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Noves connexions
amb bus fins a Viladrau! 
Consulta horaris i puja a la 
fira amb transport públic!
www.viladrau.cat

Concurs d’Instagram
#FiraCastanya21

Fonts

Informació

Arborètum

Mirador

Parc Infantil

Església

Benzinera

Àrea d’autocaravanes

Parada Bus

Zona 1 (Primer pàrquing)

Zona 2 (Segon pàrquing)

Zona 3 (Tercer pàrquing)

Zona 4 (C/Pare Claret)

Zona 5 (Espai Montseny)

Zona 6 (Can Sià)

Zones verdes
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Venda castanya fresca i torrada

Espectacles, xerrades i actes

Parades de productes locals i 
artesanals

Taller del col·lectiu d’artistes
Viladr’art

Exposició de les obres participants 
al concurs Viladr’art

Viladrau Vila florida

Concurs Instagram. 
Etiqueta les teves fotos de la fira amb #FiraCastanya2021.
La foto escollida pel jurat de la fira guanyarà un àpat en un 
restaurant de Viladrau valorat en 50€ i serà la imatge del cartell 
de la pròxima edició. Per poder participar-hi és imprescindible 
que el compte d’instagram sigui obert.

Guanya una panera de productes de la fira.
Recull una butlleta per cada compra que facis a les parades i 
posa-la a l’urna del punt d’informació indicant el teu nom.

Col·laborem per fer una fira segura. 
Per la salut de totes i tots, evita les aglomeracions, mantingues 
la distància de seguretat d’1,5m, utilitza la mascareta i 
respecta el sentit de circulació indicat.

Totes les zones de la fira tenen aforament limitat.
És imprescindible fer inscripció prèvia per participar a totes les 
activitats de la Zona 2 i 4. (www.viladrau.cat).

De 12 a 20 h. Degustació de tapes elaborades amb castanya a 
càrrec dels restaurants de Viladrau: Àgora, Can Berri, Mas 
d’Osor. (Zona 3)

Noves connexions amb bus fins a Viladrau. Consulta horaris i 
puja a la fira amb transport públic! Ampliació del servei amb 
prova pilot per dissabtes, diumenges i festius.
Més inforamció: www.viladrau.cat

Destacats de
la fira



22 Divendres
d’octubre

20.00h

Lliurament de guardons
Castanya de Plata
Pelló de Plata 
Castanyers de Plata per a dues 
persones relacionades amb el municipi.
Amb la col·laboració de l’Aula de Música 
Joan Bofill de Viladrau.

*Totes les zones de la fira tenen aforament limitat.
És imprescindible fer inscripció prèvia per participar a 

totes les activitats de la Zona 2 i 4. (www.viladrau.cat).

Programa
d’actes

23 Dissabte
d’octubre

10.00 h

La llegenda de les Paitides i el conte d’en 
Drau
Espectacle familiar. Descobriu la llegenda de 
les dones d’aigua amb una representació 
que us transportarà al món imaginari dels 
éssers màgics del bosc i l’aigua. 
A més a més, si teniu ganes de saber com 
van arribar els castanyers a Viladrau, us 
convidem a escoltar la història d’en Drau. 
Text original de Xavier López Vázquez.
A càrrec de: Fundació Vincles. Participació, 
educació i sostenibilitat

10.00 h

Tallers d’art amb els artistes de Viladr’art
> Il·lustració infantil (@albavinyasprat)
> Upcycling (@pepinofactory)

De 10.00 a 12.00 h

Inauguració de la 26ª Fira de la Castanya de 
Viladrau 2021

11.00h

Ballada dels gegants de Viladrau
A càrrec de: La Diabòlica Castanyera
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Bany de Natura. Un bàlsam de connexió per 
a tu i el teu benestar
Experiència espiritual i sensorial guiada per 
una professional experta en guiatge 
d'experiències a la natura on poder copsar 
els beneficis que la natura ens aporta a les 
persones en la millora de la mateixa salut i 
benestar.
Punt de sortida: Mas El Torrent
Preu: 25€ per participant
A càrrec de: Ànima de natura
Més informació i inscripcions:
661 275 256  (Whatsapp)
animadenatura.com

10.00 h

Un passeig pel bosc, benefici de salut i 
benestar
Sortida guiada de la mà de Josep Mª Llorach 
(biòleg i terapeuta) per reconnectar-nos amb 
la natura i gaudir del cromatisme tardoral.
Punt de sortida: C/ Pare Claret, 9
Preu: 7€ per participant
A càrrec de: Fundació Vincles. Participació, 
educació i sostenibilitat.
Més informació i inscripcions:
93 884 91 31 | 651 496 585
santamarta@viladraueducacio.com 

11.00 i 16.00 h
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Els secrets del bosc de tardor / Castanyes i 
castanyers
Sortides guiades de baixa dificultat per 
descobrir l’espectacular tardor al Montseny i 
els castanyers centenaris.
Punt de sortida: Mas El Torrent
Preu: Adults 4€ / Infants (de 4 a 12 anys) 2€ 
Venda de tiquets: parada EduCA Viladrau
A càrrec de: EduCA. Educació, Turisme i 
Serveis Ambientals
Més informació i inscripcions:
670 224 649 | 686 628 152 | 619 369 081
educa@educaviladrau.com

11.00, 12.00, 13.00, 16.00 i 17.00 h

Un passeig pel bosc, benefici de salut i 
benestar
Sortida guiada de la mà de Josep Mª Llorach 
(biòleg i terapeuta) per reconnectar-nos amb 
la natura i gaudir del cromatisme tardoral.
Punt de sortida: C/ Pare Claret, 9
Preu: 7€ per participant
A càrrec de: Fundació Vincles. Participació, 
educació i sostenibilitat
Més informació i inscripcions:
93 884 91 31 | 651 496 585
santamarta@viladraueducacio.com 

11.00 h

Els secrets del bosc de tardor / Castanyes i 
castanyers
Sortides guiades de baixa dificultat per 
descobrir l’espectacular tardor al Montseny i 
els castanyers centenaris.
Punt de sortida: Mas El Torrent
Preu: Adults 4€ / Infants (de 4 a 12 anys) 2€ 
Venda de tiquets: parada EduCA Viladrau
A càrrec de: EduCA. Educació, Turisme i 
Serveis Ambientals
Més informació i inscripcions:
670 224 649 | 686 628 152 | 619 369 081
educa@educaviladrau.com

11.00, 12.00, 13.00, 16.00 i 17.00 h
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Tallers d’art amb els artistes de Viladr’art
> Imants (@pigmentceramic)
> Gravats per a nens (@luissalinas_art)

De 10.00 a 12.00 h

Ballada dels gegants de Viladrau
A càrrec de: La Diabòlica Castanyera

11.00 h

De 12.00 a 14.00 h

Tallers d’art amb els artistes de Viladr’art
> Il·lustració infantil (@albavinyasprat)

12.00h

Les castanyes màgiques
Espectacle familiar. La castanyera i els seus 
amics del bosc ho tenen tot a punt per 
celebrar l’arribada de la tardor amb un munt 
de jocs i cançons per passar una estona 
divertida en família.
A càrrec de: Natàlia MagicArt

Tallers d’art amb els artistes de Viladr’art
> Gravats per a nens (@luissalinas_art)

De 16.00 a 18.00 h

De 12.00 a 14.00 h

Tallers d’art amb els artistes de Viladr’art
> Imants (@pigmentceramic)

13.00 h

Presentació de Viladr’art, 
el nou col·lectiu d’artistes de Viladrau.

15.30 h

La castanya i la seva diversificació 
Xerrada. Coneix la cultura gastronòmica de la 
castanya: cap on camina, utilitats i certificacions.
A càrrec de: Castanya de Viladrau

Serrallonga musicat
Espectacle familiar. Aventures i desventures 
del més gran dels bandolers (Xavier López 
Vázquez i Jordi Salvans Tàrrega).
A càrrec de: EduCA. Educació, Turisme i 
Serveis Ambientals

16.30 h

“El Cavaller i els Músics”
El Cavaller d’Espinzella, amb música i teatre. 
Tradició oral amb una proposta musical 
d’altíssim nivell. D’arrel, fresc i lúdic.
Amb Pep Castells, Pau Sandaran i Jordi Paulí 

18.30 h
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Sorteig de la panera de productes de la fira

17.30 h

Tancament de parades de la fira

20.00 h

Ajuntament de Viladrau

@AjViladrau

ViladrauInfo

ajviladrau

www.viladrau.cat

24 Diumenge
d’octubre

10.00 h

Obertura de la fira.

Serrallonga musicat
Espectacle familiar. Aventures i desventures 
del més gran dels bandolers (Xavier López 
Vázquez i Jordi Salvans Tàrrega).
A càrrec de: EduCA. Educació, Turisme i 
Serveis Ambientals

10.00 h

Cercle de percussió amb instruments i 
material orgànic
Una oportunitat per sentir el ritme que neix 
de l’esperit de cada individu jugant amb el 
ritme, trencant barreres, sentint la força i la 
unió del grup, on es crea una musicalitat 
conjunta sorgida en el moment. Per a tots 
els públics.
A càrrec de: UniSo

De 16.00 a 18.00 h

Tallers d’art amb els artistes de Viladr’art
> Upcycling (@pepinofactory)

12.30 h

La llegenda de les Paitides i el conte d’en 
Drau
Espectacle familiar. Descobriu la llegenda de 
les dones d’aigua amb una representació 
que us transportarà al món imaginari dels 
éssers màgics del bosc i l’aigua. 
A més a més, si teniu ganes de saber com 
van arribar els castanyers a Viladrau, us 
convidem a escoltar la història d’en Drau. 
Text original de Xavier López Vázquez.
A càrrec de: Fundació Vincles. Participació, 
educació i sostenibilitat

15.30 h

16.30 h

El món del castanyer. Origen i recuperació 
del castanyer al Montseny
Xerrada. Coneix les característiques del 
castanyer al Montseny i de quina manera el 
podem anar recuperant.
A càrrec de: Joan Marc Marfil Rull

Sorteig de la panera de productes de la fira 
i lliurament de premis
Reconeixement a la millor parada de Viladrau, 
el millor producte de la fira relacionat amb la 
castanya, el millor balcó/aparador i la millor 
fotografia publicada a Instagram amb 
l’etiqueta #FiraCastanya2021. 
Amb la col·laboració de l’Associació Amics del 
Montseny.
Entrega de premis del Concurs d’art gràfic 
del col·lectiu d’artistes Viladr’art.

18.00 h

Tancament de parades de la fira

20.00 h

Sortides guiades
Dissabte 23 d’octubre

Bany de bosc. Una (re)connexió amb 
l'entorn natural des de l'ànima
Estada curta i pausada pel bosc, guiada per 
una professional experta en guiatge 
d'experiències a la natura, on a través 
d'exercicis físics i espirituals guanyarem 
salut i benestar amb relació a la nostra vida. 
Punt de sortida: Font del Sot de Can Rosell
Preu: 25€ per participant
A càrrec de: Ànima de natura
Més informació i inscripcions:
661 27 52 56  (Whatsapp)
animadenatura.com

10.00 h

Ritme de la terra - Samhain 
Ritual celta on celebrem el festival per 
rememorar tot allò i tots aquells que no hi són. 
Punt de sortida: Viladrau. (S'enviarà un correu 
entre 24 h i 48 h abans de l'experiència amb 
els detalls exactes i localització de googlemaps 
sobre el lloc exacte de trobada als inscrits)
Preu: 30€ per participant
A càrrec de: Ànima de natura
Més informació i inscripcions:
661 275 256 (Whatsapp)
animadenatura.com 

9.30 h · 30 d’octubre

Terra de bruixes i plantes remeieres
Viladrau és el poble de Catalunya on més 
bruixes es van ajusticiar. Una passejada 
tranquil·la pel bosc, ens ajudarà a descobrir 
qui eren realment les bruixes i què feien. Histò- 
ries per esclarir uns fets reals sovint falsejats.
Punt de sortida: Davant de l’Hostal Bofill
Preu: 8€ per participant
A càrrec de: EduCA. Educació, Turisme i 
Serveis Ambientals
Més informació i inscripcions:
670 224 649 | 686 628 152 | 619 369 081
educa@educaviladrau.com

11.00 h · 31 d’octubre i 1 de novembre

Com es prepara el bosc per l’hivern. 
Cap de setmana temàtic de tardor 
Activitat per a tot tipus de públic. Allotjament 
a l’Alberg El Casal i sortida guiada a càrrec 
de Carme Clopés, biòloga i naturalista. 
Punt de sortida: Font del Sot de Can Rosell
Preu: 25€ per participant. La proposta inclou 
el sopar, l’allotjament, l’esmorzar i la visita 
guiada.
A càrrec de: Viladraueducació.com
Més informació i inscripcions:
Viatges Tocasons 
93 880 13 43 | info@tocasons.com

30 i 31 d’octubre

El Montseny literari i poètic. Cap de 
setmana temàtic de tardor 
Activitat per a majors de 14 anys. 
Allotjament a l’Alberg El Casal, assistència al 
Ball de Bruixes de Viladrau i sortida guiada a 
càrrec d’Antoni Pladevall, escriptor.
Punt de sortida: Font del Sot de Can Rosell
Preu: 25€ per participant. La proposta inclou 
el sopar, l’allotjament, l’entrada al Ball de 
Bruixes, l’esmorzar i la visita guiada.
A càrrec de: Viladraueducació.com
Més informació i inscripcions:
Viatges Tocasons 
93 880 13 43 | info@tocasons.com

31 d’octubre i 1 de novembre

Sortides guiades
Diumenge 24 d’octubre

Sortides guiades
30 i 31 d’octubre i 1 de novembre

01 Dilluns
novembre

11.30 h

Presentació de “Dones al marge. Bruixes i 
altres històries d’estigma i oblit”
Al Gorg de Llibres (Espai Montseny)
Un llibre de l’autora Ivet Eroles que aborda la 
cacera de bruixes a Catalunya.

Bany de bosc i tast gastronòmic de castanya 
Estada curta i pausada pel bosc, guiada per 
una professional experta en guiatge 
d'experiències a la natura, on guanyarem 
salut i benestar en relació a la nostra vida, 
seguit d'un especial tast de Castanya Viladrau.
Punt de sortida: Viladrau. (S'enviarà un 
correu entre 24 h i 48 h abans de 
l'experiència amb els detalls exactes i 
localització de googlemaps sobre el lloc 
exacte de trobada als inscrits)
Preu: 30€ per participant
A càrrec de: Ànima de natura
Més informació i inscripcions:
661 275 256 (Whatsapp)
animadenatura.com 

31 d’octubre · 10.00 h

A les 21.00 h i a les 22.30 h
24è Ball de Bruixes
Espectacle teatral popular en commemoració 
dels judicis de Bruixes de Viladrau entre els 
anys 1618 i 1622.
Preu: 3€ (menors de 3 anys gratuït)

Reserva i compra d’entrades:
> Oficina d’informació Espai Montseny
(93 884 80 35 / espaimontseny@viladrau.cat)

> Parada d’informació de la Fira de la Castanya
(23 i 24 d’octubre)

> 31 d’octubre a partir de les 18h a la centre urbà
De 20 h a 1 h. Nit de Tots Sants i Castanyada a la 
Plaça Major i al C/Pare Claret.
> Venda d’entrepans i castanyes torrades 
> A càrrec de: Futbol Club Viladrau

21 h. Degustació de tapes i plats de tardor als 
bars de la Plaça Major
> A càrrec de: Bars la Plaça
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* Retransmissió en directe del Canal Taronja.
De 19 a 20 h especial Ball de Bruixes, amb 
entrevistes i actuacions, i a les 21 h la primera 
sessió del Ball de Bruixes en directe.

Ball de
Bruixes   

Viladrau 2021
31 d’octubre

24è


