Benvinguts un any més a Brunyola, un poble que es prepara per a celebrar una de les cites més importants de
l’any: la Fira de l’Avellana de la Selva, un esdeveniment
que, amb els anys, 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.
L’any passat amb la pandèmia de la Covid-19 vam haver de
fer una fira amb limitacions i restriccions amb la convicció
que seria només un parèntesi en les celebracions de la nostra Fira. Un any després arribem a la 27a edició i encara ens
trobem amb algunes limitacions que ens obliguen a prendre un seguit de mesures per garantir la seguretat de tots
els visitants i organitzadors. Però a poc a poc anem reduint
la incidència de la pandèmia i no volem perdre l’oportunitat
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 formen part de l’organització.
La programació ha pogut recuperar alguns dels actes tradicionals, especialment els concursos del diumenge a la
tarda, que enguany a més serviran per recordar tres persones que al llarg dels anys han donat suport a la fira de
l’Avellana: Joan Mascort, que –com a alcalde i productor
d’avellanes- va ser el primer impulsor i autèntic artífex de
la mostra; Pere Parera, gran col·laborador en l’organització
i dinamitzador dels concursos, especialment de la carrera
amb sacs a l’esquena; i Joan Horta, que en els darrers anys
ens organitzava el concurs de collir avellanes “a l’antiga” i
ens explicava les seves vivències de jove en el conreu de
l’avellana en aquest territori. Els recordarem en aquesta fira
i volem que el seu exemple sigui estímul per tirar endavant la fira i per esperonar la continuïtat del cultiu de l’avellana en aquest municipi i comarca.
La Fira de l’Avellana és el resultat de l’esforç de tot un poble que ha treballat any rere any per tirar endavant aquesta festa de promoció agrícola i tradicional que ha situat
Brunyola en el mapa català. En aquesta línia es manté ferm
el compromís que va adquirir el Consell Comarcal de la
Selva amb el poble de Brunyola, des de la primera edició
de la Fira, perquè pogués tirar endavant el certamen durant tots aquests anys. Fins i tot en pandèmia, pensem que
cal mantenir les línies de col·laboració i mantenir la bona
entesa que hi ha hagut amb l’Ajuntament de Brunyola per
assolir les fites de participació i promoció del nostre producte més tradicional.
Seguiu totes les indicacions que recomana l’Organització
de la Fira. Que tingueu una molt bona Fira de l’Avellana!

Salvador Balliu
President del Consell Comarcal de la Selva

Enmig d’una pandèmia que sembla no acabar-se i que ha
condicionat tots els actes i festes tradicionals al nostre municipi en els últims temps, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí
Sapresa, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva,
torna a organitzar, per 27è any consecutiu, la Fira de l’Avellana.
Molt il·lusionats, us presentem un programa amb una gran
diversitat d’actes pensat perquè tothom en pugui gaudir-ne
i participar-hi: mainada, joves i grans, tots hi sou convidats!
Així doncs, el primer cap de setmana d’octubre teniu una
cita a Brunyola per compartir amb tots nosaltres una festa que té com a protagonista l’avellana, un producte que fa
moltíssims anys que es conrea al nostre territori i que recentment ha rebut el reconeixement com a producte d’excel·lència de proximitat per la seva qualitat.
Des de sempre, l’avellana ha estat lligada al paisatge de Brunyola i Sant Martí Sapresa. Camps i més camps d’avellaners
ben arrenglerats dibuixen el nostre paisatge només d’entrar
al municipi, camps envoltats de boscos que a l’inici de la tardor presenten un esclat de colors que ens porten a viure infinitat d’emocions. Enmig d’aquest paisatge, masos on viuen
famílies que en molts casos han fet de l’avellana el seu mitjà
de vida, que estimen la terra i que amb el seu treball i esforç
ens cuiden el territori. Gràcies per ser-hi.
El sector agrícola de l’avellana, és doncs, el sector econòmic predominant i més significatiu al municipi; per això la fira vol ser l’altaveu per a la promoció d’un producte propi de gran qualitat.
A més de tastar i comprar avellanes, la fira us ofereix l’oportunitat de conèixer el poble a través dels restaurants, amb
una gastronomia excel·lent, i dels allotjaments rurals del municipi, amb un entorn privilegiat. Gaudiu-ne.
Com molt bé sabem, qualsevol tipus d’acte, de fira, etc que
es vol tirar endavant, no només necessita la col·laboració de
les administracions, sinó que fa imprescindible el treball i la
dedicació de moltes persones voluntàries que el fan posible amb la seva estima pel municipi. Moltes gràcies a tots els
qui hi poseu el vostre granet de sorra.
Us animem a acompanyar-nos i a participar dels actes amb el
desig que us sentiu com a casa. Molt benvinguts a la fira. Us
hi esperem!

Anna Mascort
Alcaldessa de Brunyola i Sant Martí Sapresa

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, 2 d’octubre
9 h | A la zona d’acampada municipal, taller de fruits,
fulles i flors de tardor per passar l’hivern. Aprendrem a
reconèixer les plantes del nostre entorn i com ens poden servir per al rebost i la farmaciola a l’hivern. Activitat
a càrrec de la naturalista Sandra Saura. Aforament limitat
cal reservar plaça trucant al 972 42 32 14.
12 h | A la plaça de Brunyola, inauguració oficial de la
fira amb l’assistència de les autoritats locals, comarcals i
territorials. Pregó inaugural a càrrec d’Antoni Noguera i
Martí Serra, mestres pastissers que treballen amb avellana de Brunyola.
Inauguració de les exposicions a l’Ajuntament:
• Exposició de fotoperiodisme: premis Rahola 2021
(amb la col·laboració de la demarcació a Girona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Diputació
de Girona)
• Escriure, llegir i comptar. Ensenyar i aprendre en un
entorn rural (sala gòtica, al primer pis). Cedida pel
Consell Comarcal de la Selva
• Mobles restaurats per l’alumnat del curs de restauració municipal (sala campaner; planta baixa)
16 h | A les escales de la plaça, caminada per les explotacions d’avellaners amb demostració d’eines del camp.
Organitza: Associació Avellana de Brunyola i Comarques
Gironines.
16 h | A la sala 1 d’Octubre, taller de manualitats infantils:
estampació amb vegetals a càrrec de Rosa Rios.
17 h | Al castell de Brunyola, visita guiada per a nens a
càrrec de Lourdes Serra.
18 h | A la Plaça de Brunyola, animació infantil amb el
grup Els Trambòtics.

20 h | A la plaça de Brunyola, espectacle sorpresa a
càrrec de l’Associació Era Espai Cultural.
20:30 h | A la plaça de Brunyola, VI Sopar popular i
màgia a càrrec de Mag Sanyes. Cal reservar prèviament trucant al 972 423 214. Organitza: Associació de
Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa

Diumenge, 3 d’octubre
De 10 a 11:45 h | A la sala Ricard Teixidor, xerrades
tècniques: presentacions a càrrec d’emprenedors del
sector primari amb mostres de producte:
• Nuasets (avellanes torrades de Brunyola i de la
Selva), a càrrec de Pere Arbonès.
• Can Bes (granja i centre d’interpretació de la vida
al camp)
• Castanyes del Montseny (la revalorització d’un
producte tradicional), a càrrec de Joaquim Solés.
10:30 h | Al castell i poble de Brunyola, visita guiada a
càrrec de Lourdes Serra.
12 h | A l’església parroquial, missa amb l’acompanyament de la coral del GEiEG.
16 h | Al castell i al poble de Brunyola, visita guiada a
càrrec de Lourdes Serra.
16 h | A la plaça de Brunyola, audició de sardanes a
càrrec de la cobla La Principal de l’Escala.
17:30 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 VII Memorial Pere Parera

18:30 h | A la plaça de Brunyola, cantada d’havaneres
amb el grup Els Pescadors de l’Escala. A la mitja part,
rom cremat.

Dissabte dia 9 d’octubre
23 h | A la plaça de Brunyola, XV Concert Avellana Jove
amb les següents actuacions: Andrea Pacha, Germà Negre i Pelukass.
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.
Nota important: les activitats previstes i l’afluència de públic s’adequaran a les mesures sanitàries que el Govern
determini els dies de la fira i en tot moment se seguiran
els protocols i les recomanacions establertes. Això pot
comportar canvis en el programa.

Col·laboradors de l’Avellana Jove
Autos Toni, Brunyola
972 42 32 65
Restaurant El Castell, Brunyola
972 42 13 50
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
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, Sta Coloma Farners
972 84 00 97
Fustes Vila SL, Sant Martí Sapresa
972 42 32 55
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 Farners
972 84 15 50
Frit Ravich SL, Maçanet de la Selva
972 85 80 08
Casademonet SA, Bonmatí
972 42 05 00
CASEL, Brunyola
972 84 13 60
Francesc Puigdevall Dalmau Manteniment
agrícola i industrial, Aiguaviva
972 23 46 64
Restaurant Can Valls, Sant Martí Sapresa
972 42 09 13
Carniseria Valls, Sant Martí Sapresa
972 42 10 04
Restaurant Can Gabatxó, Brunyola
972 17 81 44
Rustic Gironés 1940 SL, Sant Dalmai
633 24 30 43
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