
Del 8 al 12 de setembre

#FMViladecans

TALLERS INFANTILS
Prova pilot de dues activi-
tats del projecte Ciència al 
Carrer per apropar la cièn-
cia i la tecnologia a les 
famílies amb fills entre 8 i 
14 anys. Aforament limitat 
i mesures de seguretat. 
Inscripció prèvia a  
viladecans.cat.

Dj. 09 set.  
18.30 h  
Pl. de la Vila
Ruta matemàtica per pen-
sar en fenòmens matemà-
tics amb elements com 
les escales de la Torre del 
Baró o les finestres de la 
Biblioteca.

Dv. 10 set.  
18.30 h
C. Sol
Un sol de carrer.  
Activitat per aprendre 
sobre l’univers i com 
funciona.

FESTA DE LES AIGÜES
Dg. 12 set.
11 h. Jardins de Magdalena  
Modolell
Aigües de Barcelona orga-
nitza un any més aquesta 
activitat per a infants de 
3 a 12 anys. Una cita per 
jugar i aprendre sobre el 
cicle de l’aigua.

CULTURA POPULAR
Dg. 12 set.
9 h. Pel Barri Antic
Matinada de grallers.
Amb el Grallers de Gavà, 
Casablanca (sant Boi) i 
Viladecans.  

12 h. Parc de Can Xic
Mostra de cultura popular. 
Ballada de gegants i 
gegantons, audició de 
gralles i exhibició dels
Castellers de Viladecans.

CITES ESPORTIVES
Ds. 04 set.
13 h. Pistes de Can Pastera
17è torneig de bitlles ca-
talanes del Club de Bitlles 
Viladecans.

Dc. 08 set.
20 h. Camp de la Torre-roja
Memorial Mariano-Zamora 
entre la UD Viladecans i la 
UD Sector Montserratina.

Ds. 11 set.
9 h. Rambla
41a Cursa Popular 
de Viladecans. 
Inscripcions fins al 8 de 
setembre a www.catvila.
org i www.runedia.com.

Dg. 12 set.
9 h. Podium Viladecans
1r torneig de Festa Major del 
Club Bàdminton Viladecans. 

Ds. 18 set.
Tot el dia. Podium  
Viladecans
1r torneig de Festa Major  
del Club Màgic Volei.  
18 h. Atrium
Torneig de natació  
del Club Natació  
Viladecans.
 

EXPOSICIONS
Del 03 al 30 set. 
Tot el dia. Rambla Modolell
Viladecans, de Festa Major. 
De la festa del poble a la 
ciutat festiva. Exposició 
sobre la història de la 
Festa Major.

Del 07 de set.  
a l’11 d’oct. 
Biblioteca Municipal  
En l’horari de l’equipament
Fulgenci Tutusaus,  
l’atracció de la fotografia
Exposició fotogràfica.

PATRIMONI
Dc. 8, ds. 11 i 
dg. 12 de set. 
D’11 a 13 h. Ermita de 
Sales
Visites guiades per mos-
trar el resultat final de les 
obres de restauració de 
l’ermita fetes per la Dipu-
tació de Barcelona. Cal fer 
reserva prèvia per telèfon  
93 707 72 90 o 93 707 72 87  
o bé per correu electrònic a 
patrimonicultural@ 
viladecans.cat. 

PUNT LILA

Dc. 08 set. 
21 h 
ASTRONOMÍA RAZONABLE. 
Versions d’El Último de la 
Fila.

23 h 
DUOCHAMBRE. 
Espectacle boig i irònic 
que barreja teatre i músi-
ca a càrrec de membres 
d’Hotel Cochambre.

Dj. 09 set.
21 h 
BORN TO BAND. 
Versions de Bruce  
Springsteen.

23 h
DREAMY WINEHOUSE.
Versions d’Amy  
Winehouse.

Dv. 10 set.
22 h 
LIVE THE MOVIES: GREASE 
Projecció de la pel·lícula 
amb ballarins i veus en 
directe i interacció amb el 
públic.

Ds. 11 set.
22 h 
ORQUESTRA ROSALEDA. 
Audició de cançons de 
diversos estils musicals.

ESCOLA EL GARROFER 
Escenari dedicat a rememorar la música de 
grans artistes a través de grups cover i de 
pel·lícules, així com els èxits de sempre

Dc. 08 set. 
18.30 h 
COBLA BAIX LLOBREGAT.  
Audició de sardanes.

21 h 
CORALS LOCALS
Actuacions de la Coral 
La Lira, amb clàssics i 
cançons del musical Mary 
Poppins, i del Cor Som 
i Serem, amb cançons 
tradicionals..

Dj. 09 set.
22 h 
ORQUESTRA  
TURURUT  
BONAIGUA.
Concert  
audició  
de música  
tradicional  
catalana

Dv. 10 set.
19 h 
RAÍCES DE ANDALUCÍA. 
Demostració de les activi-
tats dels grups de l’entitat.

22 h 
MEUGENIO, EL MILLOR  
IMITADOR D’EUGENIO. 
Espectacle d’humor amb 
Toni Climent.

Ds. 11 set.
18.30 h 
COBLA CIUTAT DE  
CORNELLÀ. Audició de 
sardanes.

21 h
SON DE L’HAVANA. 
Havaneres 
i cançó  
marinera.

ESCOLA ÀNGELA ROCA 
La Festa Major s’apunta a ramblejar per la 
rambla Modolell en fer una celebració més 
descentralitzada i de petit format per seguretat

Més espectacles
Entrada

Entrada

De 21 a 01 hores
Servei de sensibilització, 
prevenció i actuació davant 
les agressions sexistes

Mentre el Punt Lila 
està en servei, s’hi pot 
contactar també a través 
de WhatsApp.

Dv. 10 i ds. 11  
de set.
ESTAND AL PARC DE LA 
MARINA,  
on dues educadores  
informaran i atendran  
dubtes o possibles casos.

Per unes festes 
lliures de masclisme  
i LGBTI-fòbia

Ds. 11 set.
SERVEI ITINERANT AL PARC 
DE LA MARINA I ALS JARDINS 
DE MAGDALENA MODOLELL. 



 

MESURES COVID

Dc. 08 set.
22 h. SERGI ESTELLA.  
Home orquestra i 50 % 
d’Empty Cage. Blues amb 
lletres plenes d’humor.

23 h. THE BOOTY  
HUNTERS. Country i  
bluegrass d’estil propi.  
El grup local de llarga 
trajectòria presentarà 
cançons del seu nou disc 
The end of the country.

Dj. 09 set. 
21 h. AMANDA ÁLVARO. 
Cantautora d’indi pop amb 
cançons plenes de dolçor 
sense filtres.

22.30 h. NÚRIA GRAHAM. 
Cantautora d’estil pop i 
folk-rock elegant, amb 
tocs de psicodèlia.

Dv. 10 set. 
21 h. RENALDO&CLARA.  
Acústic d’una de les 
sensacions del pop català 
de l’últim any.

22.30 h. SR. CHINARRO. 
Concert acústic d’Antonio 
Luque, líder de la veterana 
banda indie.

Ds. 11 set.
21 h. VESTBY. Art-rock amb 
cançons de tres acords, 
ritmes samplejats i trans-
cripció de les lletres reve-
lades per l’Oracle del Baix 
Llobregat sota la inspiració 
de J. Richman. 

22.30 h. HIDROGENESSE.  
Duet barceloní referent 
de l’indie pop electrònic a 
Espanya.

Dg. 12 set.
20 h. MARCEL. Cantautor 
amb versions i cançons 
pròpies, plenes de profunditat.

21 h. FERRAN PALAU. Pop 
metafísic amb tendències 
minimalistes, d’estil delicat i 
essencial.

Dc. 08 set.
18.30 i 20 h 
LA RATETA  
(Cia. Campi Qui Pugui).  
Una versió grangera del 
conte plena de música, 
divertida i amb un punt 
agredolç… com la vida.

Dj. 09 set.
11, 12.30, 18 i 19.30 h   
EL DOMADOR DE PUCES  
(Cia. Fèlix Brunet).  
Un circ de puces tradicio-
nal i victorià amb els actes 
d’un circ convencional: 
corda fluixa, forçut, Home 
Bala (en aquest cas, Puça 
Bala),Trapezistes, Mag, 
Domador i Faquir. 

18.30 i 20 h 
L’HOME RODA 
(Cia. Professor Karoli).  
L’incombustible Professor 
Karoli demostrarà la seva 
passió per les rodes fent 
el més difícil. Per a tots els 
públics. 

Cinc dies de concerts als  
JARDINS DE MAGDALENA  
MODOLELL

Dv. 10 set.
11, 12.30, 18 i 19.30 h
CUA DE RATA 
(Cia. Ton Muntané).  
Un espectacle de titelles 
de guant divertit i engin-
yós. Una reflexió sobre 
l’educació i el gènere. 

18.30 i 20 h 
PERIQUILLO 
(Cia. Javier Ariza).  
Espectacle ple d’humor i 
innocència en què el públic 
podrà gaudir d’un còctel 
de números musicals i 
circenses amb un  
pallasso que pretén  
sortir airós dels  
seus imprevistos.

Ds. 11 set. 
11, 12.30, 18 i 19.30 h 
CLEANER 
(Cia. Fèlix Brunet). 
Un personatge carismàtic, 
fart de treballar, desco- 
breix la manera més mà-
gica d’utilitzar els estris de 
neteja amb humor, màgia i 
clown.

18.30 i 20 h 
EL VESTIT POP  
DE L’EMPERADOR  
(Cia. La Roda Produc-
cions). Nova proposta del 
conte de l’emperador pre-
sumit: cal un vestit únic per 
a un emperador únic que 
només els més llestos de 
palau el podran apreciar. 

Dg. 12 set.   
18.30 i 20 h 
TEMPUS 
(Cia. El que Ma Queda 
de Teatre). 
Una història divertida i  
tendra amb els rellotges  
i la música com a  
protagonistes.

Espectacles infantils ens dos escenaris 
al PARC DE CAN XIC

Dc. 08 set.
18 h. Itinerant
Pep Callau i Els Pepsicolen  
Actuació sobre un camió 
que recorre els carrers per 
traslladar l’inici de la festa 
a tota la ciutat. Consulta el 
recorregut a viladecans.cat/
festamajor.

19 h. Torre del Baró
Exposició: Álvarez &  
Diestro: Amb l’objectiu de 
les fotògrafes 
Inauguració de la mostra 
amb imatges de la ciutat 
de dues fotoperiodistes. 
En exposició fins al 29/10. 
Per assistir-hi, cal inscrip-
ció al 93 707 72 90 o a 
l’adreça arxiumunicipal@
viladecans.cat.
Horari especial de Festa 
Major: dj. 9 i dv. 10 set., de 
9 a 14 i de 16 a 20 h; i ds. 
11 i dg. 12, d’11 a 14 h.

20 h. Jardins de  
Magdalena Modolell
Pregó de Festa Major  
En homenatge al personal 
sanitari, a càrrec de la 
Dra. Julia Santos, Cap 
del Servei d’Urgències de 
l’Hospital de Viladecans.

22 h. Parc de la Marina
Castell de focs artificials. 
A càrrec de Pirotècnica 
Estalella. Espectacle 
sense música i amb focs 
de molta alçada que es pot 
veure en la distància (fins i 
tot des del balcó de casa) 
per evitar aglomeracions.

QUE COMENCI LA
LA FESTA MAJOR TORNA AMB MÉS  
ESPAIS I AFORAMENTS LIMITATS PER  
GARANTIR LES MESURES SANITÀRIES  

ACCÉS I NORMES D´ÚS ALS ESPAIS AMB 

Repartiment 
d’entrades a 
l’accés 30  
minuts abans 
de l’actuació*

A l’entrada hi 
haurà gel higie-
nitzant. L’espai 
es desinfectarà 
després de cada 
actuació

Recollida de 
dades personals 
d’un membre 
per grup

És obligatori 
usar la màsca-
ra a l’interior del 
recinte. No es 
permet menjar, 
fumar o beure

Cada persona 
podrà retirar  
un màxim de  
4 entrades

Cal mantenir la 
distància 
interpersonal 
de seguretat  
d’1.5 metres

FIRA D’ATRACCIONS
Del 7 al 12 de setembre, amb horari imposat per  
les mesures sanitàries del moment i aforament limitat. 
Els firaires controlaran el compliment de les mesures.
El dia 9, de 17 a 21 h, les atraccions funcionaran sen-
se música ni il·luminació per facilitar als insfants amb 
espectre autista gaudir de l’espai

*Entrada única diària. Des de 30 minuts 
abans de l’inici de la primera actuació es 
repartirà una polsera personal i intransfe-
rible cada dia

Festival Jove

Dj. 09 set.
22.30 h. TRIBADE. 
Trio de rap entregat al culte 
original d’aquest estil per 
denunciar i empoderar-se 
amb ritmes i poesia.

Dv. 10 set. 
FESTIVAL RUDECANS
21 h. LA SABANDIJA.  
Rumba fresca i festiva amb 
versions i temes propis 
d’influències variades.

22 h. THE TYETS.
Unió de trap i reggaeton 
amb lletres humorístiques i 
de temàtiques no habituals 
en aquests estils.

23.30 h. ShB. 
Sessió de DJ en què es 
punxarà música urbana, 
barreja de reggaeton i trap.

Ds. 11 set. 
22 h. SOFÍA GABANNA.  
La jove rapera es carac-
teritza per una veu melò-
dica i la fusió amb l’R&B 
contemporani.

23.30 h 
TREMENDA JAURÍA. 
Col·lectiu de música 
urbana que compta amb 
el reggaeton, la cúmbia i 
altres ritmes tropicals com 
a crit de guerra.

Dg. 12 set.
21 h 
HABLA DE MÍ EN PRESENTE. 
Banda de tecno-rumba 
que presentarà les noves 
cançons que han estat 
gravant aquest any.

22.30 h. GINESTÀ. Música 
pop i cançó protesta i folk 
català amb un so con-
temporani, que explica 
històries quotidianes.

Els concerts per a joves s’agrupen aquest any  
en aquest nou festival, que acull el tradicional 
RUDECANS. AL PARC DE LA MARINA

Festival Jove

1a edició Entrada

Entrada

ATENCIÓ! Les condicions podrien modificar-se 
en funció de les mesures sanitàries. Qualsevol  
novetat s’informarà a viladecans.cat/festamajor

Entrada

Entrada

Entrada


