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Viladecans The Style OutletS
Carretera de la Vila, 90
Aquest centre comercial de 26.500 m2 i amb més 
de 100 locals comercials va obrir les portes al 
públic l’octubre del 2016. És el resultat del 
projecte creat pels arquitectes Enric Batlle i 
Duran i Joan Roig i Duran.

Centre Comercial Vilamarina
Avinguda del Segle XXI, 6
El Centre comercial Vilamarina forma la part baixa 
d’un complex projectat pels arquitectes Batlle i Roig 
l’any 2003.

Carretera de la Vila
Carretera de la Vila
La carretera de la Vila, abans coneguda també 
com carrera de la Vila, correspon a l’antic camí 
del jaç de la riera de Sant Climent.  
Actualment correspon a la B-204.

Torre del Baró
Carrer d'Àngel Guimerà, 2
Gran casal fortificat del segle XIV amb reformes 
importants entre els segles XVI i XIX.

Can Modolell. Casa de la Vila
Carrer de Jaume Abril, 2
Casa fortificada, amb una torre bastida al segle 
XVI contra els pirates i una reforma important 
l’any 1892, que li dona l’aspecte actual de castell 
medieval.

Museu de Viladecans. Ca n’Amat
Carrer de les Sitges, 1-3
Casa rural benestant del segle XIX amb vestigis 
anteriors. Equipament cultural de la ciutat que 
conserva i exhibeix els vestigis del seu passat i 
dinamitza i difon el seu patrimoni.

Plaça de les Palmeres - 
EIXOS COMERCIALS
Plaça de les Palmeres
Punt neuràlgic de la ciutat, que constitueix l’espai de 
transició entre el Barri Antic i l’Eixample, on es troba 
gran part la restauració i el comerç de proximitat de 
la ciutat. 

Rambla Modolell
Rambla Modolell
Passeig obert entre la riera de Sant Climent i el 
nucli antic de Viladecans, on trobem una 
interessant oferta comercial i de restauració.

Torre-Roja
Parc de la Torre-roja
Talaia medieval. La seva construcció s’atribueix a 
les darreries del segle XII. A partir del segle XIX 
se li afegeixen diverses construccions que li 
donen l’aparença actual de palau gòtic.
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La torre vermella d’aniràs i tornaràs
Al Vilamarina hi ha una gran torre 
vermella que amaga al seu interior dues 
màquines que pugen i baixen. Hauràs de 
pujar per la que està més a prop de les 
muntanyes: quan s’obri la porta, avança 
tres passes cap endavant i deu passes 
cap a l’esquerra: al costat “del gris” 
s’oculta el mamut!

4. CENTRE COMERCIAL
VILAMARINA

La muntanya del gegant
Des de la barana al costat dels 
sortidors d’aigua, mira a la gran 
muntanya del fons mossegada pel 
gegant. Quan la vegis, busca al pis de 
baix la cinquena palmera: en aquest 
indret sempre s’amaga la mamut més 
trapella de totes!

7. VILADECANS 
THE STYLE OUTLETS

Les escates del peix
A l’edifici de l’Ajuntament hi ha unes 
torretes cobertes amb escates de 
peixos de colors taronja i verd que 
estan coronades per assutzenes. Una de 
les torres es troba a sobre del balcó i 
l’altra a prop de la porta d’un jardí 
romàntic. Per sota d’aquestes torres hi 
ha uns monstres fantàstics que vigilen 
el mamut amagat al terra. Creus que el 
podràs trobar?

2. CAN MODOLELL - 
casa de la vila 

El picador dels cignes 
Al carrer de les Sitges hi ha dos petits 
cignes negres de ferro amagats en un 
potent picador de porta. Un d’aquests 
cignes et dirigirà cap a la base d’una 
llarga canonada que agafa l’aigua del 
cel: allà trobaràs la mamut que 
necessites.

3. mUSEU DE VILADECANS
CA N’AMAT

Els dits verds que cauen del cel
A prop del carrer del Doctor Reig, hi ha 
una rotonda. Mira cap al cel: trobaràs 
uns frondosos dits verds penjats de tres 
troncs. Què són? Per sota del més 
baixet, al terra, trobaràs amagada la 
mamut.

5. PLAÇA DE LES PALMERES 
- EIXOS COMERCIALS

Un símbol secret
Has de localitzar a la Torre-roja uns 
estranys símbols escrits en unes 
finestres. Cada símbol es composa de 
tres lletres. Sobre les lletres centrals hi 
ha una muntanyeta amb una creu. Si les 
trobes, baixa la mirada fins al terra i el 
descobriràs amagat.

8. torre-roja

La farina dels forners
Al mercat medieval necessiten farina 
per a fer el pa. En l’Edat Mitjana, el gra 
es guardava en forats excavats al terra: 
les sitges. Per trobar el teu mamut, has 
de buscar una gran sitja amb tapa de 
pedra blanca. La pots trobar al terra, 
darrere d’una de les portes de la torre. 
Tot i que la trobis tancada, tafaneja i la 
veuràs. De quina porta? Quan la 
descobreixis, has de donar-li l’esquena i 
caminar seguint el mur, unes 25 passes 
cap al mar: allà, arrambada a un mur, 
trobaràs la mamut.

1. TORRE DEL BARÓ 

L’illa de les bessones
Si puges cap a muntanya per la carre-
tera de la Vila, entre rengleres d’arbres 
trobaràs una illa de palmeres: busca 
les bessones, perquè al peu, i a la seva 
ombra, dorm la petita mamut.

6. carretera de la vila 

Les alzines aparellades
Al costat del parc infantil, busca un 
parell de magnífiques alzines! Són fàcils 
de trobar, potser que per sota fins i tot  
hi hagi algun aglà perdut! La més gran 
amaga, al terra, una tranquil•la mamut.

9. rambla modolell

INSTRUCCIONS
1. Observa els punts del plànol: has 
d’identificar-los i dirigir-te cap a la 
seva ubicació.

2. Quan arribis, llegeix l’enigma
del plànol.

3. Busca una placa amb el dibuix 
del mamut o la mamut d’un color i 
el codi QR que et donarà més 
informació d’allò que estàs 
descobrint.
 
4. Col·loca el gomet del color que 
correspongui al plànol.

5. Quan hagis esbrinat tots els 
enigmes, entra a 
www.viladecans.cat/mamuts i posa 
la teva combinació. Si l’encertes, 
podràs optar a descomptes, 
sortejos i premis de comerç i 
restauració de Viladecans.

I ara... deixa anar l'esperit 
explorador que portes dins i 
descobreix els amagatalls!

Durada aproximada: 60 minuts.

MAMUTS. 
DESCOBREIX 
Viladecans
Ep! Soc LA MAMUT de Viladecans. 

L’any 2007 van aparèixer restes dels 
meus avantpassats a la ciutat. Des 
d’aleshores, la gent de Viladecans es 
va sentir identificada amb nosaltres, 
els i les grans habitants del passat 
llunyà!

Volem convidar-te a un joc: et ve de 
gust ajudar-nos a trobar la nostra 
família més menuda que s’ha 
amagat per la ciutat? Si vols 
participar, hauràs de seguir unes 
pistes que t’ajudaran en la 
descoberta.

Tot jugant, podràs conèixer la ciutat 
d’una manera divertida, buscant les 
peludes i els peluts protagonistes 
que s’amaguen a diversos llocs de la 
trama urbana de Viladecans. 
Aquest plànol que tens entre mans 
serà el teu tauler de joc: veuràs que 
hi ha numerats nou punts d’interès.

Llegeix les instruccions i comença 
el joc!


