
Plaça Major

Espai Montseny

Placeta de la rectoría i                                              
Fundació Vincles

Portal del Montseny

Mas El Torrent

Espai Polivalent 

Arborètum del Sot 
dels Vernets

Recorregut trenet

Parada trenet

Zones verdes

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

Organitza:

Amb el suport de: Espai de Firaires de Viladrau

Espai de productes de proximitat d’Osona i 
el Montseny

Espai de l’ Oli i el Pa

Espai d’Artesans

Espai Polivalent

Carrer del Castanyer
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concurs d’instagram
#firadelacastanya



Ball

El proper cap de setmana no t’ho pots perdre!. 
Reserva la teva entrada als punts d’informació  
de la fira.

de 

Bruixes

Programa de activitats 29, 30, 31 d’octubre i 1 novembre
www.viladrau.cat

21 22

22

23 Diumenge,
d’octubre

Divendres,
d’octubre

Dissabte,
d’octubre

Dissabte,
d’octubre

  20h Lliurament de guardons.
a la Plaça Major
Castanya de Plata al Club Super 3 en el seu 25é aniversari.
Pelló de Plata al locutor de radio Vador Lladó per la seva 
trajectòria professional. 
Castanyers de Plata per a dues persones relacionades amb  
el municipi 
A la Plaça Major. 
Amb la col·laboració de l’Aula de Música de Viladrau. 
Direcció: Marta Guilaniu

  16h Cursa d’orientació familiar al Bosc de la Tremuja (2h). 
Fundació  Vincles.  
Venda de tiquets parada de la fira Fundació Vincles. 
4e adults i els menors de 7 anys gratuït.

  16h   Contacontes: La llegenda d’en DRAU de Xavier López 
Arola Campañà - Fundació Vincles (30’). 
A la placeta de la rectoria.
Sorteig d’un conte entre els assistents.

  16,30h Taller de galetes de Núria Vigas. 
A la Plaça Major.

  17h                         Sorteig de la panera de productes de la fira a la  
Plaça Major a la parada d’informació de la Fira del  
c/ Sant Marçal.

 18h La Càfila del Cavaller d’Espinzella. 
Espectacle de carrer tradicional de Viladrau. 
Sortida des de la placeta de l’església. 
(1h abans podeu recollir el vostre mocador a la parada 
d’Informació de la Fira del c/ Balcells i Morató). 
En acabar, ball del ‘Torra-la bé’ a la Plaça Major.

20 h             Tancament de parades de la fira

  10h Obertura de la fira:  
Espai de firaires de Viladrau
Espai de productes de proximitat: Osona i Montseny
Espai de l’Oli i del Pa
Espai d’artesans

  11,12,13 i 16h   Sortides guiades: 
‘Un tast de tardor’ (1h) i ‘Castanyes i castanyers’ (1h). 
EduCA.
Venda de tiquets al Portal del Montseny  
(c/ Pare Claret, 7 – Davant de l’església) 
4e adults i 2e de 4 a 12 anys. 

  11 i 17h Sortida ‘Descobreix amb una bruixa de Viladrau les plantes
remeieres’(1h). Eva Vilageliu. 
Venda de tiquets i sortida des de l’Espai Montseny. 
4e adults i 2e de 4 a 12 anys 

De 11 a 12,30h  Taller per aprendre a torrar castanyes. 
Venda de tiquets a la parada d’Informació de la Fira del 
c/Balcells i Morató. 5e (obsequi als participants) 

  12,30h                 Espectacle infantil ‘Queviures’ de la companyia  
‘deParranda’ a l’espai polivalent (1h).                      

  10h Obertura de la fira:  
Espai de firaires de Viladrau
Espai de productes de proximitat: Osona i Montseny
Espai de l’Oli i del Pa
Espai d’artesans 

De 10 a 12h         Taller per aprendre a torrar castanyes. 
Venda de tiquets a la parada d’Informació de la Fira del  
c/Balcells i Morató. 5e (obsequi als participants)

10,30h            Itinerari botànic (2h). Josep Mª Llorach-Fundació Vincles. 
Venda de tiquets parada fira Fundació Vincles.
4e€ adults i menors de 7 anys gratuït 

11,12,13 i 16h  Sortides guiades: 
‘Un tast de tardor’ (1h) i ‘Castanyes i castanyers’ (1h). 
EduCA. Venda de tiquets al Portal del Montseny 
(c/ Pare Claret, 7-  Davant de l’església).                                
3e adults i 2e de 4 a 12 anys. 

 11h Sortida ‘Descobreix amb una bruixa de Viladrau les plantes
remeieres’(1h). Eva Vilageliu. 
Venda de tiquets i sortida des de l’Espai Montseny. 
4e adults i 2e de 4 a 12 anys. 

11 i 16h           Contacontes: La llegenda d’en DRAU de Xavier López 
Siscu Ruíz i Berta Pagespetit - Fundació Vincles (30’). A la 
placeta de la rectoria. Sorteig d’un conte entre els assistents.    

12h Espectacle de carrer ‘La Castanyada’ de la companyia ACTUA 
Produccions. Punt de sortida davant de l’Ajuntament. 

13,30h             TASTET gastronòmic ‘La cuina de la castanya’. 
A la zona dels Vernets.
Inauguració a càrrec de la Sra. Mercè Bosch, alcaldessa de 
Maçanet de  Cabrenys, municipi de l’Alt Empordà  on s’hi 
celebra, des de fa 14 anys, la Fira de la Castanya.  

  16h Taller de malabars amb Joan Toro.  A l’Espai polivalent.

  16h Sortida “Bany de Bosc” passejada sensorial pel Bosc de 
la Tremuja. Fundació Vincles. Venda de tiquets parada fira 
Fundació Vincles. 4e adults i menors de 7 anys gratuït.  

  17h Sorteig de la panera de productes de la fira a la parada 
d’Informació de la Fira del c/ Sant Marçal.

18,30h          Lliurament de premis- A la Plaça MaJor (*)
• Millor parada 
• Millor producte de la fira
• Millor balcó/racó
• Millor aparador
• Millor foto publicada a Instagram #firadelacastanya
 
(*) Amb la col·laboració de l’Associació Amics del Montseny

19h Festa final amb actuació musical a càrrec d’Only  
Marching Band

20h Tancament de parades de la fira  

Programa d’actes

Testarral de foc i venda de castanyes del Montseny, 
crues i torrades a la Plaça Major.

▪Audiovisuals bruixes i bandolers a l’Espai Montseny   
(català, castellà, francès i anglès). Reserva tel. 
938848035.

Parades informació: c/ Balcells i Morató i c/ Sant Marçal 
i Espai Montseny.

Trenet turístic urbà. Parades: Ajuntament, Espai 
Montseny, Mas El Torrent (zona infantil) i Plaça del Dr. 
Carulla.

Activitats i espectacles per a totes les edats: 
Passejades guiades pel bosc, passejades en ponis, 
sortides en segway, inflables, jocs infantils… a la zona 
dels Vernets. 

Concurs d’Instagram a la millor fotografia.     
#firadelacastanya

Exposicions
Exposicions a l’Espai Montseny (de l’1 d’octubre a l’1  
de noviembre)
•	Retrats del Montseny de Mariano Pagès
•	Sketching de tardor i natura
   Exposició a Can Sià (placeta de l’església) 
•	Viladrau, una mirada contemplativa.
   Escultura, fotografia i pintura de Elisabeth Suñé, Berty 
   Palà, Silvia Ysamat i Santiago Krahn.

Música en viu pels carrers del poble.
•	Dissabte 22: Punt de Malura (música tradicional)
•	Diumenge 23: Only Marching Band (Música dixieland 

de carrer)

Durant tota la fira

Tastet Gastronòmic
Hotel La Coromina
Flam de castanyes  
Restaurant El Molí de la Barita
Senglar amb castanyes 
Àgora restaurant
Caneló de bolets cruixents amb 
salsa de castanyes
Hotel Bofill 
Estofat de vedella amb castanyes
Club Viladrau
Crema de de castanyes
Restaurant El Cau
Tot castanya

Hotel Masia del Montseny-Basset 
restaurant 
Quiche de castanyes i bolets   
Hotel Hostal de la Glòria
Gelatina de Foie amb crema de 
castanya i bolets
La Cerve
Vol-au-vent de verduretes, bolets i 
castanyes  
Hostal La Guineu
Tiramisú de  castanyes amb copa 
de cava    
Mas d’Osor

Preu 2€ tapa/degustació. Si es compren 5 tiquets podeu 
aconseguir les receptes per cuinar les tapes del Tastet. 

Pa: Forn de Sant Pere i Forn Viladrau 
Cava: Els Capricis de Vilarnau, fermentat en bota de casta-
nyer. Representant a Viladrau El Celleret d’en Boom.  
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