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Maçanetencs i maçanetenques, 

Torna la Fira de Pagès i Artesania i enguany celebrem la seva trentena edició. Des-
prés d’una festa adaptada a les mesures per a la contenció de la covid-19, tornem a 
transformar el poble en un espai on la pagesia i l’artesania mostren la seva cara més 
propera i familiar. 

Fa trenta anys d’aquell primer cap de setmana de maig en què l’Agrupació Artesanal 
de Maçanet de la Selva va començar a lloar els processos artesanals de sempre. La 
fira ha anat evolucionant al llarg dels anys fins a arribar a consolidar-se com a una 
fira referent a la comarca de la Selva, però sempre amb el mateix objectiu: festejar la 
vida de pagès que tan important ha sigut a la nostra vila.  

ElsEls dies 30 d’abril i 1 de maig recuperem la festa petita de Maçanet de la Selva, coin-
cidint també amb la celebració de l’acte institucional de la Medalla de la Vila i el di-
lluns següent, 2 de maig, amb el festiu local de la Festa del Roser que homenatja a la 
vellesa. 

Aquest any s’han programat diverses activitats adreçades a tots els públics amb la 
col•laboració del teixit associatiu, comercial, educador i veïnal. Des de les tradicions 
més consolidades com són les demostracions d’oficis, les animacions itinerants, les 
exposicions a Can Trinxeria i els tallers infantils, a l’estrena d’un nou espai amb Food-
trucks a la Pista Jardí. 

Esperem que aquest any puguem gaudir del retorn a la normalitat, amb el tret de sor-
tida d’una temporada d’allò més activa a Maçanet de la Selva. La primavera torna i 
amb ella, la il•lusió de celebrar i fer poble.

Us hi esperem a tots!
Gaudiu d’una molt bona Fira!

Lídia Campeny Tarrés
Regidora de Promoció econòmica, 
Cultura popular i Turisme



Dissabte 30 d’abril
11 h - Escenari de l’església de Sant Llorenç 
Acte d’obertura de la 30a edició de la Fira de Pagès i Artesania, amb l’Agrupació 
Artesanal i el Consell Comarcal d’Osona (comarca convidada).

11.30 h – Plaça de l’Església
Ballada de gegants amb els Gegants de Maçanet.

12 h – Can12 h – Can Trinxeria, Biblioteca Municipal i Can Sagrera 
Inauguració oficial de les exposicions.

De 16 a 19 h – Placeta de Can Felló
Taller infantil de manualitats.

18 h – Teatre La Societat 
Acte institucional d’entrega de la Medalla de la Vila 2022. 

20 h – La Pista Jardí 
Dj en diDj en directe a l’espai gastronòmic “El Paller”. 

22 h – Pàrquing del pavelló polivalent
Concert benèfic de punk rock amb Ratapunk, Special Breed i Vizio Fornizio.
Els beneficis aniran destinats a la fundació Oncolliga. Organitza: Club Ciclista 
de Maçanet de la Selva amb el suport del JAG. Agraïment a Actua So i Llum. 

Diumenge 1 de maig
8 h – Camp d’en Cinto 
Trobada i inscripcions de la Tractorada 2022. Sortida a les 9 h.  
10 a 14 h – Camí de les Monges 
Passejada amb poni (1€).



11 a 13 h – Placeta de Can Felló
Demostració de sabó artesanal, a 
càrrec de Dolores Segura i Juan
 Machado. 

11.30 h – Camp d’en Cinto
Exhibició de Exhibició de volteig, a càrrec del 
Centre Eqüestre la Selva.

12.30 h – Camp d’en Cinto
Arribada de tractors antics de la 
Tractorada 2022. 

A les 12, 13, 17 i 18 h – Recorregut 
itinerant per la Fira
Espectacle Espectacle “A la fresca”, a càrrec de 
la Companyia Anna Confetti. 

De 16 a 17 h – Can Felló
Xerrada: Curiositats del Maçanet 
d’abans. A càrrec d’Enric Ribes.

18.30 h – Teatre La Societat 
TTrobada de cant coral amb El Gínjol i 
Retorn Planenc.

20 h – Cloenda de la fira

Dilluns 2 de maig. Homenatge a la Vellesa  
12 h – Església de Sant Llorenç
Missa en homenatge a la vellesa.
18 h – Pavelló poliesportiu 
Concert, a càrrec de la Principal de la Bisbal.



Durant tot el cap de setmana
Cavall mecànic. A la placeta de Can Felló. (1€*)
Passeig amb poni. Al camí de les Monges. (1€*) 
Vaixell per a infants. A l’av. de Catalunya. (1€) 
Rocòdrom. Al costat de la Pista Jardí. (Gratuït)
Espai Aventura i Munyir la Vaca. Davant del CAP. (Gratuït)
TTaller infantil: Piruleta de xocolata.
A la parada “Xocolates Escofí”. (4€) 
Concurs de fotografia amb Instagram. (Online)
“El Paller” espai de gastronomia amb 
Food trucks i DJ. A la Pista Jardí. 
Oficis artesans: el terrissaire, l’espardenyer, 
l’escloper i el cistellaire. A la placeta de Can Felló.
DemostDemostració del procés artesanal de destil•lació 
de l’aiguardent, a càrrec de Joan Martí. 
Al costat del teatre La Societat.
Exposició “Com si fos ahir”, de Ruben Garcia 
a la Sala TrinxArt de Can Trinxeria.
Exposició “Maquetisme Naval”, de Joan 
Geremías a la sala polivalent de la biblioteca. 
Exposició: Col·lecció etnològica dExposició: Col·lecció etnològica d’oficis i de
pagès de Juli Campeny, a Can Sagrera. C. Nou, 5.
Espai “Coneix la comarca d’Osona” del Consell 
Comarcal d’Osona, a la placeta  de Can Felló. 

L’horari de les exposicions i demostracions d’oficis serà de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
*Cal comprar prèviament els tiquets al Punt d’Informació (davant de Can Felló). 
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Coneix la comarca d’Osona
La comarca d’Osona, amb la seva capital a Vic, es troba ubicada en una situació 
estratègica a mig camí entre els Pirineus i la Costa Brava, i a una hora en cotxe de 
Barcelona i Girona. Amb una gran diversitat d’oferta turística en un entorn carac-
terístic dels territoris d’interior, disposa de tota mena d’allotjaments que van des 
de càmpings fins a cases de turisme rural, hotels, hostals i apartaments.

El turisme cultural a Osona engloba una rica diversitat de recursos històrics que 
es remunten a la prehistòria, amb importants vestigis del romànic, un estil molt 
arrelat a la comarca. El turisme literari i industrial també té el seu pes específic 
dins del territori.

ElEl paisatge i el territori osonencs també són idonis per activitats a la natura, i la 
gran oferta de fires i mercats, festes i tradicions populars contribueixen, junta-
ment amb la seva gastronomia, a ampliar les possibilitats de convertir una visita 
a la comarca en una gran experiència.

#descobreixOsona

Camina entre paratges impressionants, gaudeix de la millor gastronomia i sub-
mergeix-te en la cultura. Descobreix els imprescindibles en la teva visita a la co-
marca d’Osona. Ens agrada la nostra comarca i et volem acompanyar a desco-
brir-la. Hi trobaràs el teu lloc tant si ets un caminant assedegat de nous paisatges 
per descobrir, una viatgera del temps que vol desvelar els secrets de la història i 
l’art, un amant de la bona taula, una cercadora de noves experiències i activitats 
o si sents la crida de la pau i la tranquil•litat dels nostres pobles i paisatges per 
allunyar-te del brogit de la vida quotidiana. 

T’hi esperem!

Twitter @CCOsona



Vista aèria del pantà de Sau





Les Primeres 21 edicions de 
la Fira d’Artesania

Quan l’any 1991 la recent estrenada Agrupació Artesanal va proposar fer una fira 
on el tema principal fos l’artesania, semblava que era un projecte amb molt poc 
futur.

ElEl primer pas va ser buscar data, però aviat vam tenir clar que havia de ser per les 
festes del Roser. El segon pas era trobar prou artesans, però ja per aquella prime-
ra fira celebrada el dia 5 de maig de 1991 vam aconseguir un espardenyer, un es-
cloper, un embalcador de cadires i un cisteller, a més de les associacions del 
poble que entre d’altres sumaven un total de 35 parades.

L’any 1993, i amb la fira ja consolidada, hi vam incorporar una trobada de puntai-
res; que aquell primer any van ser una cinquantena les participants i més enda-
vant, vam arribar gairebé a les dues-centes on un bon grup venia de la Catalunya 
Nord. 

Tot això, amanit amb un seguit d’activitats organitzades per diverses entitats de 
Maçanet com ara exposicions, activitats d’animació, trobades de corals, sarda-
nes, gegants, rocòdrom i trobades de tractoristes, van fer que la fira anés creixent 
i agafés molt prestigi. Així a l’any 2011 hi havia 120 parades ( 47 del poble i la 
resta de fora) que ocupaven la plaça i els carrer Dolors, Sota Camí, Migdia, Sant 
Sebastià i avinguda Catalunya. Això feia que tot el poble bullís i els carrers anes-
sin plens de gent de gom a gom.

L’Agrupació Artesanal amb molta il·lusió, però també amb molt esforç i treball, 
havia aconseguit el seu propòsit: fer una fira que fos l’orgull del poble.

Agrupació Artesanal Maçanet



Com si fos ahir
de Ruben Garcia

El Taller d’Història de Maçanet de la 
Selva té un extens fons fotogràfic, ara 
cedit a l’arxiu municipal, que permet 
preservar la història de la nostra vila.   

FFotògrafs reconeguts, com Valentí 
Fargnoli, i d’altres d’amateurs han foto-
grafiat el poble  des de principis del 
segle XX.  Ruben Garcia ha volgut 
seguir amb aquesta pràctica, compa-
rant les fotografies actuals amb les an-
tigues, intentant captar l’angle i també 
l’essència de cada època.  Us animem 
a visitar aquesta exposició per  obser-
var, valorar i viure el passat de Maçanet 
de la Selva com si fos ahir. 

A més per commemorar el 30è aniver-
sari de Televisió de Maçanet hem orga-
nitzat una petita mostra de la seva pro-
gramació que també podreu gaudir a la 
mateixa sala.

Podeu visitar l’exposició a la Sala 
TrinxArt de Can Trinxeria, de 10 a 14 h i 
de 16 a 20 h.

    



Maquetisme Naval
de Joan Geremías

Fa uns quinze anys Joan Geremías va co-
mençar a construir maquetes navals, una 
afició que havia anat proposant per falta de 
temps en l’etapa laboral. 

Va començar muntant un  kit i a poc a poc va 
anar adquirint més coneixement i tècnica. Se-
gurament la seva experiència com a mecànic 
va jugar ben a favor. Però probablement 
també, haver nascut en una família de pesca-
dors al llarg de generacions deixa una empre-
mta especial, que en el seu cas troba aquesta 
manera d’expressar-la. 

Aquesta exposició és el fruit d’una llavor que 
ve de lluny, que es gestà en els anys d’infante-
sa anant a pescar amb el pare o recorrent els 
paratges marítims i costaners de la nostra 
vila; guardant en la retina la memòria d’aque-
lles últimes embarcacions construïdes arte-
sanalment a Blanes. 

En l’exposició podreu trobar els diferents 
models envoltats de les pintures que he 
pintat per aquesta mostra. 

Pare i filla hem volgut viure aquest projecte 
expositiu comú perquè ens omple de felicitat 
tenir l’oportunitat de poder-ho fer i compar-
tir-lo. 



Col·lecció etnològica 
d'eines d'oficis i de pagès
de Juli Campeny

El maçanetenc Juli Campeny ha recopilat durant 
més de 40 anys peces representatives d’oficis ja 
desapareguts, com és el boter, l’espardenyer, l’es-
cloper i també d’altres que avui dia s’han mecanit-
zat com és fuster o ferrer. 

Aquesta col•lecció privada d’eines, estris i utensilis 
la podeu visitar durant tot el cap de setmana de la 
Fira de Pagès i Artesania a Can Sagrera, situat al 
carrer Nou núm. 5. 



Oficis artesans
Com cada any no poden faltar els oficis 
del terrissaire, l’espardenyer, l’escloper i 
el cistellaire. 

Aquest any, el diumenge podreu descobrir 
els secrets de l’elaboració del sabó.

ViuViu els processos artesanals de sempre 
durant tot el cap de setmana a la placeta 
de Can Felló.



A la fresca
Cia. Anna Confetti
Teatre Còmic de Carrer. Tres personatges i una cadira gegant surten a prendre la 
fresca, provocant diferents situacions còmiques.Espectacle inspirat en accions 
quotidianes. Visual i amb poques paraules.



El Paller
Espai gastronòmic
A la Pista Jardí podreu gaudir d’un espai 
gastronomic amb food trucks temàtics i 
música amb un DJ en directe.

Organitza: 
Food Trucks En Ruta



El volteig,
l’art eqüestre
El volteig és un esport eqüestre, 
reconegut per la Federació 
Equestre Internacional, en el 
que es realitza gimnàstica 
sobre un cavall i en moviment.

AquestaAquesta disciplina fomenta 
l'equilibri, la sincronització, l'agi-
litat, la flexibilitat i el respecte i 
coneixement del cavall.

El Club Volteig Girona, amb seu 
a Riudarenes, és l'únic club de 
Catalunya que practica aquesta 
disciplina, i els seus esportistes 
faran parada a Maçanet de la 
Selva per oferir una exhibició 
que els servirà de preparació 
perper als Campionats d'Espanya 
2022 que se celebraran el 
proper mes de juliol a Madrid. 



VIII Concurs de fotografia 
amb Instagram
Per vuitè any se celebra el concurs de fotografia amb Instagram de la Fira de Pagès 
i Artesania, cada cop amb més afluència d’usuaris. En cas que hi vulguis participar, 
penja les teves fotografies relacionades amb la fira a Instagram i etiqueta-les amb el 
hashtag #firadepages22. Pots penjar-les fins a les 19 h del diumenge. Es comunica-
ran els guanyadors a través d’Instagram.

Es premiaran les 3 millors fotografies amb un dinar o sopar per a dues persones a 
l’Hostal Bonaterra, el Primer Toc i Bar La Piscina de Montbarbat. Més 2 entrades al 
festival Maçanet Dona Veu. 

#firadepages22



Amb el suport del Departament de Cultura


	1_
	2_
	3_
	4_
	5_
	6_
	7_
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15_
	16
	17
	18
	19
	20

