Per mantenir les tradicions i el patrimoni
cultural i natural:

Com arribar-hi
arribar-hi
Com

• Recuperació de plat típic: ARROSSOR: plat típic de les masies a
base de farina de blat de moro barrejat amb aigua o caldo. També es
podia adobar amb cansalada, peltruc o altres.
• Mostra i venda de productes de les masies de Riells.
• Parades d’artesans: embotits, formatges, pa artesà, licors, joguines
de fusta, minerals i pedres, bijuteria,... organitzat amb el suport de
mon-eventos.
• Mostra d’oficis tradicionals: terrissaire, teixidora, puntaires,
ferro forjat, cuir,... organitzat amb el suport de mon-eventos.
• Monogràfic: “Can Nadeu i Can Gelpí a grans trets”.

Serveis:
• Bus gratuït. Autobús descapotat “cabrio” fins al recinte de la Fira.
-Parades a:
-Poliesportiu de Júnior Park
-Plaça del Mercat
-Ajuntament
-Barri de l’Estació
-Breda (Fonda Ca l’Avi)
-Fira (Riells de Montseny)
• Punt d’informació de la Fira

• Bar

• Lavabos

• Zona d’aparcament

Més informació: firamasiesriells@gmail.com

Sortides Autopista: Sant Celoni i Hostalric

Grup Gent Idees

14.30h

Programa

Dinar de muntanya a l’envelat gran (preu: 12e; places
limitades).
Menú: Amanida de bosquerol
Mongetes del ganxet amb costelló a la brasa
Poma confitada amb mel i fruits del bosc
Pa, aigua i vi

Dissabte 29 i Diumenge 30 de maig

Dissabte 29 de maig

Es pot fer la reserva de tiquets mitjançant ingrés de 12e fins
el 28/5/2010 a les 12.00h al número de compte: 2100 457030
0200039684 indicant nom i cognoms de qui fa la reserva.
Sempre que n’hi hagi, també es podran adquirir tiquets del
dinar durant la Fira.

12:30h
Benvinguda a les autoritats pels bosquerols i carboners del
Montseny.

16.30h

Inauguració i obertura del recinte firal.13.00h
Vermut a l’envelat gran.

Teatre de titelles a l’escenari principal. La CIA «Ne me
títere pas» presenta l’espectacle CIRCUMLOQUI.

14.00h
Dinar. Porteu-vos el dinar i nosaltres posarem el vi.

16.00h
Fer la carbonera: els carboners paren la plaça.

17.00h
Jocs de muntanya: concurs de dallar, estirar la corda,
trencar l’olla, curses de sacs,...

20.30h
Botifarrada popular a l’envelat gran.

21.30h
Encesa de la foguera màgica de St. Isidre.

22.00h
Ball de muntanya i rom cremat amb el grup Bruel (ball
folk)

Diumenge 30 de maig
10.00h
Itinerari natural guiat de descoberta de la natura de
Montseny (preu: 5e). Sortida des del Punt d’Informació de
la Fira.

17.30h
Xerrada: “Transgènics, cap a un món sense pagesia”
a càrrec de Josep Pàmies membre de Som el que sembrem,
Dolça revolució de les plantes medicinals i de Slow food.

19.00h
Concert a l’envelat gran amb el grup Bruel (tonades de
muntanya, músiques tradicionals catalanes i occitanes).

11.00h
Missa. Abadia de Sant Martí de Riells.

12.00h

Durant la fira per als menuts i no tan menuts:

Encesa de la pila de la carbonera.
• Passejades amb ponis

13.00h
Cuita de l’ARROSSOR

14.00h
Repartiment de l’ARROSSOR per a tothom.

• Rocòdrom i tirolina
• Tallers d’artesania

