Divendres, 4 d’octubre
20.30 h | 3r Sopar popular amb espectacle de màgia. Organitza: Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa.
Cal reservar tiquet, abans del dia 4, al 972 42 32 14 o a:
info@brunyola.cat. Preu: 10 euros.

Dissabte, 5 d’octubre

16.30 h | Caminada Brunyola, terra d’avellanes. Memòria
històrica dels masos de la zona, evolució de l’avellana a
Brunyola, mètodes de recol·lecció i demostracions al
camp a càrrec de Ricard Teixidor. Organitza: Associacio
de l’Avellana.
24 h | 12è Concert Avellana Jove. Organitza: Associació de
Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa. Amb les actuacions de: FOK, Miquel del Roig, PELUKASS +DJ.

8 a 11 h | Al terreny municipal d’acampada taller d’anellament científic d’ocells a càrrec del Consorci del Ter.

10.30 h | Visita guiada al castell de Brunyola a càrrec de
Lourdes Serra.
12 h | A la sala superior de l’Ajuntament de Brunyola pregó
de fira a càrrec de Joan Carles Codolà, coordinador de la
fira des de la seva creació. Inauguració de la fira amb presència de diferents autoritats.

Acte seguit | Inauguració de les exposicions:
•
•
•

Exposició ampolles i garrafes declarades a càrrec
de Mercè Reverter.
“Escenes d’una vida tranquil·la”, fotografies de
Josep Vilallonga.
“Família i paisatge, retrats en 3D (1900-1936)”,
exposició de la col·lecció de fotografies estereoscòpiques del fons Vilallonga.

13 h | Vermut amb avellana i degustació de productes “km 0”
amb avellanes, cortesia de:
Restaurant Can Gabatxó, Brunyola
Restaurant El Castell, Brunyola
Restaurant Can Segarra, Brunyola
Restaurant Can Valls, Sant Martí Sapresa
Restaurant Horta d’en Puig, Brunyola
Granja Mas Bes, Salitja
Embotits Boada Porcel, Vilobí d’Onyar
Pastisseria Noguera, Vilobí D’onyar

15 h | Tallers familiars:
Tallers de xocolata a càrrec de la pastisseria Noguera.
16.30 h Visita guiada al castell de Brunyola per a nens i
nenes a càrrec de Lourdes Serra.
18 h Animació infantil a càrrec del grup Els Xancleta.

Diumenge, 6 d’octubre
10 a 11.45 h | A la sala d’actes de l’Ajuntament: xerrada
taller: “L’avellana, un aliment funcional dins la teva dieta”
a càrrec de la nutricionista Anna Costa.

11 h | Visita guiada al castell de Brunyola a càrrec de
Lourdes Serra.

12 h | Missa a l’església parroquial de Brunyola amb
l’acompanyament de la Coral del GEiEG.

15.30 h | A la plaça, audició de sardanes a càrrec de la
cobla La Principal de l’Escala.

16:00h | Visita guiada al castell de Brunyola.
17.30 h | Concursos a la plaça del Castell (inscripcions des
de les 4 de la tarda al mateix indret o amb antelació a
info@brunyola.cat):
•
IV Concurs de collir avellanes a mà (totes les
edats).
•
XVII concurs internacional d’esclovellar avellanes (totes les edats).
•
X cursa amb sacs a l’esquena VI memorial Pere
Parera (a partir de 14 anys).
18.30 h | Cantada d’havaneres amb el grup Els Pescadors
de l’Escala.
19.30 h | Rom cremat.
21 h | Cloenda de la fira.

