8a Edició

Fira Gavarres
Caça, Pesca i
Mostra Gastronòmica
del 17 al 18 de març de 2012

Benvolguts / Benvolgudes,

En primer lloc, i com a nou regidor de Promoció Econòmica, voldria
saludar-vos en la que serà la vuitena edició d’una ﬁra que ja és una
tradició al nostre poble i que enguany hem anomenat Fira Gavarres.
Caça, Pesca i Mostra Gastronòmica.
Aquest canvi de nom no ha estat en va. Com ja hem expressat en
anteriors edicions, la intenció és continuar ampliant el contingut de
la ﬁra, amb el nostre patrimoni natural, el massís de les Gavarres,
que dóna sentit a la major part de la Fira.
Enguany Fira Gavarres es seguirà celebrant a l’espai del pavelló
polivalent, on es podrà gaudir d’una programació variada amb
activitats que ja es realitzaven en anteriors edicions, i també amb
un ventall de noves activitats de caire lúdic i destinades a tots els
públics per poder-ne gaudir tot el diumenge.
També em plau anunciar-vos les jornades gastronòmiques de caça
i pesca que es realitzaran del 18 de març al 15 d’abril. Esperem
que ajudin a generar activitat econòmica i a donar a conèixer la
gastronomia que ofereixen els restaurants i pastisseries del nostre
municipi.
Voldria agrair a entitats, comerços i col·lectius les seves aportacions, el seu esforç i dedicació i felicitar-los per fer d’aquesta ﬁra
una realitat.

Molt bona ﬁra a tots!

Eduard Ayach i Mateu
Regidor de Promoció Econòmica, Cultura, Joventut i Festes

ACTIVITATS PROGRAMADES 2012
DISSABTE 17 DE MARÇ

PROVES DE TREBALL AMB GOSSOS DE RASTRE SOBRE LLEBRE
Aquestes proves comptaran amb la participació de set lots de gossos de rastre de diferents races: rastrejador espanyol, petit blau de Gascunya, basset blau de Gascunya,
porcelaine, airegeois i beagle, procedents del sud de França i de Catalunya.
07.00 h Reunió al Punt de Trobada davant la nau polivalent, sorteig de l’ordre de sortida
dels participants i recollida de la documentació.
08.00 h Sortida dels jutges i el primer participant amb el seu lot de gossos ﬁns al lloc de la
prova (Can Cassà, Can Abras, veïnat de Matamala, font de Sant Cristòfol, la Casanova, etc.).
Recordeu que al ﬁnal de cada engegada es tornarà al Punt de Trobada.
08.30 h Engegada del primer lot de gossos.
10.30 h Engegada del segon lot de gossos.
12.30 h Engegada del tercer lot de gossos.
15.00 h Engegada del quart lot de gossos.
16.30 h Recollida dels jutges i tornada al punt de reunió.
18.00 h Berenar de germanor i lectura de les puntuacions dels diferents lots que han
participat en les proves.
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: de 07.00 a 19.00 h
Organitzat per: Societat de Caçadors de Cassà de la Selva. Club del Sabueso Español
y Razas Aﬁnes. Federació Catalana de Caça,Territorial de Girona. Reial Societat Canina
d’Espanya. Per a més informació: www.sabuesoespañol.com.
Hi haurà servei de bar durant tot el dia.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE LLANÇAMENT PESAT DE
MAR MODALITATS DE 125 I 150 g
Convocatòria oﬁcial d’àmbit català de les modalitats de 125 i 150 grams, en què les
distàncies aconseguides en els llançaments són espectaculars.
Lloc: pista de càsting de Mas Ros
Horari: de 09.00 a 18.00 h
Organitzat per: Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting i Club de Pesca Quatre Jotes

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES DEL 8È CONCURS DE FOTOGRAFIA
NATURALISTA DE CASSÀ DE LA SELVA
Hi podreu veure les 50 millors fotograﬁes seleccionades pel jurat.
Lloc: pavelló polivalent
Horari: durant tot el dia

LLIURAMENT DE PREMIS DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
LLANÇAMENT PESAT DE MAR MODALITATS 125 I 150 g
A càrrec de les autoritats.
Lloc: restaurant hotel Mas Ros
Hora: 16.00 h

VISITES GUIADES AL TALLER DE TAXIDÈRMIA I A LA COL·LECCIÓ
D’HISTÒRIA NATURAL
Per a grups reduïts, amb un màxim de 10 persones i una durada aproximada d’una
hora i mitja.
Es demana concertar les visites al telèfon 972 460 081 o bé a
www.elciervo.com/visitesguiadescat.htm
Lloc: Taxidèrmia El Ciervo, a la carretera Provincial, 101
Hora: 16.00 h
Organitzat per: Taxidèrmia El Ciervo de Cassà de la Selva
DIUMENGE 18 DE MARÇ

ESMORZAR DELS CAÇADORS
Durant el matí podreu gaudir d’un esmorzar de torrades amb botifarra i ventresca i un
got de vi. També hi haurà servei de bar durant tot el dia.
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: de 09.00 a 12.00 h
Organitzat per: Societat de Caçadors de Cassà

FIRA D’ARTESANIA
Durant tot el dia hi haurà una ﬁra professional d’articles i productes relacionats amb la
caça i la pesca i una ﬁra paral·lela de productes artesanals amb denominació d’origen.
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: de 09.00 a 19.00 h

PASSEJADA AMB PONIS PER ALS MÉS MENUTS
Durant tot el dia es podrà gaudir de passejades amb ponis per la zona de la ﬁra.
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: de 09.00 a 13.00 h
Organitzat per: Centre Eqüestre Can Comas

MOSTRA DE GOSSOS DE CACERA
Els socis de la Societat de Caçadors de Cassà de la Selva ens mostraran gossos
seleccionats per a diferents tipus de cacera, com ara gossos perdiguers, conillers,
senglaners, llebrers, etc.
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: de 09.00 a 19.00 h
Organitzat per: Societat de Caçadors de Cassà

PROVES DE TREBALL AMB GOSSOS DE RASTRE SOBRE LLEBRE
07.00 h Reunió al Punt de Trobada davant la nau polivalent, sorteig de l’ordre de sortida
dels participants i recollida de la documentació.
08.00 h Sortida dels jutges i el primer participant amb el seu lot de gossos ﬁns al lloc
de caça, per determinar (Can Cassà, Can Abras, veïnat de Matamala, font de Sant
Cristòfol, la Casanova, etc.).
Recordeu que al ﬁnal de cada engegada es tornarà al Punt de Trobada.

08.30 h Engegada del primer lot de gossos.
10.30 h Engegada del segon lot de gossos.
12.30 h Engegada del tercer lot de gossos.
14.00 h Recollida dels jutges i tornada al Punt de Trobada.
14.30 h Dinar de germanor i lectura de les puntuacions dels diferents lots que han participat en les proves. Seguidament entrega d’obsequis als participants, jutges i representants de les àrees de caça col·laboradores.
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: de 07.00 a 18.00 h
Organitzat per: Societat de Caçadors de Cassà de la Selva. Club del Sabueso Español
y Razas Aﬁnes. Federació Catalana de Caça,Territorial de Girona. Reial Societat Canina
d’Espanya. Per a més informació: www.sabuesoespañol.com

VISITES GUIADES AL TALLER DE TAXIDÈRMIA I A LA COL·LECCIÓ
D’HISTÒRIA NATURAL
Per a grups reduïts, amb un màxim de 10 persones i una durada aproximada d’una hora i mitja.
Es demana concertar les visites al telèfon 972 460 081 o bé a
www.elciervo.com/visitesguiadescat.htm.
Lloc: Taxidèrmia El Ciervo, a la carretera Provincial, 101
Hora: 10.00 h
Organitzat per: Taxidèrmia El Ciervo de Cassà de la Selva

6a EDICIÓ DEL CONCURS DE DIBUIX INFANTIL “UN MÓN DE PEIXOS”
Els menuts de ﬁns a 12 anys podran divertir-se dibuixant un peix per participar en el concurs, i un jurat format per professors de l’Escola Municipal d’Art triarà els tres peixos guanyadors, que nedaran per la pàgina web del Club de Pesca Quatre Jotes durant tot l’any.
Els guanyadors rebran un petit obsequi i el diploma acreditatiu, que s’adjudicarà segons les categories següents: de 3 a 5 anys, de 6 a 8 anys i de 9 a 12 anys.
Lloc: estand del Club de Pesca Quatre Jotes
Horari: de 10.00 a 12.30 h
S’atorgaran els premis a les 13.00 h
Organitzat per: Club de Pesca Quatre Jotes

JOCS DE MAR. L’Associació Catalana per a una Pesca Responsable
Al seu estand, a part d’informació sobre pesca responsable i sostenible, es veurà la
pesca sense mort i d’altres. Hi trobareu dues piscines perquè els infants puguin prendre part en una pesca responsable mitjançant la seva proposta de “Jocs de mar”.
Lloc: estand de l’Associació Catalana per a una Pesca Responsable
Horari: de 09.30 a 13.00 h
Organitzat per: L’Associació Catalana per a una Pesca Responsable

DEMOSTRACIÓ DE TIR AMB ARC I CAMP DE PRÀCTIQUES AMB
DIANES PERQUÈ PUGUIN TIRAR PETITS I GRANS
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: de 10.00 a 13.30 h i de 16.00 a 19.00 h
Organitzat per: Centre Eqüestre Can Comas

DEMOSTRACIÓ PRÀCTICA DE GOSSOS DE MOSTRA SOBRE PERDIU
Es podran admirar diverses races com: setter, pòinter, bretó, etc.
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: a partir de les 10.00 del matí
Organitzat per: Societat de Caçadors de Cassà de la Selva

EXPOSICIÓ “OBJECTIU GAVARRES”
Exposició entorn de l’espai natural protegit de les Gavarres amb imatges de paratges
naturals, de diferents indrets i del suro.
Lloc: pavelló polivalent
Hora: 11.00 h
Organitzat per: Consorci de les Gavarres

PROJECCIÓ DEL DVD GAVARRES
Exposició entorn de l’espai natural protegit de les Gavarres amb imatges de paratges
naturals, de diferents indrets i del suro d’aquest entorn tan pròxim i valuós de Cassà de
la Selva. El reportatge vol donar a conèixer els valors de les Gavarres des de l’òptica
de la gent que hi viu, que hi treballa o que en gaudeix.
Lloc: pavelló polivalent
Hora: 11.00 h
Organitzat per: Consorci de les Gavarres

PROJECCIÓ DEL DVD GAVARRES. EL BOSC, L’HOME I EL FOC
En el passat, els boscos eren explotats intensament i la feina dels bosquetans en reduïa el risc d’incendi. L’abandonament del bosc, però, ha provocat que actualment el
perill de patir grans incendis sigui molt alt. Aquest reportatge vol deixar constància de
l’estreta relació entre aquests tres factors: el bosc, l’home i el foc.
Lloc: pavelló polivalent
Hora: 11.00 h
Organitzat per: Consorci de les Gavarres

CERCAVILA I PASSEJADA DE GEGANTS I GRALLERS
Lloc: plaça Coma, carrer Major, carrer Reverend Gabriel Garcia, plaça Sant Pere, carrer
Ardenya, carrer Xavier Carbó, carrer de la via i esplanada de la polivalent
Hora: 11.30 h
Organitzat per: Colla Gegantera de Cassà de la Selva

RECEPCIÓ DE PLATS DEL CONCURS DE CUINA DE CAÇA
Si sou veïns de Cassà o rodalia i voleu participar en aquest concurs, heu de cuinar un
plat relacionat amb la caça i portar-lo a la ﬁra. Els premis seran:
1r premi: un àpat al restaurant Mas Ros de Cassà, per a dues persones
2n premi: un àpat al restaurant la Brasa Grillada de Cassà, per a dues persones
3r premi: un sopar per a dues persones a l’espai gastronòmic Devissy
Lloc: estand de l’Entitat Gastronòmica
Horari: de 10.30 a 12.30 h
Organitzat per: Entitat Gastronòmica de Cassà

TAST DE VINS, A CÀRREC DE LA COOPERATIVA EMPORDÀLIA DE
PAU (DO EMPORDÀ)
Lloc: pavelló polivalent
Hora: d’11.00 a 12.00 h
Organitzat per: Entitat Gastronòmica de Cassà amb la col·laboració d’Empordàlia i
Devissy

TALLER INFANTIL DE XOCOLATA AMB EL PASTISSER
DAVID VILAGRAN
Lloc: pavelló polivalent
Hora: d’11.30 a 12.30 h
Organitzat per: Entitat Gastronòmica de Cassà

2n CONCURS INTERNACIONAL DE PELADORS DE PATATES
Lloc: pavelló polivalent
Hora: 12.00 h
Organitza: Entitat Gastronòmica de Cassà

1r CONCURS INTERNACIONAL INFANTIL DE PELAR OUS DE GUATLLA
Per a nens i nenes ﬁns a 14 anys
Lloc: pavelló polivalent
Hora: 12.00 h
Organitzat per: Entitat Gastronòmica de Cassà

TALLER SENSORIAL DEL SURO
Lloc: dins el pavelló polivalent, estand de Retecork
Horari: de 12.00 a 15.00 h
Organitzat per: Retecork i Institut Català del Suro

LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA NATURALISTA
Lloc: pavelló polivalent
Hora: 13.00 h

LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE TIR AMB ARC
Lloc: pavelló polivalent
Hora: 13.15 h

LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE CUINA
Lloc: pavelló polivalent
Hora: 13.30 h

SORTEIG DE DUES PANERES AMB PRODUCTES DE LA TERRA
Lloc: pavelló polivalent
Hora: 13.30 h

DINAR DE LA FIRA
Preu: 10 €/tiquet
Lloc: pavelló polivalent
Menú: fesols de l’ull ros amb cansalada, estofat de senglar de les Gavarres (aportació
de les colles Vikingus i Astronautes de Cassà), postres i cafè, pa, aigua i vins de la
cooperativa Empordàlia.
Hora: 14.00 h
Organitzat per: Entitat Gastronòmica de Cassà i Ajuntament de Cassà de la Selva.
Venda anticipada de tiquets ﬁns al dissabte 17 de març a: Ca la Tàlia, Devissy, Oﬁcina
de Promoció Econòmica a L’Estació i Centre Cultural Sala Galà.

CANTS DE TAVERNA AMB ELS PANXUTS
Lloc: pavelló polivalent
Hora: 15,30 h

DEMOSTRACIÓ D’OBEDIÈNCIA CANINA
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Hora: 15.45 h
Organitzat per: Equip de Treball de Campdorà

SIMULADOR DE TIR AMB CARRABINA LÀSER SHOT
Podreu provar la vostra punteria amb un simulador que us divertirà i experimentareu la
sensació i l’emoció d’una autèntica cacera. A càrrec del Faisà d’Or.
Lloc: esplanada de la ﬁra
Horari: de 09.00 a 19.00 h
Organitzat per: Societat de Caçadors de Cassà

TIR AL PLAT AMB LÀSER*
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: durant tot el dia
Organitzat per: Societat de Caçadors de Cassà de la Selva

CIRCUIT D’AVENTURA*
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: durant tot el dia
Organitzat per: Societat de Caçadors de Cassà de la Selva

PAINTBALL AMB LÀSER*
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: durant tot el dia
Organitzat per: Societat de Caçadors de Cassà de la Selva

LA CAÇA DEL CÉRVOL*
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: durant tot el dia
Organitzat per: Societat de Caçadors de Cassà de la Selva

CARRERA DE CAVALLS*
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: durant tot el dia
Organitzat per: Societat de Caçadors de Cassà de la Selva

CONCURS DE MUNYIR A MÀ LA VACA MARGARITA*
Lloc: esplanada del pavelló polivalent
Horari: durant tot el dia
Organitzat per: Societat de Caçadors de Cassà de la Selva
*Es podrà comprar un braçalet opcional per gaudir de totes les activitats durant tot
el dia.

CONCERT A CÀRREC DE L’ORQUESTRA DE CAMBRA DE
L’EMPORDÀ (OCE). DE MOZART ALS BEATLES
Lloc: Auditori Centre Cultural Sala Galà
Hora: 19 h
Organitzat per: Centre Cultural Sala Galà

INICI DE LES JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA CAÇA I
LA PESCA
Del 18 de març al 15 d’abril, als restaurants i pastisseries de Cassà de la Selva.
Els restaurants de Cassà de la Selva: Mas Ros, Centre Recreatiu, Bon Acull, Can Bargalló,
Bar Neda, La Sureda, El Remei i la Brasa Grillada us oferiran uns interessants menús amb
plats de caça i pesca. A més, amb les millors postres de les pastisseries: Selvana, Nèctar
i Sant Antoni.

Per a més informació:

www.cassa.cat

Organitza:

Amb la Col·laboració de:

Equip de Treball de Campdorà

Foto i Vídeo Cassà, SL

Associació Catalana de Gossos
d’Assistència

Colla Excursionista Cassanenca

Clinican Centre Veterinari

Els Panxuts

Oliveras Fotògraf, SL

