Per què no avellanes?
Un any més ens trobem de
nou a la Fira de l’Avellana de
la Selva, que agermana els
productors d’aquesta comarca
i d’algunes zones del Gironès
sota l’ombra del castell de
Brunyola.
Brunyola, fortalesa de domini
territorial d’aquestes contra·
des en el passat, acull amb il·
lusió els pagesos i visitants de
la fira perquè puguin gaudir
d’aquest producte de la nos·
tra terra, l’avellana, i de tot el
conjunt de diferents activitats
que oferim.
L’avellaner, arbre noble uti·
litzat en el passat per mags i
fetilleres per realitzar rituals
màgics, és avui en dia ben
conreat pels pagesos per
aconseguir-ne un fruit mera·
vellós, que en algunes cultu·
res simbolitza el coneixement
i que nosaltres gaudim pel seu
gust i les seves propietats nu·
tricionals.
Per què no menjar avellanes
mentre fem el vermut? Men·
tre gaudim d’una tertúlia amb
els amics, anant al cinema o
en unes postres? Els excursi·
onistes i els esportistes són els
que tenen més clar quins són
els beneficis màgics d’aquest
fruit. Acompanyats d’una bos·
sa d’avellanes, no hi ha reptes
impossibles, gaudiran de l’ac·
tivitat sense que els falti l’ener·
gia i, a més a més, es delectaran
amb seu gust deliciós.

Cal reeducar els nostres hà·
bits alimentaris i substituir
alguns productes elaborats
amb alt contingut de greixos
i sucres per aquells que ens
aporten molts més beneficis.
La història culinària d’aquest
país ens ha de retornar als
bons costums.
Dins les bosses d’avellanes
de Brunyola no hi ha només
avellanes, hi ha la riquesa nu·
tricional d’un bon aliment, de
gust extraordinari, l’amor a
una terra i la saviesa i el conei·
xement de molts pagesos que
l’han cultivada i s’han adaptat
als nostres dies per obtenir
avellanes de molt bona quali·
tat.
Per tant, per què no avella·
nes? Un bon aliment del segle
XXI.
Organitzem la fira per als pa·
gesos i també per a tots els
que ens visiteu. Gràcies al
fet d’aproximar-vos al nostre
poble, magnifiqueu la feina i
les hores invertides al camp
per part dels agricultors, que
treballen amb l’objectiu de
fer-vos arribar a la taula aquest
producte de proximitat de
gran qualitat.
A Brunyola us esperem per·
què mengeu i compreu ave·
llanes, si així us ve de gust, i
perquè, a més a més, gaudiu
de totes les activitats lúdiques
que hem organitzat.
Benvinguts i gaudiu de la fira.

Francesc Johé Carreras
Alcalde de Brunyola i Sant Martí Sapresa

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 demana que es respecti la
senyalització per facilitar la circulació. El trànsit quedarà restringit en un tram
de la carretera de Brunyola a Sant Dalmai.

Concurs Instagram:

Del 5 al 7 d’octubre de 2018 es farà el primer concurs Instagram. Hi podrà
participar tothom qui vulgui a través de la plataforma Instagram amb l’etiqueta #Firaavellana2018 i fent menció de @infobrunyola. El guanyador obtindrà
un lot de productes locals.

Col·laboradors a l’Avellana Jove i a la Fira 2018
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 S , Cassà de la
Selva , 972 46 04 64
Acadèmia d’Anglès Speak Up, Santa
Coloma de Farners, 972 84 00 97
INSEL, Vilobí d’Onyar, 972 42 20 08
Fustes Vila SL , Sant Martí Sapresa,
972 42 32 55
Trias Galetes-biscuits SA, Santa Coloma
de Farners, 972 84 12 13
FritRavich SL. Maçanet de la Selva,
972 85 80 08
Casademonet 1956 Meat SL, Bonmatí
972 42 05 00
Francesc Puigdevall Dalmau Manteniment agrícola i industrial, Aiguaviva,
972 23 46 64
RusticGironès 1940 SL, Sant Dalmai,
633 24 30 43
Casel, Brunyola, 972 84 13 60

Restaurant la Crosa, Sant Dalmai
972 47 3155
Turisme Rural Mas Duc, Brunyola,
972 19 03 67
Forn de Pa, Sant Martí Sapresa,
972 42 31 03
Font Agudes, Arbúcies, 972 86 04 32
Nufruit, Girona, 972 23 19 50
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
Passtisseria Noguera, Vilobí d’Onyar,
972 47 30 32
Pastisseria Serra Tornés, Riudarenes,
972 85 60 61

Organitzen:

Hi col·laboren:

Una fira de tots els selvatans
Quan s’apropa la tardor el
municipi de Brunyola i Sant
Martí Sapresa es prepara per
gaudir una de les cites més
importants de l’any: la Fira de
l’Avellana de la Selva, un esde·
veniment que amb el pas dels
anys s’ha convertit en un punt
de trobada imprescindible
per a tots els productors de la
comarca i, també, d’altres in·
drets del territori català.
Enguany, aquesta fira arriba
ja a la seva 24a edició, una
efemèride que cal que tots
plegats tinguem molt present,
ja que és una mostra més que
amb el pas dels anys aquest es·
deveniment s’ha anat conso·
lidant com una de les fires de
més renom i més importants
del sector a Catalunya.
Des dels seus inicis, la Fira de
l’Avellana ha tingut el suport
de l’ens selvatà. Personal·
ment, crec que el paper que
hi ha jugat el Consell 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.
L’esforç de les persones a títol
personal, així com d’entitats
i associacions sense ànim de
lucre que han treballat any
rere any per tirar endavant

aquesta festa de l’avellana, ha
donat els seus fruits i ha situat
el poble Brunyola en el mapa
català. No cal dir que l’asso·
ciació Avellana de Brunyola i
Comarques Gironines ha con·
tribuït a posar a l’abast de la
ciutadania i dels establiments
comercials i turístics l’oferta
d’avellanes transformades i
en cru dels seus membres.
Aquesta associació, que va co·
mençar a caminar ja fa gairebé
dos anys –i que ha tingut des
de l’inici el suport del Consell
a través del projecte Localit·
za-, garanteix l’origen i la qua·
litat de les avellanes produï·
des per petites explotacions
d’origen familiar arrelades al
territori. No cal dir que amb la
compra d’aquestes avellanes
es contribueix al desenvolu·
pament de l’economia local i
al manteniment del paisatge
agrícola.
Una felicitació molt especial
a tots els que heu tirat enda·
vant aquesta associació i que
garantiu amb el vostre treball
i la vostra il·lusió la continu·
ïtat d’un dels productes més
importants de la comarca de
la Selva.
Us encoratjo a seguir treba·
llant perquè aquesta avellana,
l’avellana de la Selva, continuï
assolint noves fites.
Us desitjo una molt bona fira!

Salvador Balliu i Torrroella
President del Consell Comarcal de la Selva

Divendres,
5 d’octubre
20.30 h III Vetllada Popular. Organitza: Associació de Joves de Brunyola i

Sant Martí Sapresa. Botifarrada popular. Cal reservar tiquet, abans del dia 4,
al 972 42 32 14 o a: info@brunyola.cat.
Preu: 10 euros

21.30 h Espectacle “Màgia Rosa”, amb Nanu Ferrari.

Dissabte,
6 d’octubre

16.00 h Tallers familiars.

•
•

Tallers de xocolata a càrrec de la pastisseria Noguera
Tallers de tast de cervesa a càrrec de Joan Benejam, Cervesa Rufa

16.30 h Visita guiada al castell de Brunyola.
17.00 h Animació infantil amb Jordi Tonietti.
24.00 h Concert XII edició Avellana Jove.
Organitza: Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa. Amb les
actuacions de: Miquel del roig, Germà Negre i Masovera Barbuda i final de
festa amb DJ.

Diumenge,
7 d’octubre
De 10 a 13 h Farcells de jocs tradicionals per a petits i gran.

II Marxa Popular Solidària de l’Avellana, 10 km.
Marxa solidària organitzada pel Consell Esportiu de la Selva i l’Ajuntament de
Brunyola i Sant Martí Sapresa, amb la col·laboració del club Avellana Límit.
(Cal inscripció prèvia: http://www.selva.cat/esports/o a info@brunyola.cat)
Els beneficis obtinguts aniran a l’AMPA de l’escola d’educació especial Font
de l’Abella.
De 8 a 9 del matí, a la zona de sortida (al costat de la plaça), lliurament
dels dorsals.
9.00 h Sortida de la marxa.
A partir de les 10.00 h Lliurament d’obsequi i esmorzar popular per a
tots els participants.

De 10 a 11.45 h A la sala d’actes de l’Ajuntament, xerrades tècniques
sobre l’avellana i la comercialització del producte.
•
Presentació de l’Associació Avellana de Brunyola a càrrec del seu
president.
•
El procés de creixement i difusió d’un producte amb valor social, a
càrrec de Marc Vilahur (Fundació Emys).
•
Un cas d’èxit: passar de granja de llet a comercialitzar producte
elaborat, a càrrec d’un representant del Mas Negre.
•
Col·loqui.

12.00 h Inauguració de la fira amb presència del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra i Pla; de la Pubilla, Neus
Codina i l’Hereu, Martí Madrenys; de la Selva 2018 i d’altres autoritats.
Pregó de la fira: xerrada i presentació de l’exposició i llibre Els colors de la
ratafia, a càrrec de l’autora, la farmacèutica Anna Selga i Martí.
Inauguració de les exposicions.
•
Els colors de la ratafia, fotografies d’Anna Selga
•
BiodiversiTer, la biodiversitat de la conca del Ter

12.00 h Missa a l’església parroquial de Brunyola amb l’acompanyament
de la Coral Ressons de l’Onyar.

13.00 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

Agropecuària Mas Bes SL, Salitja
Embotits Boada Porcel, Vilobí
d’Onyar
Pastisseria Noguera, Vilobí d’Onyar
Pastisseria Serra Tornés, Riudarenes

11.00 h Visita guiada al castell de Brunyola.

15.30 h Sardanes a càrrec de la cobla La Principal de l’Escala.
16.00 h Visita guiada al castell de Brunyola.
17.30 h Concursos a la plaça del Castell:

•
•
•

III Concurs de Collir Avellanes a mà
XVI Concurs Internacional d’Esclovellar avellanes
IX Cursa amb Sacs a l’esquena VI memorial Pere Parera

18.30 h Cantada d’havaneres amb el grup Els Pescador de l’Escala.
19.00 h Rom cremat.
21.00 h Cloenda de la Fira.

