25 anys de fira!
El municipi de Brunyola es prepara per celebrar una de les
cites més importants de l’any: la Fira de l’Avellana de la Selva,
un esdeveniment que, sens dubte, s’ha convertit en un punt de
trobada imprescindible per a tots els productors de la comarca
i, també, d’altres indrets del territori català.
Enguany, aquesta fira està de festa, i és que arriba al seu quart
de segle, el 25è aniversari. Hi arriba totalment consolidada i
essent un referent no només a les comarques gironines sinó
arreu del territori català.
Per això cal que aquesta efemèride la tinguem molt present tots plegats i que aquest any la visquem d’una manera
especial, entenent que la fita que hem assolit no és una tasca
senzilla, sinó que és el resultat de la tasca que s’ha dut a terme
durant tots aquests anys. L’esforç de tot un poble que ha treballat any rere any per tirar endavant aquesta festa de l’avellana
ha donat els seus fruits i ha situat Brunyola en el mapa català.
Prova d’això és que després de tots aquests anys, avui, la fira
de Brunyola ha esdevingut una de les fires de més renom i més
importants del sector a Catalunya.
El compromís que va adquirir el Consell Comarcal de la Selva
des de la seva primera edició amb el poble de Brunyola perquè
pogués tirar endavant una fira d’aquestes característiques
s’ha mantingut amb total fermesa durant tots aquests anys. La
implicació que ha tingut l’ens selvatà ha estat fonamental, i és
que la bona entesa que hi ha hagut amb l’Ajuntament de Brunyola ha comportat que s’assolissin des de l’inici els objectius
programats en cada una de les edicions.
Us encoratjo a seguir treballant perquè aquesta avellana,
l’avellana de la Selva continuï assolint noves fites. Estic segur
que així serà!
Que tingueu una molt bona Fira de l’Avellana!

Salvador Balliu i Torrroella

President del Consell Comarcal de la Selva

Divendres, 4 d’octubre
20.30 h | 3r Sopar popular amb espectacle de màgia. Organitza: Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa.
Cal reservar tiquet, abans del dia 4, al 972 42 32 14 o a:
info@brunyola.cat. Preu: 10 euros

16.30 h | Caminada Brunyola, terra d’avellanes. Memòria
històrica dels masos de la zona, evolució de l’avellana
a Brunyola, mètodes de recol·lecció i demostracions al
camp. Organitza: Associacio de l’Avellana i a càrrec de
Ricard Teixidor.
24 h | 12è Concert Avellana Jove. Organitza: Associació de

Dissabte, 5 d’octubre
8 a 11 h | Al terreny municipal d’acampada taller d’anellament científic d’ocells a càrrec del Consorci del Ter

10.30 h | Visita guiada al castell de Brunyola a càrrec de
Lourdes Serra
12 h | A la sala superior de l’Ajuntament de Brunyola pregó
de fira a càrrec de Joan Carles Codolà, coordinador de la
fira des de la seva creació. Inauguració de la fira amb presència de diferents autoritats.

Acte seguit | Inauguració de les exposicions:
•
•
•
•

Exposició ampolles i garrafes declarades a càrrec
de Mercè Reverter
“Escenes d’una vida tranquil·la”, fotografies de
Josep Vilallonga
“Família i paisatge, retrats en 3D (1900-1936)”,
exposició de la col·lecció de fotografies estereoscòpiques del fons Vilallonga
Exposició de la col·lecció de fotografies estereoscòpiques del fons Vilallonga

13 h | Vermut amb avellana i degustació de productes “km
0” amb avellanes, cortesia de:
Restaurant Can Gabatxó, Brunyola
Restaurant El Castell, Brunyola
Restaurant Can Segarra, Brunyola
Restaurant Can Valls, Sant Martí Sapresa
Restaurant Horta d’en Puig, Brunyola
Granja Mas Bes, Salitja
Embotits Boada Porcel, Vilobí d’Onyar
Pastisseria Noguera, Vilobí D’onyar

15 h | Tallers familiars:
Tallers de xocolata a càrrec de la pastisseria Noguera
16.30 h Visita guiada al castell de Brunyola per a nens
petits a càrrec de Lourdes Serra
18 h Animació infantil a càrrec del grup Els Xanceleta

Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa. Amb les actuacions de: FOK, Miquel del Roig, PELUKASS +DJ

Diumenge, 6 d’octubre
10 a 11.45 h | A la sala d’actes de l’Ajuntament: xerrada
taller: “L’avellana, un aliment funcional dins la teva dieta”
a càrrec de la nutricionista Anna Costa.

11 h | Visita guiada al castell de Brunyola a càrrec de
Lourdes Serra

12 h | Missa a l’església parroquial de Brunyola amb
l’acompanyament de la Coral del GEiEG

15.30 h | A la plaça, audició de sardanes a càrrec de la
cobla La Principal de l’Escala

16:00h | Visita guiada al castell de Brunyola.
17.30 h | Concursos a la plaça del Castell (inscripcions des
de les 4 de la tarda al mateix indret o amb antelació a
info@brunyola.cat):
•
IV Concurs de collir avellanes a mà (totes les
edats)
•
XVII concurs internacional d’esclovellar avellanes (totes les edats)
•
X cursa amb sacs a l’esquena VI memorial Pere
Parera (a partir de 14 anys)
18.30 h | Cantada d’havaneres amb el grup Els Pescador
de l’Escala
19.30 h | Rom cremat
21 h | Cloenda de la fira

