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Presentació
Aquest 2021, Viladrau celebra la 26a edició
de la Fira de la Castanya. Un esdeveniment
que uneix cultura, natura i un producte
tan desconegut i tan nostre com és la
castanya de Viladrau i del Montseny. 

La castanya de Viladrau –crua, torrada o com
a ingredient de múltiples productes o
receptes- era la més valorada fins a mitjans
del segle XX, i es comercialitzava per tot
Catalunya. Amb l'objectiu de contribuir al seu
desenvolupament comercial, l'any 1995 es va
crear aquesta fira per reunir productes
relacionats amb la castanya i activitats per a
totes les edats i tots els gustos.

Així, després del parèntesi de l'any 2020, en
què la Fira de la Castanya no es va celebrar a
causa de la pandèmia, el pròxim dia 23 i 24
d'octubre Viladrau tornarà a obrir les portes
d'un dels actes més esperats de l'any al
municipi.
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Dades rellevants
Edició número 26.
Unes quaranta parades de productors i artesans de
proximitat.
Parades majoritàriament de Viladrau, del Parc Natural
del Montseny i de la comarca d'Osona.
Productes derivats i relacionats amb la castanya.
Productes elaborats artesanalment: alimentació,
decoració, objectes de regal, etc.
Espai de venda de castanya fresca i torrada.
Activitats familiars: espectacles, tallers i xerrades. 
Degustació de plats elaborats amb castanya a càrrec
dels restaurants de Viladrau. 

Noves connexions amb
bus fins a Viladrau.

Consulta horaris i puja a la
fira amb transport públic!
Ampliació del servei amb
prova pilot per dissabtes,

diumenges i festius.
Més informació a
www.sagales.com



La castanya de Viladrau
De color pujat i brillant, dolça al paladar i fàcil
de coure, la castanya de Viladrau es recull en
unes condicions ambientals controlades dins
el Parc Natural del Montseny.

Els milers de quilos de castanya fresca i
torrada que es venen durant el cap de
setmana la Fira de la Castanya provenen de 
 finques de Viladrau on s’ha realitzat una
tasca de recuperació i desenvolupament
comercial d’un producte que ha anat a l’alça.

La majestuositat dels castanyers centenaris i
l’explosió de colors que ofereixen els
paisatges tardorencs, juntament amb la
singularitat dels productes de la Fira, formen
un quadre sensitiu espectacular.

Al llarg de la Fira de la Castanya, els visitants
podran conèixer i adquirir una gran quantitat
de productes que es fan a base de castanyes:
licors, cervesa, melmelada, formatges,
embotits, mel, botifarra, crema, xocolata i un
llarg etcètera.
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Activitats destacades
Dins de la programació de la Fira de la
Castanya 2021, els visitants podran trobar-
hi activitats per a totes les edats: des
d'espectacles i actuacions familiars per
descobrir les llegendes més populars de
Viladrau i el Montseny fins a xerrades i
sortides guiades per conèixer les curiositats
d'un producte tan apreciat com és la
castanya.

A l'espai destinat a les parades de
productes artesans i de proximitat, hi
tindran un protagonisme especial les tapes
elaborades amb castanya que elaboraran
diversos restaurants de Viladrau.

Com a novetat, el col·lectiu d'artistes
Viladr'art també oferirà tallers durant tot el
cap de setmana. 

Consulta el programa de la Fira de la Castanya 2021

 
La foto escollida pel jurat de la fira

guanyarà un àpat en un
restaurant de Viladrau valorat en
50€ i serà la imatge del cartell de

la pròxima edició. 

Concurs Instagram 
#FiraCastanya2021 

https://www.viladrau.cat/sites/default/files/baixa_programa_26a_fira_castanya_viladrau_2021_36x31cm.pdf


El Ball de Bruixes
A banda de les activitats de la Fira de la
Castanya, la nit del 31 d'octubre Viladrau
acollirà el 24è Ball de Bruixes. 

Viladrau va ser el poble de Catalunya on
més bruixes es van ajusticiar. 

Conta la tradició que tot va començar en
una Junta de Bruixes celebrada a Sant
Segimon la nit de Tots Sants de l’any
1617.

El Ball de Bruixes és un esdeveniment que
commemora un dels  episodis històrics més
tràgics de Viladrau: La Persecució de les
Bruixes. 

Un espectacle de carrer teatralitzat de
música, dansa, llum i foc en què 14 dones
de Viladrau es reuneixen per celebrar la
seva última junta abans de ser
condemnades i executades.

Consulta tota la informació del Ball de Bruixes

https://www.viladrau.cat/ca/agenda/24e-ball-de-bruixes


Més informació:
firadelacastanya@viladrau.cat
93 884 80 35

      /firadelacastanya

Ajuntament de Viladrau
93 884 80 04 


