarítmica Dreams
Club Natació Viladecans
Club Rítmica La Unió
Club Rítmica Viladecans
Club UD Sector Montserratina
Club Viladecans Triatló
Creu Roja Viladecans
Diables de Viladecans
Federació Coordinadora d’Associacions de Ve-
ïns de Viladecans
Federació d’Estudiants
Federació d’Associacions de Veïns de Viladecans
Fundación Espejo
Grup de pintura de Dones del Segle XXI
Penya Blaugrana
Projecte Bernabé, Esglèsia Evangèlica
Sindicalistes Solidaris
S.R.C. Viladecans
UD Viladecans
Viladecans contra el Càncer

Moviments ciutadans
Marea Pensionistas, Plataforma Afectados por 
la Hipoteca i Salvem Oliveretes

Partits Polítics 
A tu lado Vecinos Municipalistas, Ciutadans-Cs, 
Esquerra Republicana-Jovent Republicà, Grupo 
Municipal Partido Popular, Junts per Viladecans, 
Podemos Viladecans, PSC Viladecans-JSC Vila-
decans, Viadecans en Comú, Viladecans Sí Se 
Puede i Vox Viladecans

Les entitats locals d’edat i ho vol celebrar amb tives i culturals de caràcter par-

publicar-les a les xarxes socials.

espai de la Mostra a fer visible la diversitat i plu-
ralitat de les associacions, s’hi plantarà el Jardí 
de les Entitats. Serà un jardí vertical format per 
diferents plantes creades a partir de la creati-
vitat i l’esforç de les persones que formen part 
del món associatiu i per insectes de ganxet fets 
a mà per les Teixidores Urbanes. A més, dissab-
te s’han previst un ball intergeneracional i de-
mostracions de cultura popular amb la 12ena 
trobada de Puntaires i els tallers de Castellers 
i Diables. I diumenge,  hi haurà el taller de ma-
nualitats del 

on fer arribar al públic la seva tasca i algunes 
d’elles ensenyaran la seva activitat com mi-
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Ir a la Fira 
es (como) 
ir de boda
Por primera vez, el espacio 
temático del comercio 
local organiza  dos 
enlaces matrimoniales 
en directo. ¡Y todo el mundo 
está invitado a vivirlos!

La Fira de Sant Isidre es, como la Fiesta Mayor,
uno de esos eventos ciudadanos a lo largo 
del año al cual las familias se visten bien para
acudir. Pero esta vez tiene más sentido que 
nunca, porque incluso pueden ir de boda. Y 
es que la feria comercial, ubicada en el paseo 
de la Marina, ofrece una singular propuesta: 
por primera vez, dos parejas de la ciudad se 
casarán en directo en la Fira de Sant Isidre. 

Así, además de encontrar lo mejor de 
la oferta comercial de Viladecans y las
últimas tendencias en moda,
maquillaje y peluquería –que 
se demostrarán in situ por 
medio de profesionales–, 
los visitantes conocerán
también en el espacio te-
mático nupcial todo lo ne-
cesario para preparar una
boda.. . y podrán vivirla. 

El comercio 
local muestra las

tendencias de moda
 y permite hacer 

compras
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Tanto el sábado como el domingo a las 
12.30 horas, se oficiarán dos bodas en di-
recto: la de Mireia y Sergi y la de Oriol y Xavi,
respectivamente.

 
DESFILES DE MODA INCLUSIVOS
Como ya es habitual, el comercio local tam-
bién luce sus mejores galas por Sant Isidre y 
se apunta a estar presente en la cita. Estableci-
mientos locales de moda vuelven un año más 
a dar forma a dos desfi les de ropa y comple-

mentos. Al anochecer, la pasarela se ilu-
mina y muestra las tendencias, y lo 

hace con algunos modelos un tato 
especiales porque, como ya ocu-
rriera el año pasado, desfi larán 
por la misma personas con di-
versidad funcional. Porque la Fi-

ra es de todos y todas y para todos 
y todas, seamos como seamos. 

FERIA COMERCIAL

Espacios temáticos:
Sí quiero: Santiago Vicedo-Estudi Fotogràfi c,
Floristeria Raquel, Perfi l Estètica, Núvies 
Victoria, Raff ael Pagés, Cal Mingo Restau-
rant, Optica Ronda, Sabateria D’Ara, Salma’s 
Events, Le Petit Paris.
Moda y complementos: Modes Constanci, 
JeansStore, Damas y Damitas, Chebrolet,
Bolsos Bel by May, Cafetería Leben, Gessamí.
Espacio del comercio local:
Mugendo Viladecans, Suministros ABC Vi-
ladecans, Chez Sabine, Promotional Gift&A-
quí tu logo, Kids&Us, Vilaterapia, Reptil Parc,
Espinologia Energia Vital, Roca, Pole Sport-
dance Viladecans, Necen Ozono, Club Spor-
tiu Okaeri, Irene López Montero, Crèixer 
Viladecans-Centro de bienestar,Dessirée 
Luna Fotografía, Tecnocasa, Gigante del 
Colchon, Centro Comercial Vilamarina, Casa
Mà, Rupi Creaciones, Vilanova Fórmula Team.
Espacio del comercio:
Bricoducha, Agrupació, Vivenso, Ecofrog, 
Thermomix, Plata y Acero, Xemeneies Rei, 
Ecològik.
Espacio de la alimentación:
La Concha de la Lora, Cellers Maset, La Fireta, 
Casa das Empanadas, Embotits casolans de 
Planoles, Forn Franquesa - Coques de Pera-
fi ta, Cal Vigatà, Formatge Idiazabal.
Espacio de la automoción:
Metauto Motor, Olecar Rent a Car

Tasteu 
Viladecans

Ja tornem a tenir aquí un dels 
esdeveniments més populars
de l’any, la Fira de Sant Isidre. 
Ja té gairebé mig segle de vida a
l’esquena, però sempre porta 
novetats. Sota la nova marca
Tasta Viladecans –que treballem
plegats les associacions locals de 
comerciants, pagesos i restaura-
dors i l’Ajuntament– animem a 
sentir-nos orgullosos de la ciutat
i d’allò que ens ofereix. I és que 

som un dels municipis del Del-
ta del Llobregat amb més pro-
ducció agrària.

Enguany, hem volgut desta-
car la carxofa. Així, a més d’or-
ganitzar la tradicional Exposició 
de Fruits del Camp, la Coopera-
tiva vendrà un nou producte in-
novador: carxofes locals tallades, 
cuites i envasades al buit. 

També, al voltant del Cúbic, 
tindrem la Mostra Gastronòmica 

i de la Pagesia, on restaurants i 
establiments d’àpats oferiran ta-
pes amb producte de proximitat.

I a l’espai temàtic del comerç 
també tenim novetats. S’inte-
gra amb la resta d’oferta co-
mercial de la Fira, amb estands 
de fusta i disposats recreant
una plaça de poble. I ofereix una 
sorpresa en el tema de noces. 
Estigueu atents i tasteu Vilade-
cans. Bona fi ra a tothom! 

Carme C. Gimeno 
Regidora de Comerç
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AGENDA D’ACTIVITATS AL LLARG DEL CAP DE SETMANA

             DISSABTE 11 DE MAIG · MATÍ
10 - 14 h Ludoteca (espai per a infants de 3 a 6 

anys; màxim: 1 hora). 
Espai infantil - 
Cúbic

10 - 13 h Mercat de les Cooperatives Escolars de 
Cultura Emprenedora a l’Escola. 

Plaça de la Mostra

10 -14 i 
17-19 h

Taller de tir amb fona.  A càrrec de  
l’Associció de Foners Catalans.

Av. Segle XXI amb 
Pg. de la Marina

11 h Inauguració institucional de la Fira. Cúbic

Des de 11 h Concurs-Exposició de Fruits del Camp. Cúbic

A partir 
de les 11 h

Mostra Gastronòmica i de la Pagesia.
Restauració i Mercat de Pagès.

Plaça de la 
Mediterrània

11.30-
13.30 h

Taller: Sembrem una fl or pel futur (en 
anglès) Per a infants de 3 a 7 anys. A càrrec 
de Kids&Us. 

Espai infantil - 
Cúbic

11.30 h Inauguració del Jardí de les Entitats. Plaça de la Mostra

11.30-
13.30 h

(cada 30’)

Tallers de lluita biològica i de paneres de 
fruits del camp. Durada: 25 min. 
Inscripció oberta el mateix el dia.

Estand municipal - 
Cúbic

11.30-14 h Degustacions de rebujito. A càrrec de 
CCA Peña Bética i CC Raíces de Andalucía.

Estands de les 
pròpies entitats

12.30 h Taller de cata de vins. A càrrec de 
Bodegas Segura. Durada: 2 hores. En 
paral·lel es farà una demostració de pintura 
amb vi. Limitat a 20 places. Cal inscripció. *

Aula de cuina -
 Plaça de la 
Mediterrània 

12.30 h Ens casem a la Fira! Boda en directe de la 
Mireia i el Sergi. 

Pg. de la Marina-
Espai del Comerç 

13.30 h Taller: Fés un clauer de fusta amb 
pirogravat Per  infants de 7 a 12 anys. A 
càrrec de Jordi Costa. Cal inscripció prèvia. *

Espai infantil - 
Cúbic

             DISSABTE 11 DE MAIG · TARDA
Fins a 21 h Concurs-Exposició de Fruits del Camp. Cúbic

Fins a les 
24 h

Mostra Gastronòmica i de la Pagesia.
Restauració (fi ns a les 24 h) i Mercat de 
Pagès (fi ns a les 21 h).

Plaça de la 
Mediterrània

16-20.30 h
(cada 30’)

Tallers de lluita biològica i de paneres de 
fruits del camp. Durada: 25 min. 

Estand municipal - 
Cúbic

17 h Taller: Fes un clauer de fusta amb 
pirogravat Per a infants de 7 a 12 anys. A 
càrrec de Jordi Costa. Cal inscripció prèvia. * 

Espai infantil  - 
Cúbic

17 - 20.30 h Ludoteca (espai per a infants de 3 a 6 
anys; màxim: 1 hora). 

Espai infantil - 
Cúbic

17 h Exhibició de gimnàstica rítmica.
A càrrec del CE Vilarítmica Dreams.

Escenari del llac 

17-19.30 h 12a Trobada de Puntaires.  A càrrec de 
les Puntaires de la Vall de Cans.

Carpa de la Mostra
d’Entitats

17-20 h Taller de diables. A càrrec dels Diables. Carpa de la Mostra

17.30 h Exhibició de ball fl amenc. A càrrec del 
CCRA Sierra Norte (Sevilla). 

Escenari del llac

18 h Exhibició de taekwondo i hapkido.
A càrrec del Club Esportiu Ramon Casas.

Escenari de la 
Mostra d’Entitats

             DISSABTE 11 DE MAIG · TARDA
18 h Taller de castells. A càrrec dels Castellers 

de Viladecans.
Plaça de la Mostra 
d’Entitats

18, 18.40, 
19.20 i  20 

hores

Tallers de cuina: Els enciams de Viladecans 
Per a infants de 7 a 12 anys. Per la Cooperativa i 
el Gremi d’Hostaleria. Cal inscripció prèvia. * 

Espai infantil - 
Cúbic

18 h Presentació del catàleg de productes 
Tasta Viladecans, amb degustació. Per 
la Cooperativa Agrícola i el Gremi d’Hostaleria. 
Limitat a 25 places. Cal inscripció prèvia. * 

Aula de cuina -
 Plaça de la 
Mediterrània 

18 h Taller de confecció de maillots de 
rítmica. A càrrec del CE Vilarítmica Dreams.

Estand de l’entitat

18 h Exhibició de gimnàstica rítmica.
A càrrec del Club Rítmica La Unió.

Escenari del llac 

18.30 h Exhibició de ball fl amenc. A càrrec del 
Centro Cultural Raíces de Andalucía.

Escenari del llac

19-20 h Tapa Solidària. Recaptació dels espais 
de restauració de la Mostra Gatronòmica 
destinada a la lluita contra el càncer (a través 
de Viladecans contra el Càncer).

Plaça de la 
Mediterrània

19 h Exhibició de gimnàstica rítmica.
A càrrec del Club Rítmica Viladecans.

Escenari del llac 

19.30 h Taller de cuina: Flors a taula (dolços 
amb fl ors comestibles). Limitat a 25 
places. Cal inscripció prèvia. *

Aula de cuina 
- Plaça de la 
Mediterrània

19.30 h Exhibició de ball fl amenc. A càrrec de la 
Peña Bética Gavà-Viladecans.

Escenari del llac

19.30 h Ball intergeneracional. Per entitats de gent 
gran, Federació d’Estudiants i  JMV Line Dance.

Escenari de la 
Mostra d’Entitats

19.45 h Actuació de la Big Band de l’Ateneu de 
les Arts.

Escenari de la 
Mostra d’Entitats

20 h El Repte de Sant Isidre. 
#RepteSantIsidre #18PrimaveresBoges

Plaça de la Mostra 
d’Entitats

20 h Exhibició d’activitats del Centre Rupi 
Creaciones.

Escenari del llac

21.30 h Desfi lada de moda. Hi participen models 
amb diversitat funcional.

Pg. de la Marina-
Espai del Comerç 

22.30 h Degustació de gintònics amb ginebres 
de proximitat. Limitat a 20 places. Cal 
inscripció prèvia. *

Aula de cuina 
- Plaça de la 
Mediterrània

22.30-
24 h

Concert: Delta River Band. Les milors 
cançons de les dècdes dels 60, 70 i 80.

Plaça de la 
Mediterrània

A més, a diferents estands de la Mostra d’Entitats trobaràs activitats 
(excepte de 14 a 17 h, que la Mostra està tancada):
DEGUSTACIÓ DE GASPATXO (CCR Andaluz Sierra Norte), TALLERS DE BALL 
(Associació de Balls de Saló de Viladecans), PARTIDES DE JOCS DE TAULA (El 
Dado Dorado), TALLERS DE BALL LINE DANCE (JMV Line Dance), EXPOSICIÓ 
DE VEHICLES CLÀSSICS (Clàssic Club Viladecans), EL POZO SOLIDARIO (CC 
Raíces de Andalucía), 16è CONCURS INFANTIL DE CARICATURES I DIBUIX 
(Fundación Espejo), TÚNEL DE BATEIG (Club Beisbol Viladecans), TATUATGES 
DE FLORS (Asociación de Mujeres Menta).

* Les activitats marcades amb asterisc requereixen d’inscripció 
prèvia del 3 a l’11 de maig a www.viladecans.cat/fi rasantisidre
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             DIUMENGE 12 DE MAIG · MATÍ
Des de 10 h Concurs-Exposició de Fruits del Camp. Cúbic

A partir 
de les 10 h

Mostra Gastronòmica i de la Pagesia.
Restauració i Mercat de Pagès.

Plaça de la 
Mediterrània

10 - 12 h Esmorzar de pagès. Es composa de 
botifarra amb mongetes, pa amb tomàquet, 
beguda i pastís de carbassa de postre. Preu: 
5 €. Fins a exhaurir existències. 

Plaça de la 
Mediterrània

10 - 14 h Ludoteca (espai per a infants de 3 a 6 anys; 
màxim: 1 hora). 

Espai infantil - 
Cúbic

10 h Taller: Cuina de reaprofi tament. Per 
a infants de 7 a 12 anys. A càrrec de Jordi 
Beumala. Limitat a 15 participants. Cal 
inscripció prèvia. * 

Espai infantil - 
Cúbic

11-13.30 h
(cada 30’)

Tallers de lluita biològica i de paneres de 
fruits del camp. Durada: 25 min. Inscripció 
oberta. 

Estand municipal 
- Cúbic

10.45 h Missa i posterior benedicció de tractors. Església de Sant 

11 h Tallers lúdics i de salut i pintacares. Adreçat  
infants. A càrrec de Creu Roja Viladecans.

Carpa i plaça de la 
Mostra

11 i 12 h Taller de cuina: xocolata. Pel Forn de la 
Plaça. Durada: 45 min. Per a infants de 6 a 12 
anys. Limitat a 15 places. Cal inscripció prèvia. *

Aula de cuina - 
Plaça 
de la Mediterrània 

11.15 h Taller de cuina: Amanides d’arrossos. 
Per a infants de 7 a 12 anys. A càrrec de 
Jordi Beumala. Limitat a 15 participants. Cal 
inscripció prèvia. * 

Espai infantil - 
Cúbic

12 h Masterclass de ballteràpia. A càrrec de 
Viladecans contra el Càncer.

Escenari de la 
Mostra d’Entitats

12-14 h Degustacions de rebujito. A càrrec de CCA 
Peña Bética i CC Raíces de Andalucía.

Estands de les 
pròpies entitats

12 h Taller de confecció de maillots de 
rítmica. A càrrec del CE Vilarítmica Dreams.

Estand de l’entitat 
- Mostra d’Entitats

12 h Taller de fang: Modelem el Mamut. .A càrrec 
de la Coordinadora d’Entitats del Mamut.

Carpa de la Mostra 
d’Entitats

12-14 h Espectacle de màgia “verda” (itinerant)
Amb el mag Pau Segalès.

Plaça de la 
Mediterrània

12-14 h Concert: Delta River Band. Les milors 
cançons de les dècades dels 60, 70 i 80.

Plaça de la 
Mediterrània

12.30 h Ens casem a la Fira! Boda en directe de 
l’Oriol i el Xavi.

Pg. de la Marina-
Espai del Comerç 

12.30 h Exhibició de ball fl amenc. A càrrec del 
Centro Cultural Raíces de Andalucía.

Escenari del llac

12.30-14 h Pintacares i tatuatges temporals. Preu: a 
partir de 3 euros. Per a infants de 7 a 12 anys. 
A càrrec de RUPI Creaciones.  

Espai infantil - 
Cúbic

13 h Masterclass de ball country. A càrrec de 
JMV Line Dance.

Escenari de la 
Mostra d’Entitats

13 h Exhibició de ball fl amenc. A càrrec de la 
CCA Peña Bética Gavà-Viladecans

Escenari del llac

13.15 h Showcooking: El tomàquet a la cuina. 
A càrrec del xef Manel Souza i de l’agricultor 
Josep Farrés. Durada: 90 minuts. 

Aula de cuina -
Plaça de la 
Mediterrània 

             DIUMENGE 12 DE MAIG · TARDA
Fins a 

les 21 h
Exposició de Fruits del Camp Cúbic

Fins a 
les 22 h

Mostra Gastronòmica i de la Pagesia
Mercat de Pagès (fi ns a les 20 h) i zona de 
restauració (fi ns a les 22 h).

Plaça de la 
Mediterrània

17 - 20.30 h Ludoteca (espai per a infants de 3 a 6 
anys; màxim: 1 hora). 

Espai infantil - 
Cúbic

16-20.30 h
(cada 30’)

Tallers de lluita biològica i de paneres de 
fruits del camp. Durada: 25 min. Inscripció 
oberta el mateix el dia.

Estand municipal 
- Cúbic

18, 18.40, 
19.20 i 20 

hores

Taller de cuina: Fem batuts de fruita. 
Per a infants de 7 a 12 anys. Durada: 20 
minuts. A càrrec de la Cooperativa Agrícola 
i el Gremi d’Hostaleria. Limitat a 25 
participants. Cal inscripció prèvia. * 

Espai infantil - 
Cúbic

18 h Masterclass de zumba.  A càrrec de
 l’AV Hispanitat.

Escenari de la 
Mostra d’Entitats

18-19 h Taller inclusiu de manualitats. A càrrec 
del Servei de Rehabilitació Comunitària, 
ASDIVI i Assoc. de Familiars del Centre 
Ocupacional Caviga.

Carpa de la Mostra 
d’Entitats

18-20 h Degustacions de rebujito. A càrrec del CC 
Raíces de Andalucía.

Estand de l’entitat - 
Mostra d’Entitats

18 h Exhibició de gimnàstica rítmica.
A càrrec del CE Vilarímica Dreams.

Escenari del llac

18.30 h Exhibició de gimnàstica rítmica.
A càrrec del Club Rítmica La Unió.

Escenari del llac

18 h Showcooking: la carxofa a taula. A 
càrrec d’un xef del col·lectiu de cuiners 
CUBA’T. Durada: 1 h. 

Aula de cuina - 
Plaça 
de la Mediterrània 

19 h Masterclass de ball. A càrrec d’Assoc. 
Balls de Saló.

Escenari de la 
Mostra d’Entitats

20.30 h Desfi lada de moda
Hi participaran models amb diversitat funcional.

Pg. de la Marina-
Espai del Comerç 

20.45 h Sorteig d’una panera del Concurs-
Exposició de Fruits del Camp.

Cúbic

A més, a diferents estands de la Mostra d’Entitats trobaràs activitats 
(excepte de 14 a 17 h, que la Mostra està tancada):
DEGUSTACIÓ DE GASPATXO (CCR Andaluz Sierra Norte), TALLERS DE BALL 
(Associació de Balls de Saló de Viladecans), PARTIDES DE JOCS DE TAULA (El 
Dado Dorado), TALLERS DE BALL LINE DANCE (JMV Line Dance), EXPOSICIÓ 
DE VEHICLES CLÀSSICS (Clàssic Club Viladecans), EL POZO SOLIDARIO 
(CC Raíces de Andalucía), CONCURS INFANTIL DE CARICATURES I DIBUIX 
(Fundación Espejo), TÚNEL DE BATEIG (Club Beisbol Viladecans), TATUATGES 
DE FLORS (Asociación de Mujeres Menta).

* Les activitats marcades amb asterisc requereixen d’inscripció 
prèvia del 3 a l’11 de maig a www.viladecans.cat/fi rasantisidre
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