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Estimats veïns i veïnes  
de Riells i Viabrea, 
La Festa Major ja torna a ser aquí. 
Hem passat per uns anys on, 
per causa de la pandèmia de la 
COVID-19, les activitats culturals 
dels municipis s’han vist minvades. 
No només les festes majors, sinó 
el conjunt del cicle festiu i popular. 
Estic segur, per tant, que després 
d’un impàs de més de dos anys, 
poder celebrar aquesta edició amb 
normalitat és un desig compartit 
per tota la ciutadania.

Com venia sent habitual abans 
de la pandèmia, la festa major 
incorpora un munt d’activitats 
que ens permetran gaudir de 
l’estiu i viure en germanor. Des de 
l’Ajuntament, tenint en compte 
que les últimes edicions s’han vist 
restringides, hem volgut oferir a la 
ciutadania una celebració potent, 
amb més programació i apostant 
per grans noms com ara Dr. Prats, 

Porto Bello i Flashy Ice Cream, 
entre molts altres. Tot això sense 
menystenir les activitats tradicionals 
i emblemàtiques que ja formen part 
de la tradició festiva, com ara els 
tobogans aquàtics a l’Av. Salvà. 

Com sempre, vull agrair la 
col·laboració de les entitats i del 
conjunt de persones que de forma 
anònima fan possible aquesta 
celebració. Es tracta d’un moment 
de l’any en què la ciutadania 
troba espais de convivència, ja 
que la festa major no és només un 
esdeveniment, sinó un moment de 
l’any on compartim experiències i 
ens apleguem. 

Des de l’Ajuntament esperem que 
gaudiu de la festa major amb la 
mateixa il·lusió que nosaltres l’hem 
preparat, que participeu activament 
de les activitats i, sobretot, que 
estigueu orgullosos de les festes del 
vostre poble. 

Aquests dies màgics, us convidem a 
divertir-vos amb respecte i civisme, 
amb seny però també amb molta 
rauxa! 

Bona Festa Major  
a tothom!

JOSEP MARIA BAGOT BELFORT
Alcalde de Riells i Viabrea



2  
Dimarts 

d’AGOST

20 h.  
►PL. DE LA VILA

Ambauka 
Espectacle infantil  

Accés lliure

3 
Dimecres 

d’AGOST

23 h.  
►PL.DE LA VILA 

Concert de Flashy 
Ice Cream 

+ DJ 
Accés lliure



4
 Dijous 
D’AGOST

18 h. 
►PL. DE LA VILA

Festa de 
l’escuma de 

colors
Infantil 

Accés lliure 

23 h. 
►AL COSTAT DEL PAVELLÓ 

MUNICIPAL

DJ OGT

23.30 h. 
Concert de  

Dr. Prats 

i de nou: 
DJ OGT 
Aforament limitat 

Reserva d’entrades a  
entrapolis.com i a l’OAC

5 €

 5 

Divendres 
D’AGOST 

19.45 h. 
►AL COSTAT DEL PAVELLÓ 

MUNICIPAL 

Concert a càrrec de  

la Cobla-
Orquestra 
MontgrinS 

Accés lliure 

Dr. Prats



21 h. 
►AL COSTAT DEL PAVELLÓ 

MUNICIPAL 

Sopar Popular
A càrrec del Club Jove  

de Riells i Viabrea 
Reserves al  

649 55 74 39 / 676 00 75 19

 

23 h.
►AL COSTAT DEL PAVELLÓ 

MUNICIPAL
Sardanes a càrrec de 

la Cobla-
Orquestra 
Montgrins 

Tot seguit,  
pregó 

A càrrec de l’equip femení de 
l’Athlètic Club Riells

A continuació,  
Ball de festa 

major 
Accés lliure 

23.30 h.
►PL. DE LA VILA 

DJ Ramon 
Accés lliure  

24 h. 
►PL. DE LA VILA 

Concert de  

Porto Bello
I de nou, DJ Ramon 

Accés lliure



De 23 a 03 h.
►PL. DE LA VILA 

Punt lila 
DIES 6 i 7 
D’AGOST  

6 
Dissabte 

D’AGOST

11 a 14 h.
►AV. SALVÀ 

 Activitats 
d’aigua 

Amb els tobogans  
gran i petit 

Llença’t per un tobogan de 
130 metres i oblida’t de la 

calor! També hi haurà tobogan 
pels més xics. 

Accés lliure 

19 h.
►CASAL DEL POBLE

Espectacle infantil a càrrec de 
Rovell d’Ou 

De 3 a 9 anys 
Accés lliure 

19.45 h. 
►AL COSTAT DEL PAVELLÓ 

MUNICIPAL 

Concert a càrrec de  

la Cobla-
Orquestra 
Selvatana

Accés lliure 

21 h. 
►AL COSTAT DEL PAVELLÓ 

MUNICIPAL 

Sopar Popular
A càrrec del Club Jove 

de Riells i Viabrea 
Reserves al  

649 55 74 39 / 676 00 75 19



23 h. 
►AL COSTAT DEL PAVELLÓ 

MUNICIPAL 
Ball de Festa Major + 

ball de rams a càrrec de 

la Cobla-
Orquestra 
Selvatana

Tret de sortida amb sardanes. 
Accés lliure 

23.30 h.  
►PL. DE LA VILA 

DJ Hook  
+ Concert a càrrec de 

l’Orquestra 
Maribel

I de nou,  
DJ Hook 

Accés lliure

 



7 
diumenge 

D’AGOST

11 h.  
►ESPLANADA AL COSTAT DEL 
CENTRE CULTURAL LA CASA 

NOVA DE CAN PLANA

Holi festival
Accés lliure

12.30 h. 
►CASAL DEL POBLE 

Concert-vermut 

Tribut a 
Joaquín Sabina 

“Pacto entre 
caballeros”

Aforament limitat 
Reserva d’entrades a  

entrapolis.com i a l’OAC 

5 € 
(inclou vermut i pica-pica)  

18.30 h. 
►ESPLANADA AL COSTAT  

DEL CENTRE CULTURAL  
LA CASA NOVA 

Gimcana 
d’activitats 
Escalada, el + forçut, futbolí 
humà, pista amb obstacles, 

etc... 
> De 18.30 a 19.30 h,  

de 9 a 13 anys.  
> De 19.30 a 20.30 h,  
a partir de 14 anys. 

> Inscripcions per grups  
de 4 a 6 participants.  

> Premis als 3 primers grups  
de cada modalitat. 

Inscripció a entrapolis.com  

5€ per grup.  
Aforament limitat



19.45 h. 
► AL COSTAT DEL PAVELLÓ 

MUNICIPAL 
Espectacle a càrrec de  

l’Escola 
de Dansa 

Contrajazz 
Accés lliure 

21 h. 
►AL COSTAT DEL PAVELLÓ 

MUNICIPAL

Sopar Popular
A càrrec del Club Jove  

de Riells i Viabrea 
Reserves al  

649 55 74 39 / 676 00 75 19

23.15 h. 
►AL COSTAT DEL PAVELLÓ 

MUNICIPAL

Northern 
Cellos – 

Let ’s rock!
Accés lliure



22.45 h. 
►PL. DE LA VILA

Nit 
jove

Concert de flamenc-pop  
a càrrec de  

Marina 
Villegas, 

guanyadora del concurs 
RIV Sona 2022.

23.30 h. 
Concert de flamenc-pop  

a càrrec de
Riky Prats.  

00.30 h. 
Wild Festival
Organitzat pel Club Jove i 
a càrrec dels DJ’s Aksel 

Foley, Marc Adame, 
MontBertus i Vergaratek.

Accés lliure

8
Dilluns
D’AGOST

19 h.
►CASAL DEL POBLE

Obra de teatre 
“Pels pèls”,

a càrrec de 
Montcabrera 

teatre  
Aforament limitat 

Reserva d’entrades a  
entrapolis.com i a l’OAC 

5 €
(inclou entrepà i beguda)
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L’Accés en vehicle 
a la Pl. de la 
Vila, així com al 
C/ Maria Marti 
(Pavelló Municipal) 
romandrà tancat 
des del dijous 4 a 
les 6 del matí fins 
dilluns dia 8 a les 
21 h. 

L’Av. Salvà 
romandrà tancada: 
Dijous dia 4, de 
les 18 h a les 6 del 
matí / Divendres 
5 de les 18 h al 
diumenge dia 7 a 
les 6 h del matí / 
Diumenge dia 7 de 
les 18 a les 6 h del 
matí. 

La GI-552, alçada 
Riells i Viabrea, 
romandrà tancada 
del divendres dia 
5 al diumenge dia 
7, de les 18 h a 
les 5 h. L’accés a 
Breda es farà per 
la C-35 (entrada 
pels vivers). 

FIRA

ATENCIÓ:


