3a fira
de la llet
XXVII Festa de Sant Galderic
16, 18 i 19 d’Octubre de 2014

Vilobí d’Onyar

MAQUINARIA AGRÍCOLA PÈLACH

Benvinguts a la Fira de la Llet

Els dies 18 i 19 d’octubre, el municipi de Vilobí d’Onyar celebra la tercera edició
de la Fira de la Llet en el marc de la vint-i-setena festivitat de Sant Galderic.
Des de la Comissió organitzadora estem molt il·lusionats en tirar endavant aquesta Fira i fer-la atractiva a tots els visitants. Enguany oferim una gran diversitat
d’actes lúdics, gastronòmics, culturals, comercials i professionals que creiem que
resultarà interessant tant a les persones vinculades al món de la pagesia com al
públic en general.
El sector agrícola i ramader té un important paper en el teixit empresarial dels
nostres pobles i per aquest motiu és un dels que té més protagonisme en la Fira
de la Llet. Tanmateix, des de la comissió volem que la Fira serveixi de plataforma
per a promocionar el municipi i que beneficiï a tots els sectors que l’integren, en
especial al comercial.
Us animem a acompanyar-nos i a participar als actes que, amb molta il·lusió, hem
programat per a vosaltres. Sigueu benvinguts per endavant!

Associacions col·laboradores:

llar de jubilats de
santa margarida

Dijous 16
Jornada tècnica agro-ramadera
al teatre de Can Sagrera
10.40

Inscripció i entrega de documentació
Inici de la jornada tècnica

10.45

Nova tecnologia en regadiu de goteig en el cultiu de blat de moro

11.30

La relació entre índex reproductius i l’economia a l’explotació de vaques de llet

10.30

Presentació a càrrec de l’alcaldessa del municipi, Sra. Olga Guillem
A càrrec del Sr. Francesc Camps, tècnic de l’IRTA a Mas Badia

A càrrec de Joan Gali, Veterinari del grup de Maçanet de la Selva i creador del programa informàtic
ReproGTV

12.15
12.45
13.15

Pausa. Cafè i degustació de productes làctics
La cetosis bovina. Per què importa?

A càrrec de Cristina Andreu, tècnica de rumiants de l’empresa ELANCO.

Conferència sobre el nou decret 40-2014 de l’ordenació de les explotacions
ramaderes i la manera de com afrontar un mercat lleter sense quotes lleteres
A càrrec del Subdirector General de Ramaderia de la Generalitat, Sr. Joaquim Xifra.

13.45
Seguirà
14.30

Taula rodona i col·loqui sobre tots els temes exposats a la jornada
Entrega del 3r reconeixement al mèrit a la promoció del sector lleter
Dinar per a tots els assistents

Prèvia inscripció al telèfon 618713753 o al mail mediambient@vilobidonyar.cat. Data límit dimarts 14
d’octubre.

Preu total de la jornada: 5€

(dinar inclòs, gentilessa d’ELANCO)

20.30

Presentació del llibre “Història gràfica de la pagesia a Vilobí d’Onyar“ i
del vídeo de promoció turística del municipi Can Roscada

Col·laboren:
Productors de llet
Vall d’Onyar

Comissió organitzadora
de la Festa de
Sant Galderic

Dissabte 18
8.00

*Inscripcions als concursos abans del 16 d’octubre al telèfon 972 47 30 26 o enviant un correu a ajuntament@vilobidonyar.cat

09.00
10.30
11.00
11.15
12.00

Caminada popular tot visitant granges del municipi* Sortida del Pavelló de Vilobí

Preu: 6€ / persona amb esmorzar i obsequi.

Exhibició de petanca local Cal Ferrer Pagès
Inauguració de la Fira i del paller dels oficis antics a càrrec de les
autoritats assistents Plaça del paller dels oficis antics (zona esportiva)
Entrega de premis del concurs de dibuix i fotografia Pavelló de Vilobí
Presentació del llibre de Sergio Sabini sobre les ceràmiques relacionades amb els animals del món rural Can Roscada
Concurs de munyir a mà* i exhibició de munyir amb cantina
Pàrquing de Can Sagrera

16.30

Projecció del fotodocumental “Llet, masies i tradició” Can Sagrera
Torneig juvenil d’escacs (fins a 16 anys) Pavelló de Vilobí
Xerrada sobre els valors nutricionals de la llet Can Sagrera

Seguirà

Demostració i degustació de postres làctics

Clourà

Berenar saludable per a tots els assistents. Preu: 2€/persona.
Concert a càrrec de l’orquestra jove de la Selva Can Sagrera

16.00
16.00

19.00

A càrrec dels nutricionistes de DANONE

A càrrec de la nutricionista María Viñolas Puig

Durant els dos dies de la Fira hi haurà:
Activitats

Exposicions

»»Presentació de la llet fresca pasteuritzada
“Fira de la Llet Vilobí d’Onyar”.
»»Passejades amb ponis.
»»Exposició d’animals de granja.
»»Vaques de plàstic per munyir a mà nens i adults
gentilesa de LLET NOSTRA.
»»Activitats amb taulells d’escacs a càrrec del
club d’escacs de Vilobí.
»»Exhibicions de trial de l’equip ATO, GironaCostabrava-Pirineus pels pilots Pol Espier,
Sergi Lagresa i Sergi Ferrés.
»»Xerrades nutricionals a càrrec de l’empresa
DANONE amb obsequi pels assistents.

»»Fotografies del 1r concurs fotogràfic sobre el
sector làctic.
»»Treballs del concurs de dibuix
»»Eines antigues en miniatura de Jaume Mir
»»Ceràmiques relacionades amb els animals del
món rural de Sergio Sabini
»»Miniatures d’eines i màquinaria agrícola d’Isaac
Turón
»»Cistelleria selvatana de Jaume Vilà
»»Artesania amb materials reciclats a càrrec
d’Albert Pujol.
»»Maquetes de Manel Ripoll
»»Maquetisme dins ampolles d’Antoni Barcelona

(12h, 13h i 16:30)

Diumenge 19
De 08.30 Concentració, esmorzar i ruta de tractors d’època per camins del
a 12.00 municipi acabant a les 12h amb desfilada i benedicció Davant de l’escola
09.30

2ª Cursa ciclista Fira de la llet puntuable a la copa Girona (BTT)
Programes a part

10.00
11.00
12.00
12.30
12.40
13.00
13.00

Exhibició de puntaires Plaça Nova
Ofici solemne en honor a Sant Galderic amb ofrenes dels productes
de la nostra terra, cantat per la coral “Ressons de l’Onyar” Església
Benedicció i desfilada de maquinària agrícola Pàrquing de Can Sagrera
Concurs de flams* Pavelló de Vilobí
Demostració de munyir a mà i amb cantina

Pàrquing de Can Sagrera

Aperitiu pels tractoristes Pati de l’escola
Petits consells culinaris amb productes làctics a càrrec de la Sra.
Carme Ruscalleda del Restaurant St.Pau (3 estrelles Michelin)
Pavelló de Vilobí

13.30

Entrega de premis del concurs de flams a càrrec de la Sra. Carme
Ruscalleda Pavelló de Vilobí

14.00

Arrossada popular Pavelló de Vilobí

Els tiquets del dinar es podran adquirir fins el 16 d’octubre a la llar de jubilats - Pere Bou: 972 47 31
09. El preu del tiquet és de 18€. El tiquet infantil, fins a 12 anys, és de 12€

16.00

Projecció del fotodocumental “Llet, masies i tradició” Can Sagrera

16.30

Audició de sardanes per la cobla “Principal de Banyoles” Pavelló

16.30

Titelles amb el grup PANIS i berenar de pa i xocolata amb llet

18.00

Sessió de ball amb el conjunt CHUS Pavelló de Vilobí
Finalització de la Tercera Fira de la Llet

20.00

Durant el diumenge al matí hi haurà:
»»Demostració de llaurar amb cavall i arada
»»Demostració de com ferrar els animals de peu rodó.
»»Exposició de maquinaria agrícola

Plaça Nova

jornades
gastro
fira de la llet solidàries
Amb motiu de la Fira de la Llet, els restaurants del municipi s’han adherit al Gastrosolidari
La Selva, una campanya destinada a recaptar fons per ajudar als col·lectius més necessitats de la zona. Durant les Jornades gastrosolidaries (18 i 19 d’octubre), els restaurants
participants destinaran un euro de cada menú a causes socials.

El
Can
La
Can
Crosa Ginesta Revolt Gros

l’empalme

primers

primers

primers

primers

primers

Canelons de l’ àvia

Canelons casolans

Risotto de bolets

Amanida de temporada

Canelons freds

Canelons

Amanida de
formatge de cabra

Amanida de
formatge fresc

Cargols estil
casolà

Amanida de
formatge de cabra

Canelons casolans

Torrades amb
escalivada

Pebrots del piquilo
farcits de bacallà
Cargols a la
llauna

Timbal d’escalivada
amb formatge de
cabra

Remenat de tardor

Musclos a la planxa

Paté casolà

Carpaccio de
bacallà

Albergínies farcides

segons

segons

segons

Peix segons mercat

Galtes al forn

Arròs caldós

Calamars a
l’andalusa

Entrecot al Pebre
Verd o Rocafort

Bistec de l’entrecot
a la brasa
Bacallà a l’ estil
de l’àvia

C/ Polvorí, 2B - 08503 GURB
Tel. 93 886 14 17
Fax 93 889 14 71
agricmacia@infonegocio.com

c/ Estació, 17-19 - Tel. 972 478 496
RIUDELLOTS

segons

Bacallà Can Gros

Entrecot a la brasa

Espatlla de xai a la
brasa

Filet de porc amb
salsa d’ametlles

Cabrit brasa

Cargols al roquefort

Cap de xai

Graellada de
carn a la brasa
(Xai, pollastre i
botifarra)

Peus a la brasa o
amb salsa de l’àvia

postres

postres

postres

postres

postres

Postres de llet fets
a casa:

Flam de la casa

Postres de la casa

Flam

Crema catalana

Mel i mató

Crema

Gelat

Flam, crema, mató,
mousse de iogurt...

Crema catalana

Biscuit casolà amb
xocolata desfeta

Carn a la brasa

Català de la casa
Biscuit amb xocolata desfeta

Plaça Nova, 9 - Tel. 972 473 032
17185 - VILOBÍ D’ONYAR (Girona)
Ronda Ferran Puig, 31- Tel. 972 219 087
GIRONA

Calamars a la
planxa

Bacallà mus d’all

segons

Carpaccio de pinya

20,00€

18,50€

16,00€

25,00€

19,80€

Tel.972 47 31 55
SANT DALMAI

Tel.972 47 31 10
VILOBÍ

Tel.972 47 33 49
VILOBÍ

Tel.972 47 33 94
SANT DALMAI

Tel.972 47 32 41
VILOBÍ

Tot en paper
A Impremta Pagès fem realitat la vostra idea,
des que sorgeix fins que us arriba a les mans.
Perquè controlem tot el procés de producció, i
això ens fa únics a Girona, i competitius als
mercats català i francès.
Els nostres productes són, entre d’altres, targetes, sobres, cartes, carpetes, talonaris, etiquetes, adhesius, caixes, mapes, cartells, tríptics,
fulletons, calendaris, etc. i molt especialment
revistes i llibres.

Sales de munyir rotatives GEA
Farm Technologies
La solució circular per al màxim
confort i rendiment

GEA Farm Technologies - La elecció correcte
GEA Farm Technologies empresa lider en solucions
innovadores, completes i de qualitat per a la
producció de llet i el maneig dels purins.

¡El teu nou tanc que sigui
T-Cool!
Una producció de llet de qualitat
superior assegurada

Contacti amb nosaltres i demani pressupost sense
compromís.

GEA Farm Technologies Ibérica S.L

Més de 70 anys

www.gea.com / www.gea-farmtechnologies.com
agricola@gea.com
Tel: 938 617 120 / +34 663 095 246

C/ Can Planes, s/n - 17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 01 07 (6 línies) - Fax 972 42 22 67
info@impremtapages.com

www.impremtapages.com

Empreses col·laboradores:
Agrobotiga El Forn
Agroservei Viñas (Westfalia surge)
Albert Tulsà
Alta Genetics Catalunya
ARACGI
Assegurances Mussap
Autoescola Vilobí
Bar El Caixer
Bar La Plaça
Buffet Jurídic Díaz-Tarragó
Ca l’Emília
Ca la Joana
Can Buixó S.L.
Can Vistaprima
Carnisseria Can Liri
Carnisseria Marcel
Celler Raimada
Centre Verd S.A.
Cercle Gespromat
Construccions Busquets Sitjà
Cooperativa Agrícola Banyoles S.C.C.L
Cooperativa lletera Vall d’Onyar
Coponsart S.L
Cria, elaboració i alimentació Can Amat
Desbrossaments i rases Narcís Pascual
Digitrim
Embotits Boada Porcel S.L.
Estanc Montserrat Dàunis
Excavacions Narcís Barrot
Farmàcia Puigvert
Ferran Decoració i Fusteria S.L.
Fruiteria La Plaça
Fusteria Cubarsí
Fusteria Joan Cassà
Fusteria Roqueta
G.Q.S. SLP
Gestió agricola ramadera i forestal, S.L.
Instal.lacions de reg Sague

Instal.lacions elèctriques INSEL
Instal•lacions Masó Juandó S.L.
Jardineria Jordi Serra
Joieria Comas
Jordi Menció S.L.
Juli Salavedra
Juscafresa S.A.
La Caixa
La Maduixa Confeccions
La Selva Comunica
Llavors FITO
Llavors PIONEER
Llenya Josep Mª Asgleyas
Maquinària Terramaq
Mobles Martorell
Nati Perruqueres
Noves Construccions Sant Dalmai S.L
Nutrex pinsos S.L.
Peixateria J. Esbert
Pere Armengol Massó
Pere Ball-Llosera (MAGBA)
Poliester Turró
Prodatec S.L.
Q-LLET. SLP
Quim Vivas Arquitecte (www.urbe.cat)
Rafart Molins S.L.
Restaurant Can Gros
Restaurant El Castell
Restaurant El Mirador
Restaurant l’Empalme
Restaurant La Crosa
Restaurant-Bar El Revolt
Santamix Ibèrica
Semex España
Servicentre S.L.
Subirana fusta i alumini
Taller Llorenç S.L.
Taller mecànic Onyar

Entitats col·laboradores:

Taller mecànic Xifra
Taller mòvil Narcís Juscafresa
Taller Vilobí
Tegasa
Terra Fust 2000
Tomàs Arrieta Pagès
Transports Quim Pastells
Transports Salavedra
Treballs Agrícols Àngel Caralt S.l.
Treballs Agrícols Aulet Batlle
Treballs Agrícols Joan Mullera
Treballs Agrícols Miquel Salavedra
Treballs Agrícols Viñolas

FIGUERES
RIPOLL

BESALÚ
OLOT

VILOBÍ
D’ONYAR
VIC

GIRONA
LA BISBAL

LLORET DE MAR

BARCELONA

