
Amb el suport de:

Organitza:

LA CASTANYA
FIRA DE

VILADRAU
22/23 · OCT
2022

Fo
to

gr
afi

a:
 M

er
cè

 L
eó

n

Concurs d’Instagram
#FiraCastanya2022

Fonts

Informació

Arborètum

Mirador

Parc Infantil

Església

Benzinera

Àrea d’autocaravanes

Parada Bus

Parada trenet turístic

Zona Espectacles

Aparcament

Can Sià

Espai Montseny

Zones verdes

1

2

3

4

Destacats de la fira

Exposició (del 22 d’octubre al 2 de novembre)

Viladrau Vila florida

Concurs Instagram
Etiqueta les teves fotos de la fira amb #FiraCastanya2022.
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. Per poder participar-hi és imprescindible que el compte 
d’instagram sigui obert.

Guanya una panera de productes de la fira
Recull una butlleta per cada compra que facis a les parades i posa-la 
a l’urna del punt d’informació del C/ Sant Marçal indicant el teu nom.

Trenet turístic
De 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores. (2€)

Espai gastronòmic
Tasta la cuina de restaurants de proximitat amb tapes on la castanya i 
els productes de tardor són els protagonistes. (Zona Espectacles)

Espai Montseny
Audiovisuals sobre les dones d’aigua, els bandolers i les bruixes. 
Entrada general: 3,50 €

Vine a la fira amb transport públic!
Consulta els horaris a www.viladrau.cat

“Montseny, cuina de reserva. Una mirada a la nostra alimentació”
A l’Espai Montseny

“Castells del Montseny”
A l’Espai Montseny

ExpoVideo “Viladrau l’any 1961”
A Can Sià (només dies festius)



Programa
d’actes

17.00 h

Les històries d'en Serrallonga tal com 
s'expliquen a Viladrau. 
Espectacle musicat en família. Aventures 
i desventures del  més gran dels bandolers.
A càrrec de Xavier López Vázquez i Paula Ariza. 
EduCA. Educació, Turisme i Serveis 
Ambientals.

18.00 h

Llegendes de bèsties i valentes.
Espectacle de titelles familiar.
A càrrec de Cacauet Teatre.

A continuació

Ajuntament de Viladrau

@AjViladrau

ViladrauInfo

@ajviladrau

@firadelacastanya

www.viladrau.cat

A les 21.00 h i a les 22.30 h
25è Ball de Bruixes
Espectacle teatral popular en commemoració 
dels judicis de Bruixes de Viladrau entre els 
anys 1618 i 1622.
Preu: 5€ (menors de 3 anys gratuït)
Reserva i compra d’entrades:
> Oficina d’informació Espai Montseny
(93 884 80 35 / espaimontseny@viladrau.cat)

> Parada d’informació de la Fira de la Castanya
(22 i 23 d’octubre)

> 31 d’octubre a partir de les 18h a la parada del 
c/ Mercè Torres

De 19 h a 1 h. Nit de Tots Sants i Castanyada a la 
Plaça Major i al C/Pare Claret.
> Venda d’entrepans i castanyes torrades 
> A càrrec del Futbol Club Viladrau

22 Dissabte
d’octubre

10.00 h

La Castanyera: d'una entremaliadura, en 
pot sorgir una aventura. 
Espectacle familiar.
A càrrec de Natàlia Magic Art.

11.00 h

Representació dels contes de Les Paitides i 
d'en Drau.
Espectacle familiar.
A càrrec de viladraueducació.com.

12.00 h

Inauguració de la 27ª Fira de la Castanya de 
Viladrau 2022

13.00h

Ballada dels gegants de Viladrau
A càrrec de La Diabòlica Castanyera.

6è Concurs de Receptes de la Biosfera 
Presentació de les receptes de Viladrau 
participants al certamen organitzat pel Parc 
Natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny. El concurs anirà acompanyat de la 
presentació de l’exposició “Montseny cuina 
de reserva. Una mirada a la nostra 
alimentació”.
A càrrec de Lluís García Petit, director de 
l'Institut del Patrimoni Cultural Immaterial 
(IPACIM).
Lloc: Espai Montseny

12.00 h

Cercle de percussió amb instruments i 
elements orgànics.
A càrrec d'Uniso.

12.00 h

13.00 h

Ballada dels gegants de Viladrau
A càrrec de La Diabòlica Castanyera.
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Tancament de parades de la fira

20.00 h

23 Diumenge
d’octubre

10.00 h

Obertura de la fira.

Les històries d'en Serrallonga tal com 
s'expliquen a Viladrau. 
Espectacle musicat en família.
A càrrec d’EduCA. Educació, Turisme i 
Serveis Ambientals.

10.00 h

Representació del Sainet i tot seguit 
cercavila pels carrers del poble represen-
tant la quadrilla d'en Joan de Serrallonga i 
els bandolers, acompanyats de la Joana.
A càrrec del Ball d'en Serrallonga de 
Vilafranca del Penedès.

13.15 h

15.30h

Cercavila pels carrers del poble representant 
la quadrilla d'en Joan de Serrallonga i els 
bandolers, acompanyats de la Joana. 
Seguidament, representació del Sainet. 
A càrrec del Ball d'en Serrallonga de Vilafranca 
del Penedès.
Recorregut: des del Carrer Arbúcies fins a la 
zona d’espectacles.

Sortides guiades

Excursió a Viladrau per descobrir la cultura 
al voltant dels castanyers i les castanyes 
Viu una matinal tardoral a Viladrau per 
descobrir i vivenciar un dels moments més 
màgics al Montseny ple de colors, olors i 
vivències de tardor. Una passejada de baixa 
dificultat pels boscos i corriols, per tal de 
conèixer i experimentar el passat, el present 
i el futur d’un dels arbres més emblemàtics 
del Parc Natural del Montseny.
Per a infants a partir de 4 anys.
Punt de sortida: Davant de l’Hostal Bofill
Preu: 8€ per participant
A càrrec d’EduCA Viladrau
Més informació i inscripcions:
670 224 649 | 686 628 152 | 619 369 081
educa@educaviladrau.com

22 d’octubre, 1 i 6 de novembre

10.00 h

Els secrets del bosc de tardor
Sortida guiada de baixa dificultat per 
descobrir l’espectacular tardor al Montseny. 
Anècdotes i sorpreses que ningú ens ha 
explicat de la tardor. (1 h)
Punt de sortida: Mas El Torrent 
Preu: Adults 4€ / Infants (de 4 a 12 anys) 2€
Venda de tiquets: parada EduCA Viladrau 
A càrrec d’EduCA Viladrau
Més informació i inscripcions:
670 224 649 | 686 628 152 | 619 369 081
educa@educaviladrau.com

22 i 23 d’octubre

11.00, 12.00, 13.00, 16.00 i 17.00 h

A continuació

Batucada pels carrers del poble.
A càrrec de Repercussió el Figueró i Batec del 
Congost.
Inici de la rua a la Zona Espectacles.
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19.30 h

Sorteig de la panera de productes de la fira 
i lliurament de guardons:
Castanya de Plata
Pelló de Plata
Castanyers de Plata per a dues persones 
relacionades amb el municipi.
Amb l’actuació de l’Aula de Música Joan 
Bofill de Viladrau.

Sorteig de la panera de productes de la fira i 
lliurament dels premis de la fira: Reconeixe-
ment a la millor parada de Viladrau, al millor 
producte de la fira relacionat amb la 
castanya, al millor balcó/aparador i a la millor 
fotografia publicada a Instagram amb 
l’etiqueta #FiraCastanya2022 

Tancament de parades de la fira

19.00 h

Representació dels contes de Les Paitides i 
d'en Drau. 
Espectacle familiar.
A càrrec de viladraueducació.com

16.00 h

17.00 h

Taula Rodona amb productors de Viladrau.
Presentació de productes i debat.
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Presentació de l’exposició “Castells del 
Montseny”.
A càrrec del seu autor, Mariano Pagès
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Bany de Natura
Experiència espiritual i sensorial on poder 
copsar els beneficis que la natura ens aporta 
a les persones en la millora de la mateixa 
salut i benestar, que es realitza en diferents 
ecosistemes. 
Punt de sortida: El Torrent
Preu: 30€ per participant
A càrrec d’Ànima de Natura
Més informació i inscripcions:
animadenatura.com

22 d’octubre

De 10.00 a 13.00 h

Passeig pel Bosc, benefici de salut i benestar
Sortida guiada per reconnectar-nos amb la 
natura i gaudir del cromatisme tardoral.
Punt de sortida: C/Pare Claret, 9
Preu: 7€ per participant
A càrrec de Josep Mª Llorach, biòleg i 
terapeuta - viladraueducació.com
Més informació i inscripcions:
93 884 80 94 | 651 496 586

11.00 i 16.00 h

Senderisme Conscient
Caminar enmig de boscos de muntanya a 
través de tot tipus de camins, prenent 
consciència i equilibrant el cos, la ment, les 
emocions i l’anima. A través de la caminada 
es faran lectures en relació l’aspecte que es 
treballa interiorment durant la jornada, 
meditacions i exercicis de moviment 
conscient.
Punt de sortida: Rodalies de Viladrau (es 
concreta per correu 24 h abans als inscrits)
Preu: 10€ per participant
A càrrec d’Ànima de Natura
Més informació i inscripcions:
animadenatura.com

22 i 29 d’octubre

De 17.00 a 19.00 h

Sortida fotogràfica de tardor
Passejada guiada pels boscos de Viladrau 
buscant les millors imatges. Durant tres 
hores, coneixerem i capturarem alguns dels 
paisatges més bonics de la tardor al Parc 
Natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny.  
Punt de sortida: Espai Montseny 
(C/Migdia,1) 
Preu: Adults 5€ / Infants (de 3 a 12 anys) 3€ 
A càrrec de l’Espai Montseny
Més informació i inscripcions:
93 884 80 35
espaimontseny@viladrau.cat

23 d’octubre

10.00 h

Passeig pel Bosc, benefici de salut i benestar
Sortida guiada per reconnectar-nos amb la 
natura i gaudir del cromatisme tardoral.
Punt de sortida: C/Pare Claret, 9
Preu: 7€ per participant
A càrrec de Josep Mª Llorach, biòleg i 
terapeuta - viladraueducació.com
Més informació i inscripcions:
93 884 80 94 | 651 496 586

11.00 h

Ritme de la Terra - Ritual de Samhain
El Ritme de la Terra, i concretament el 
festival de Samhain rememorem tot allò i 
tots aquells que no hi són. En ell celebrem la 
mort, com a part de la vida i celebrem la 
foscor com a part de la llum. És moment de 
descans i de regeneració. És un temps màgic 
per la connexió amb els ancestres i les 
ànimes d’arreu. El recolliment ens convida a 
fer un viatge interior i connectar amb la 
nostra saviesa interior.
Punt de sortida: Rodalies de Viladrau (es 
concreta per correu 24 h abans als inscrits)
Preu: 30€ per participant
A càrrec d’Ànima de Natura
Més informació i inscripcions:
animadenatura.com

31 d’octubre

De 10.00 a 13.00 h

Enmig de Fagedes. La poua de neu a la vall 
del Matagalls
Recorregut per veure una poua de neu. 
Antigament, pous i poues del Montseny 
proveïen Barcelona de gel.
Punt de sortida: C/ Pare Claret, 9 
Preu: 3€ per participant
A càrrec de viladraueducació.com
Més informació i inscripcions:
93 884 91 31 | 651 496 586

30 d’octubre

10.00 h

Terra de bruixes i plantes remeieres 
Viladrau és el poble de Catalunya on més 
bruixes es van ajusticiar. Una passejada 
tranquil·la pel bosc, ens ajudarà a descobrir 
qui eren realment les bruixes i què feien. 
Històries per esclarir uns fets reals sovint 
falsejats.  (2 ½ h)
Per a infants a partir de 6 anys.
Punt de sortida: Davant de l’Hostal Bofill
Preu: 8€ per participant
A càrrec de Xavier López Vázquez.
EduCA Viladrau
Més informació i inscripcions:
670 224 649 | 686 628 152 | 619 369 081
educa@educaviladrau.com

31 d’octubre i 1 de novembre

10.00 h

Ball de
Bruixes   

Viladrau 2022
31 d’octubre

25è

Bany de bosc
Guiatge pausat pel bosc on a través 
d’exercicis físics i espirituals guanyarem 
salut i benestar amb relació a la nostra vida. 
Es caracteritza pel caminar lent, el silenci, la 
relaxació, la respiració conscient, i una 
(re)connexió amb l’entorn natural a través 
dels nostres sentits. 
Punt de sortida: Rodalies de Viladrau (es 
concreta per correu 24 h abans als inscrits)
Preu: 30€ per participant
A càrrec d’Ànima de Natura
Més informació i inscripcions:
animadenatura.com

23 i 29 d’octubre

De 10.00 a 13.00 h

Castanyes i castanyers
Sortida guiada de baixa dificultat per descobrir 
la història de la castanya i els castanyers. 
Castanyers Centenaris plens de tradició.  (1 h) 
Punt de sortida: Mas El Torrent
Preu: Adults 4€ / Infants (de 4 a 12 anys) 2€ 
Venda de tiquets: parada EduCA Viladrau
A càrrec de Xavier, Rubén i Nacho.
EduCA Viladrau
Més informació i inscripcions:
670 224 649 | 686 628 152 | 619 369 081
educa@educaviladrau.com

El Montseny, un valor natural i cultural. 
Noves activitats ramaderes
Cap de setmana per conèixer noves activitats 
ramaderes i de producció agroecològica. Tast 
de formatges de l’Esquellot del Montseny.
Punt de sortida: El Casal del Sagrat Cor 
(Avda. Montserrat, 1)
Preu: Adults 45€ / Infants (menors de 8 
anys) 30€  
A càrrec de Lluís Pagespetit - viladraueduca-
ció.com 
Més informació i inscripcions:
93 884 80 94 | 651 496 586

De dissabte a les 19h a diumenge a les 12h

El Montseny, un valor natural i cultural. Les 
dones al Montseny, passat i present
Cap de setmana per conèixer històries i 
llegendes del passat i projectes de dones del 
present.
Punt de sortida: El Casal del Sagrat Cor 
(Avda. Montserrat, 1)
Preu: Adults 45€ / Infants (menors de 8 
anys) 30€  
A càrrec de Margarida Feliu - viladraueduca-
ció.com 
Més informació i inscripcions:
93 884 80 94 | 651 496 586
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@bruixes_viladrau

1 Espai Gastrònomic
De 12 a 20 h tastet de tapes amb castanya
i productes de tardor. Fo
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