19 FIRA DE LA CASTANYA

VILADRAU 2013
25 d’octubre, Lliurament de guardons
26 i 27 d’octubre, Fira al carrer
31 d’octubre, Castanyada popular i
El Ball de les Bruixes
1 de novembre, Fira Ecoxarxa Montseny i
castanyes del Montseny

NATURA
TARDOR
DIVERSIÓ
CUINA

EXCURSIONS
MÚSICA
DANSA
BOSC

25

divendres | octubre
Tot el dia, a partir
de les 10 h

Castanya de Plata a una entitat o institució
que treballi per la defensa de la cultura,
la llengua i la promoció d’actes culturals i
populars catalans.

11 h, 12 h i 13 h

diumenge | octubre

Passejades comentades pel bosc: Els castanyers i la seva història i Un tast de tardor.

De 11:30 h a 13:30 h | Xaranga pels carrers del poble a càrrec de “New Serafins”
d’Arbúcies

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.

Direcció: Marta Guilaniu

27

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

De 11h a 14 h | al Torrent.
Circuit de minimotos elèctriques per a
nens de 4 a 10 anys a càrrec de Mecatecno

Pelló de Plata a una persona rellevant
que treballi per la defensa de la cultura,
la llengua i la promoció d’actes culturals i
populars catalans.

Concert de cloenda
Audició dels alumnes de l'Aula de Música
de Viladrau

dissabte | octubre

Passejades tranquil·les, d’una hora de durada. Tiquets al Portal del Montseny (C/ Pare Claret)

De 11 h a 13:30 h | Trobada d’Instagram
your city, InstaViladrau-Fira de la Castanya a l’Espai Montseny
Matí i tarda

Programa d’actes

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

De 10:30 h a 13:30 h | C.Arbúcies.
Al “Passatge del Bosc: entra i descobreix
el seu secret”.
Taller infantil de maquillatge tardorenc a
càrrec de Diverta

13:30 h | Inauguració del Tast Gastronòmic*

Concurs de Tast d’Aigües
al Portal del Montseny
Passejades en poni, pel bosc organitzades per Mas Planabés.
Circuit amb vehicles elèctrics Segway a càrrec de Segway stp S.L.
Rutes guiades en bicicleta elèctrica per tastar la tardor al Montseny. Organitza Bicisostenible.com
Durada: 30 min. aprox; Dificultat: baixa
17 h | A la placeta de l’església.
Espectacle infantil “Moxi-Toxi
Torracastanyes” a càrrec de Diverta

Durant tota la Fira

20:15 h | A la Plaça Major
Teatre de plaça: “El Ball d’en Serrallonga”
de Sant Hilari Sacalm.
Arribada de la quadrilla d’en Serrallonga:
representació, balls i trabucada
Exposició de maquetes d’edificis emblemàtics de Viladrau de Josep Riera Gallart
a la Plaça Major
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31

diumenge | octubre

El Ball de les Bruixes

foc i venda de castanyes del Montseny, crues
s les edats

*

al C/
nyers i laTast
sevagastronòmic
història i Un tast
de Sant
tardor.Marçal

dijous | octubre

* Tast gastronòmic al C/ Sant Marçal
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diumenge
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En acabar
el Ball
Castanyada popular
al voltant del foc.
18a 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

Vi Joana Selecció 2009, D.O. Montsant,
cedit per Viscelania, S.L., representant a
Viladrau el Celleret d’en Boom.

Vi Joana Selecció 2009, D.O. Montsant,
cedit per Viscelania, S.L., representant a
Viladrau el Celleret d’en Boom.

Pa cedit per: Forn de Sant Pere i Pastisseria i forn de pa Viladrau.

Pa cedit per: Forn de Sant Pere i Pastisseria i forn de pa Viladrau.

Servei del tast: Escola d’Hostaleria d’Osona

Servei del tast: Escola d’Hostaleria d’Osona

16

diumenge | novembre

21 h | Sopar de la Fira de la Castanya

Amb el suport de:

centre cultural europeu
centre
cultural
europeu
de
la natura
de viladrau
de la natura de viladrau

Disseny: 88 comunicación visual | Foto: Isaac Cabello

Organitza:

