20 FIRA DE LA CASTANYA
VILADRAU 2014
24 d’octubre, Lliurament de guardons
25 i 26 d’octubre, Fira al carrer
31 d’octubre, El Ball de les Bruixes, Castanyada popular i Concurs
de menjar castanyes
1 de Novembre, Fira Ecoxarxa Montseny i castanyes del Montseny

divendres | octubre

20 h | Lliurament de guardons
A la sala d’actes de l’Espai Montseny.

25

dissabte | octubre

26

diumenge | octubre

Fira al nucli urbà de la població, testarral de foc i venda de castanyes del Montseny,
crues i torrades, activitats i espectacles per a totes les edats

Passejades comentades pel bosc: Els castanyers i la seva història i Un tast de tardor.
Passejades tranquil·les, d’una hora de durada. Tiquets al Portal del Montseny (C/ Pare Claret)

Pelló de Plata al Sr. Josep Mª Vila
d'Abadal, President de l'Associació de
Municipis per la independència, per la
seva iniciativa i impuls al procés engegat
per tal d'assolir el dret a decidir.

Placeta del C/Arbúcies

Al Torrent

Música en viu pels carrers de la fira a càrrec del grup Inhala.
Tallers i jocs infantils a càrrec del Cau de Viladrau.
Passejades en poni, pel bosc organitzades per Mas Planabés.
Circuit amb vehicles elèctrics Segway a càrrec de Segway stp S.L.
Inflables de l’Associació Eutrapelia.
De 12 a 14 h | a la Plaça Major.
De 11:30 h a 13:30 h | a la Plaça Major.
Taller de decoració de galetes a càrrec de
Taller de malabars a càrrec de Joan
&Cookies.
Toro, Artista de circ. Malabarista.
17h | a Can Sià
Presentació dels nous Portalcachings
“Plou i fa sol, les bruixes es pentinen” i
“País de castanyes i castanyers” a càrrec
del Portal del Montseny.

Castanyers de Plata a dues persones
lligades a Viladrau, que hagin destacat
per la seva tasca de servei a la difusió
del municipi i el seu tarannà.

13:30 h | Inauguració del
Tast Gastronòmic
Aparició sorpresa de les Bruixes de
Viladrau pels carrers de la fira

20 h | a la Plaça Major.
“En Serrallonga i la seva comitiva”,
espectacle de teatre itinerant pels carrers de
la fira a càrrec d’Espectacles Xtrarradio.

Concert de Cloenda
Audició dels alumnes de l’Aula de Música
de Viladrau.
Direcció: Marta Guilaniu

Durant tota la Fira

Programa d’actes

Castanya de Plata al Grup de Comunicació de “El 9 Nou”, mitjà de comunicació
a la comarca d'Osona, per l'interès i la
difusió que sempre han mostrat cap als
actes del nostre municipi i a la Fira de
la Castanya.

Tot el dia, a partir
de les 10 h

Matí i tarda
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Photocall, Temps de tardor, Concurs d’aparadors, Concurs de balcons i racons de
Viladrau, La Capsula del Temps, Bruixa de l’any 2014, Passaport de la Fira.
Exposicions
A l’Espai Montseny:
Exposició de cartells i imatge gràfica de 20 anys de fira (1995-2014).
Homenatge a Joan Vinyoli i la seva relació amb Viladrau dins el marc de
l’Any Vinyoli en commemoració del centenari del naixement del poeta.
Exposició de maquetes d’edificis emblemàtics de Viladrau de Josep Riera i Gallart.
A la Sala Salvador Espriu de Can Sià (Davant de l’església):
Mostra de dibuixos treballats amb motiu de la Fira de la Castanya dels alumnes
de l’Escola Els Castanyers de Viladrau.

Durant tota la fira
25 i 26 d'octubre
A la Placeta de l’església de Sant Martí
de Viladrau.
Photocall. Feu-vos una foto record acompanyats d’en Serrallonga i la seva colla.
Pel centre de la vila
Temps de tardor. Mostra d’enjardinaments amb inspiració de paisatges tardorals situada a diferents localitzacions del
centre de la vila.
A càrrec de: Jardins del Montseny. Jardineria i paisatgisme | Josma Jardins Viladrau. Flors per tu | Juan Marfil Jardineria
i gestió d’espais verds | Vilajardi. Serveis
de jardineria i forestals del Montseny.
Als comerços de Viladrau
Concurs d’aparadors. “Tardor,
castanyers i castanyes i... Fira”
Visiteu els diferents aparadors dels
establiments comercials participants en
el 1r Concurs d’Aparadors de la Fira de la
Castanya de Viladrau.
A tot el poble
Concurs de balcons i racons de Viladrau. “Ompliu els balcons i racons de
Viladrau de Fira i tardor”
Descobriu els diferents racons i balcons
participants en el 1r concurs d’engalanar
balcons i racons de la Fira de la Castanya
de Viladrau.

Tast gastronòmic
26 d'octubre

A la parada d’Informació de la Fira:
La Capsula del Temps. Podreu participar en omplir un “contenidor” que s’enterrarà a la plaça per tal de llegar-ho,
amb totes les aportacions, a les futures
generacions.
Bruixa de l’any 2014. Podreu participar
en l’elecció de la bruixa de l’any entre
les quatre candidates nominades per
la seva rellevància aquest any 2014:
Montserrat Carulla, Carme Forcadell,
Mireia Belmonte i Laia Sanz.
Col·labora: Associació d’Amics del
Montseny.
Passaport de la Fira. Podreu aconseguir
el vostre document i anar a voltar per
les parades de la fira. Per cada compra
que realitzeu obtindreu un segell, en
tenir-ne quatre o més podreu participar
en el sorteig d’importants premis.

A partir de les 11 h | Venda de tiquets a la Parada d’Informació de la Fira situada
a la Plaça Major
13.30 h | Inauguració del Tast Gastronòmic al C/ Sant Marçal a càrrec de Fina Puigdevall
del restaurant Les Cols d'Olot.
La cuina de la castanya a Viladrau2014, amb la participació dels restaurants:
Restaurant la Barita
Ctra. de Vic, s/n | t. 93 884 91 62
Senglar amb castanyes
Hostal Bofill
C/ Sant Marçal,2 | t. 93 884 90 12
Estofat de vedella amb castanyes
Hotel-Restaurant Xalet La Coromina
Ctra. de Vic, 4-6 | t. 93 884 92 64
Farcellet de truita de riu amb castanyes
La Belle Suisse
Plaça Major, 11 | t. 93 884 84 21
Raviolis farcits de formatge amb castanya acompanyat d’una salsa de tardor
Hotel-Hostal La Glòria
C/ Torreventosa, 12 | t. 93 884 92 64
Duet dolç de castanya amb reducció
de ratafia
Restaurant Mas d’Osor
Ctra. de Mas Vidal a Fàbregues
t. 93 884 81 84
Caneló d’isard amb beixamel de
castanya

Hotel-Restaurant Masia del Montseny
Passeig de la Pietat, 13 | t. 93 884 80 14
Albergínies farcides de botifarra del
perol amb bolets i castanyes
Centre de Manipulació de la Castanya
Ctra. de Masvidal s/n | t. 608 131 199
Pastisset de castanya
Fonda del Racó
C/ Pare Claret,1 | t. 93 884 90 61
Fricandó de llom amb castanyes i fruits secs
Escola d’Hostaleria d’Osona
Passeig de la Suïssa, s/n (Tona)
t. 93 887 08 54
Bescuit d’oli verge amb castanya
confitada
Vi Pere Punyetes Negre D.O. Penedès
cedit per Cava Varias, representant a
Viladrau el Celleret d’en Boom.
Pa cedit per: Forn de Sant Pere i Pastisseria i forn de pa Viladrau.
Servei del tast: Escola d’Hostaleria
d’Osona

31

divendres | octubre

El Ball de les Bruixes

1

*

dissabte | novembre

10.30 h | Treu la bicicleta al carrer.
Trobada de bicicletes i Quo Vadis “Viladrau en bicicleta” Especial fonts urbanes.
(Activitat ajornada de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura a Viladrau)
De 11 h a 16 h | Al centre de la vila,
19a. “Fira d’Intercanvi de l’Ecoxarxa
Montseny” a Viladrau.
• Amb ecosenys (moneda social)
• Canvia i bescanvia objectes i serveis
• Vine a tocar a la Jam Session (especial
per adolescents)
Tot el matí | Testarral de foc i venda de
castanyes crues i torrades

Presentació del Beuratge de Bruixes
(Gin tònic de castanyes)
De 19 a 21 h | a la Plaça Major
Taller de maquillatge de bruixes i tardor
a càrrec de Diverta.
20.30 h | A la vora del foc
17è Concurs de menjar castanyes
presentat per en Marc Güell, periodista
de RAC 1.

22 h | A la vora del foc
El Ball de les Bruixes
Representació teatral popular en commemoració dels judicis de bruixes de
Viladrau entre els anys 1618 i 1622.
Proposta renovada l’any 2009 en col·
laboració amb el Centre de Promoció
de la Cultura Popular i Tradicional
Catalana i millorada aquest 2014.
En acabar el Ball al C/ Pare Claret
Ball, xerinola amb el grup Inhala.
Castanyada Popular

*

Venda d’entrepans calents durant tot
el vespre-nit

Lliurament del premi al/la millor bruixotbruixa adult i al/la millor bruixot-bruixa infantil.

2

diumenge | novembre

19a Caminada popular de Viladrau “De
font en font”. Inscripcions i sortides de
8h a 9h al Mas Torrent.
Organitza: Associació Excursionista de Viladrau kd 1/2 h.
Informació: www.quedamitjahora.com

15

dissabte | novembre

21 h | Sopar de la Fira de la Castanya.
Lliurament del guardó Bruixa de l’any.

Col·laboradors
Pastisseria bomboneria Font | Carnisseria
Imma | Queviures Can Pagès | Farmàcia
Cristina Royo | Combustibles Viladrau |
Josma jardins Viladrau (Flors per tu) | Fusteria Josep Bancells | Portet instal·lacions
| Construccions Marc Vigas | S&B Viladrau
Gestió AG | Merceria Font | Transports
Codina | Viladrau Grup 5 (El Segle) |
Begudes Maria Riera | Centre de manipulació de la castanya, venda de castanya
ecològica i derivats | Perruqueria Louan
| Construccions Farrerons S.L. | Forn de
Sant Pere | Pastisseria forn de pa Viladrau
| El Celleret d’en Boom | Liquats Vegetals
S.A. | Consulta de fisioteràpia Albert Sayós
i Font | Mas Martí - Casaments, banquets
i celebracions | Obres Josep Zorita Crosas
| Turisme Rural Mas El Segalàs | Pintures
Creus Viladrau | Excavacions Jaume Casas
| Auxiliar d’Explotacions Energètiques
S.L. | Transports Viladrau S.C.P. | Fusteria
Creixans | Excavacions Viladrau S.C.P. |
Transports Cantizano | Solutech Solucions
Industrials S.L. | Toni – Transports i serveis
| Betes i Flors | Joan Marfil Jardineria i Gestió
| Revestiments Viladrau SLU | CART4 – cartonatges | Acupuntura Isabel i massatges
Roser Calm | ASPEN – Construccions i
reformes | Perruqueria Maria Busquets |
Obres i Serveis Viladrau | CHEEP OIL S.L.
| Revestiments de façanes Antoni Garriga
S.L. | Vilajardi Viladrau-David | En Frank –
Obres i reformes | Jardins del Montseny |
Portal del Montseny – Productes i Serveis
turístics.

Organitza:

centre c
de la na

Amb el suport de:

centre cultural europeu
de la natura de viladrau

