Benvolguts i benvolgudes,
Aquest any a la Fira de l’Avellana de la Selva a Brunyola es posarà una atenció especial al paper que
ha tingut la dona a l’hora de preservar i mantenir el
cultiu de l’avellana en aquest nostre territori.
No és cap novetat recordar que el paper de la
dona pagesa en el món rural a Catalunya ha estat
fonamental per garantir la continuïtat dels projectes agrícoles i ramaders que durant centúries han
donat caràcter específic al nostre territori. En ple
segle XXI si volem que el cultiu de l’avellana continuï essent un element característic del nostre territori, que esdevingui un producte de qualitat i de
prestigi que doni relleu a la pagesia de Brunyola
i la comarca de la Selva, hem de tenir present el
paper que hi fan les dones, que en moltes ocasions són el pal de paller que permeten mantenir
aquest cultiu tradicional a la nostra comarca.
La Fira de l’Avellana sempre ens ofereix atractius
per anar fins a Brunyola i Sant Martí Sapresa i visitar
un dels pobles més atractius de la comarca de la
Selva. Cal anar-hi per veure una paisatge magnífic,
presidit pels cultius d’avellaners que donen una
fesomia particular i específica a aquest municipi,
que és el principal productor d’avellanes a les
comarques gironines.
El programa de la Fira és engrescador, i convidem
tota la gent de la Selva i d’arreu de les comarques
gironines i de més enllà a fer una visita a Brunyola i
Sant Martí Sapresa, per veure el territori, per admirar els avellaners i per poder degustar -i comprarla millor avellana del món, la de la Selva.

Salvador Balliu
President del Consell Comarcal de la Selva

Dissabte, 8 d’octubre
23 h | A la plaça de Brunyola, XVI Concert Avellana Jove
amb les actuacions: Germà Negre, Masovera Barbuda i
Animal dj’s
Organitza: Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí
Sapresa

Informació important
Durant els dies de la fira es disposarà de diverses zones
d’aparcament senyalitzades. Es demana respectar-les
per facilitar la circulació. El trànsit quedarà restringit en
un tram de la carretera Brunyola – Sant Dalmai.

Col·laboradors de l’Avellana Jove
Restaurant El Castell, Brunyola
972 42 13 50

Trias Galetes-Biscuits SA, Sta Coloma de Farners
972 84 12 13

Restaurant 9 Can Merla
972 87 72 72

Galetes S. Trias SA, Santa Coloma de Farners
972 84 15 50

Alberg Can Font, Brunyola
972 42 09 50

Frit Ravich SL, Maçanet de la Selva,
972 85 80 08

Turisme rural Can Gavatx, Brunyola
972 42 33 05

CASEL, Brunyola,
972 84 13 60

Estació de Servei de Brunyola, Brunyola
972 42 23 63

Francesc Puigdevall Dalmau Manteniment
agrícola i industrial, Aiguaviva
972 23 46 64

Agrobotiga el Forn, Vilobí d’Onyar
972 47 46 83
Recuperació 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,
Santa Coloma de Farners
972 84 00 97

Restaurant Can Valls, Sant Martí Sapresa
972 42 09 13
Carnisseria Valls, Sant Martí Sapresa
972 42 10 04
Restaurant Can Gabatxó, Brunyola
972 17 81 44
Rústic Gironès 1940 S.L, Sant Dalmai
633 24 30 43

Fustes Vila SL, Sant Martí Sapresa
972 42 32 55

Pastisseria Serra Tornes
972 85 60 61

INSEL, Vilobí d’Onyar
972 42 20 08

Restaurant La Crosa
972 47 31 55

ORGANITZEN

H I C O L· L A B O R E N :

Veïns i veïnes de Brunyola i Sant Martí Sapresa i de tots els
pobles i ciutats d’arreu,
La Fira de l’Avellana ja és aquí!
El temps passa molt ràpid i ja hi tornem a ser. Presentem un
nou programa de la Fira de l’Avellana de la Selva. Un programa replet d’activitats i espectacles per a totes les edats i per
a tots els gustos. Enguany, a més, inaugurem l’exposició: “Els
remences a Brunyola”.
Tenim moltes ganes de festa i celebració.
Per un poble petit, organitzar un esdeveniment tan gran necessita gent compromesa i amb el convenciment que fer la fira té
un sentit pel nostre municipi, per la nostra comarca, per la nostra gent i per l’avellana. Les persones que estem al capdavant
de l’Ajuntament i del Consell Comarcal n’estem convençudes
i per això un any més sumem esforços per presentar una nova
edició de la fira amb la mateixa il·lusió de sempre.
Per a aquells que no ens coneixeu encara, us animem a
descobrir el poble. Som un poble petit dels molts que hi
ha escampats per tot Catalunya. Destaquen el campanar i
el singular castell del nucli urbà envoltats d’un paisatge de
boscos i camps d’avellaners d’on sobresurten les teulades
de les nostres masies habitades per veïns orgullosos del seu
paisatge, que han sabut preservar, i de la terra que encara
continuen treballant i que els dona el fruit protagonista de la
fira: l’avellana.
Els pagesos han sabut afrontar els reptes que se’ls han anat
apareixent per continuar amb el conreu de l’avellana: millorar i
modernitzar les explotacions, formar-se per millorar la qualitat
de l’avellana… Tot això sense perjudicar l’entorn. I ara, un nou
repte: el canvi climàtic. Un maldecap més per poder continuar
fent de l’avellana de la Selva un producte únic.
Som-hi, doncs, a menjar avellanes del costat de casa que no
n’hi ha de més bones!
Als qui no falteu mai, que any rere any passegeu per la fira en
un moment o altre del cap de setmana, que heu vist créixer la
fira, gràcies per ser-hi sempre.
La fira és vostra també perquè la feu gran.
Us hi esperem a tots!

Durant els dies de la Fira hi haurà degustació i venda
d’avellanes de la Selva i productes derivats als espais
reservats per als productors a la plaça de Brunyola.
També, als entorns de la plaça, hi haurà parades de
productes artesans.

Dissabte, 1 d’octubre
9.30 h | A la zona d’acampada municipal, passejada guiada
de natura sobre flora i fauna de la zona a càrrec del
Consorci del Ter. Per a inscripcions cal enviar un correu
electrònic a activitats@consorcidelter.cat
11.00 h | A la sala gòtica de l’Ajuntament, xerrada i inauguració de l’exposició “Remences a Brunyola i Sant Martí
Sapresa”, a càrrec de Joan Llinàs i Ricard Teixidor
12.00 h | A la plaça de Brunyola, inauguració oficial de la
Fira amb l’assistència de les autoritats locals, comarcals i
territorials.
Pregó inaugural: “Tres dones, representants de tres generacions d’avellaneres a Brunyola”, a càrrec d’Assumpció Tomàs, Raquel Darna i Marta Planella, que treballen
amb l’avellana de Brunyola.
Inauguració a càrrec de Laia Cañigueral, delegada del
Govern de la Generalitat a Girona
Inauguració de les exposicions a l’Ajuntament:
• “Pobles rurals per la independència” (sala d’actes;
segon pis)
• “Castells de la Selva” (sala d’actes; segon pis)
• “Els remences a Brunyola i Sant Martí Sapresa” (sala
gòtica o de plens; primer pis)
• Mobles restaurats per l’alumnat del curs de restauració municipal (sala Campaner; planta baixa)
12.45 h | A la plaça de l’Església, pica-pica amb la col·
laboració dels restaurants i establiments locals

Visca la Fira de l’Avellana de Brunyola i Sant Martí Sapresa!

16.00 h | Visita a explotacions d’avellaners amb demostració d’eines del
camp. Organitza: Associació Avellana
de Brunyola i Comarques Gironines.
Punt de concentració, segons codi

Anna Mascort

16.00 h | A la sala 1 d’Octubre, taller de cistelleria infantil
a càrrec de Rosa Rios

Alcaldessa de Brunyola i Sant Martí Sapresa

17.00 h | Al castell de Brunyola, visita guiada per a
nenes i nens a càrrec de Lourdes Serra
18.00 h | A la plaça de Brunyola, animació infantil amb
el grup Xancleta
20.30 h | A la plaça de Brunyola, VII Sopar popular i espectacle de màgia a càrrec de Mag Nani. Cal reservar
prèviament trucant al 972 423 214
Organitza: Associació de joves de Brunyola i Sant
Martí Sapresa

Diumenge, 2 d’octubre
De 10 a 11:45 h | A la sala d’actes de l’Ajuntament,
conferència tècnica “Avellanes: realitat, problemes
i perspectives”, a càrrec de Claudio Sonnati, doctor
agrònom, tècnic expert en el cultiu d’avellana i representant de taula de fruita en clova del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestale d’Itàlia
Organitza: Associació Avellana de Brunyola i Comarques Gironines
10.30 h | Al castell i poble de Brunyola, visita guiada a
càrrec de Lourdes Serra
12.00 h | A l’església parroquial, ofici amb l’acompanyament de la coral Retorn Planenc i tot seguit concert
16.00h i durant tota la tarda | A la plaça de l’església, programa de ràdio en directe a càrrec de Ràdio
Marina
16.00 h | Al castell i al poble de Brunyola, visita guiada
a càrrec de Lourdes Serra
16.30 h | A la plaça de Brunyola, audició de sardanes a
càrrec de la cobla La Principal de l’Escala. Interpretaran peces dedicades a Brunyola i a l’avellana
18.00 h | A la plaça de Brunyola, concursos:
• VI Concurs de collir avellanes, Memorial Joan Horta
• XX Concurs internacional d’esclovellar avellanes,
Memorial Joan Mascort
• XIII Cursa amb sacs a l’esquena, Memorial Pere Parera
19.30 h | A la plaça de Brunyola, cantada d’havaneres
amb el grup Pescadors de l’Escala
20.00 h | A la plaça de Brunyola, rom cremat

