


Benvolguts,

Arriba la tardor i amb ella la campanya de la collita 
de l’avellana a casa nostra. Ha arribat l’hora de ce-
lebrar l’esperada collita pels nostres pagesos amb 
la fira de l’avellana.

Aquest any  celebrem ja la XVI edició i, com molt 
bé deia un visitant fidel, té molt mèrit iniciar una 
fira, però encara més esforçar-se per mantenir-la. 
El primer cap de setmana d’octubre Brunyola i Sant 
Martí Sapresa torna a obrir les seves portes a tots els 
qui ens vulgueu acompanyar.

Aquests mesos de convivència amb la CÒVID ens 
han encoratjat encara més a buscar i provar alterna-
tives per poder mantenir la fira.

Segur que serà una fira diferent, però no per això 
ens desanimem i, si la pandèmia ens ho permet, 
que no pas el temps aquesta vegada, us convidem 
il·lusionats a la nostra fira.

Volem continuar donant visibilitat a l’avellana, el 
nostre producte d’excel·lència, i alhora situar nova-
ment en el mapa de Catalunya el nostre poble i tota 
la comarca de la Selva.

S’ha adaptat tot el programa d’actes a les restric-
cions vigents i se seguiran tots els protocols per a 
l’organització d’actes i espectacles a l’espai públic.

És tot un repte per a nosaltres que afrontem amb 
gran il·lusió. Us convidem a tots a viure la fira amb 
nosaltres; això sí, no us oblideu de la mascareta 
aquest any!

Molt benvinguts a la fira.

Anna Mascort
Alcaldessa de Brunyola i Sant Martí Sapresa



El municipi de Brunyola es prepara per celebrar una de les 
cites més importants de l’any: la Fira de l’Avellana de la Selva, 
un esdeveniment que, sens dubte, s’ha convertit en un punt 
de trobada imprescindible per a tots els  productors de la 
comarca i, també, d’altres indrets del territori català.

Enguany però serà una Fira diferent a la dels anteriors. I és 
que la situació actual que estem vivint des del passat mes 
de març amb la pandèmia de la COVID-19 ens ha obligat a 
prendre un seguit de mesures per garantir la seguretat de 
tots els visitants, així com dels seus organitzadors i ser mes 
restrictius que mai. Amb tot però, no volíem perdre l’oportu-
nitat de mostrar una vegada més el que el poble de Brunyola 
és capaç de fer amb la implicació de totes i cadascuna de les 
persones que en formen part.

Veureu que s’ha preparat una programació adaptada a les 
circumstàncies i on la seguretat de tots és per sobre de tot 
la nostra prioritat.

Hem volgut però mantenir la Fira tot i les circumstàncies 
actuals perquè la fita que ha assolit el poble de Brunyola no 
és una tasca senzilla: és el resultat de la tasca que s’ha dut 
a terme durant tots aquests anys i volíem que es visualitzés 
una vegada més la seva feina. L’esforç de tot un poble que 
ha treballat any rere any per tirar endavant aquesta festa de 
l’avellana, ha donat els seus fruits i ha situat Brunyola en el 
mapa català.

El compromís que va adquirir el Consell Comarcal de la Sel-
va des de la seva primera edició amb el poble de Brunyola 
perquè pogués tirar endavant una fira d’aquestes carac-
terístiques s’ha mantingut amb total fermesa durant tots 
aquests anys. Fins i tot en un any com el que estem vivint 
la implicació que ha tingut l’ens selvatà ha estat fonamental 
i és que la bona entesa que hi ha hagut amb l’Ajuntament 
de Brunyola ha comportat que s’assolissin des de l’inici els 
objectius programats en cada una de les edicions. 

Us encoratjo a seguir treballant perquè aquesta avellana, 
l’Avellana de la Selva continuï assolint noves fites. Estic segur 
que així serà! Que tingueu una molt bona Fira de l’Avella-
na! Seguiu totes les indicacions que es recomanen des de 
l’Organització de la Fira.

Salvador Balliu
President del Consell Comarcal de la Selva



Dissabte, 3 d’octubre

13 h | Inauguració de la fira amb la presència 
de diferents autoritats a la plaça de Brunyola. 

16 h | Visites guiades al castell de Brunyola a 
càrrec de Lourdes Serra. Grups reduïts (nom-
bre de persones establert per la normativa 
vigent del PROCICAT el dia de la celebració).

20.30 h | 4t Sopar popular amb vetllada a la 
plaça de Brunyola, amb espectacle d’humor 
“Quina barra” a càrrec de la Companyia Estat 
Particular. Grups reduïts (Les taules estaran 
separades per grups de convivència no 
superiors al nombre de persones establert 
per la normativa vigent del PROCICAT el dia 
de la celebració). Cal reservar tiquet i taula 
abans del dia 1 d’octubre al 972 42 32 14 o a 
jovesbrunyola@gmail.com. Organitza: As-
sociació de Joves de Brunyola i Sant Martí 
Sapresa. 

Tot seguit | Actuació musical amb el grup 
local Andrea Pacha.



Diumenge, 4 d’octubre

10.30 h | Visites guiades al castell de Brunyo-
la a càrrec de Lourdes Serra. Grups reduïts 
(nombre de persones establert per la norma-
tiva vigent del PROCICAT el dia de la cele-
bració).

12 h | Missa amb l’acompanyament musical a 
l’església parroquial de Brunyola.

16 h | Visites guiades al castell de Brunyola a 
càrrec de Lourdes Serra. Grups reduïts (nom-
bre de persones establert per la normativa 
vigent del PROCICAT el dia de la celebració).

16.30 h | Audició de sardanes a càrrec de la 
cobla La Principal de l’Escala a la plaça de 
Brunyola.

18.30 h | Cantada d’havaneres amb el grup 
Els Pescadors de l’Escala a la plaça de Bru-
nyola.

19.30 h | Rom cremat a la plaça de Brunyola.

21 h | Cloenda de la fira a la plaça de Brunyola.



Dissabte 10 d’octubre 

21 h | 14è Concert Avellana Jove. Sopar a la 
fresca amb l’actuació musical de Pelukass 
i Miquel del Roig a la plaça de Brunyola. 
Grups reduïts (grups de convivència no 
superiors al nombre de persones establert 
per la normativa vigent del PROCICAT el dia 
de la celebració). Cal reservar tiquet i taula 
abans del dia 1 d’octubre al 972 42 32 14 o a 
jovesbrunyola@gmail.com.
Organitza: Associació de Joves de Brunyola i 
Sant Martí Sapresa. 

Terrafust 2000, Brunyola
972 17 82 56
Alberg Can Font, Brunyola
972 42 09 50
Turisme rural can Gavatx, Brunyola
972 42 33 05
Estació de servei de Brunyola, Brunyola
972 42  23  63
Agrobotiga El Forn, Vilobí d’Onyar
972 47 46 83
Recuperacions de Palets Casas SA, Brunyola
972 42 20 34
Germans Cañet Xirgu, SL, Cassà de la Selva
972 46 04 64
Acadèmia d’Anglès Speak up, Sta Coloma
972 84 00 97
INSEL, Vilobí d’Onyar
972 42 20 08
Trias Galetes-biscuits SA, Sta Coloma Farners
972 84 12 13
Galetes S. Trias SA, Santa Coloma de Farners
972 84 15 50
Frit Ravich SL, Maçanet de la Selva
972 85 80 08
Francesc Puigdevall Dalmau, Manteniment  
agrícola i industrial, Aiguaviva
972 23 46 64
Panrico, Fornells
972 17 81 04
Rústic Gironès 1940 SL, Sant Dalmai
633 24 30 43

Casel, Brunyola
972 84 13 60
Restaurant la Crosa, Sant Dalmai
972 47 3155
Font Agudes, Arbúcies
972 86 04 32
Carnisseria Valls, Sant Martí Sapresa
972 42 10 04
Restaurant Can Valls, Sant Martí Sapresa
972 42 09 13
Restaurant Can Gabatxó, Brunyola
972 17 81 44
Restaurant Can Segarra, Brunyola
972 84 06 88
Restaurant El Castell, Brunyola
972 42 13 50
Restaurant Horta d’en Puig, Brunyola
972 42 20 08
Agropecuària Mas Bes SL, Salitja
660 290 678
Embotits Boada Porcel, Vilobí d’Onyar
972 47 33 35
Pastisseria Noguera, Vilobí d’Onyar
972 47 30 32
Pastisseria Serra Tornés, Riudarenes
972 85 60 61
Calders Economistes Girona, Girona
972 21 70 71
Autos Toni Brunyola, Brunyola
972 42 32 65

Col·laboradors de l’Avellana Jove



Informació important durant els dies de la fira:
Hi haurà degustació i venda d’avellanes als espais 
reservats per als productors de la comarca i parades 
de productes artesans.
Es trobarà zona d’aparcament senyalitzada. Es de-
mana que es respecti la senyalització per facilitar la 
circulació. El trànsit quedarà restringit en un tram de la 
carretera de Brunyola a Sant Dalmai.
Tots els actes de la fira queden subjectes al com-
pliment de la normativa respecte a la pandèmia de 
Covid-19 en el moment de la celebració d’aquests.
És obligatori l’ús de mascareta.
L’organització es reserva el dret d’admissió en cas 
d’incompliment de la distància de seguretat o de la 
normativa de protecció. 

O R G A N I T Z E N :

H I  C O L · L A B O R E N :


