PROGRAMACIÓ
•

A les 10:00 h. INICI DE LA FIRA
• A les 11:00 h. Visita guiada a l’Església i entorns a càrrec de
Jordi Mota
Punt de sortida: a la porta de l'Església.
•

A les 12:00 h. A l’Església Audició de Cants Gregorians amb
Schola Gregoriana de Vilafranca del Penedès.

•

A les 13:00 h. Ball de Bastons amb els Picots del Fluvià.
• A les 17:00 h. Visita guiada a l’Església i entorns a càrrec de
Jordi Mota
Punt de sortida: a la porta de l'Església.
•

A les 17:30 h. Performance Artística
• A les 18:30 h. Cercavila amb els capgrossos dels infants de
Sant Miquel de Fluvià amb la música d'Ives Gras

Durant tot el matí:
- Taller de dibuix a càrrec del dibuixant David Martínez.

Durant tot el dia:
- Jocs de fusta per a totes les edats a la pista
- Exposició d’escultures d’en Josep Canals
- Concurs de fotografies de la Fira :
Instagram a #firaoficis2018 obert a tothom

Tot eI dia hi haurà el “xiringuito” obert per
si voleu fer-hi un mos o dinar el

MENÚ DE LA FIRA a 10€
Amanida + graellada + pa, postres, vi i aigu

El treball en pedra
MONOGRÀFIC
Com cada any la fira dedica un monogràfic a donar protagonisme
als oficis que treballen amb una matèria prima determinada. En
aquesta Xª Fira dediquem el monogràfic als artesans que treballen
la pedra: picapedrers, pedra seca, escultors, ... Esperem que gaudiu
amb la demostració i divulgació del treball que ens ofereixen els
diferents artesans convidats .

Ens acompanyaran els següents artesans:
LLUIS MADRENAS - Picapedrer
ALFONS GIL - Escultor
XOSE MANUEL PAIS – Escultor
PRAT COMÚ – Pedra seca
JOSEP PAGÈS – Construcció
ANDREU PLUJÀ – Picapedrer
ALFONS PLUJÀ – Picapedrer
ALEX MASDEU - Picapedrer

BANS DE LA FIRA
Durant els mesos de preparació de la nostra Fira s'ha implicat en
l'organització un nombre important de persones, col·lectius i entitats.
Els i les alumnes de l’Escola Vallgarriga han estat treballant amb un
artesà gravant en unes peces de pedra, amb diferents lletres, les inicials
dels seus noms.
A la Parada del poble trobareu els materials que han elaborat els joves de
l'Espai Jove: pedres pintades amb mandales, pedres de la sort, pedres
gravades, decoupage en pedra, ... i que podeu adquirir per ajudar-los a
finançar-se una sortida.
La decoració de la riera ha estat portada a terme per un grup de nens i
nenes usuaris del Centre Cívic El Club, del taller dels “cracs”, de la Gent
Gran l i de l’Espai jove.
Les dones del col·lectiu de la gent gran del poble també han estat
elaborant peces de decoració amb pedres i material reciclat, com “les
pedres del sol”, decoupage en pedres, ...

L'EXPOSICIÓ:
A la Sala de l'Abadia podreu gaudir de
l’ exposició de l ‘escultor:
JOSEP CANALS.
L’escultor que viu i treball a l’Empordà ens
presenta una mostra del seu treball realitzat
amb diferents tipus de marbre encara que
també treballa habitualment altres materials
com el ferro, la fusta, fang, bronze, polièster...
Durant més de 25 anys el fil conductor de la
seva obra ha estat l’enigma matemàtic de la
Banda de Moebius al qual ha dedicat més de
150 obres

HORARI:
de 10h. a 13h. i de 16h. a 20h.

Xª Fira d’Oficis Artesanals
amb demostracions de professions tradicionals
Cistelleria tradicional catalana
Restauració, reciclatge i pintura
decorativa
Botons de ceràmica i escultures
Sabater
Terrissaire
Treballs amb pell
Forja
Ceràmica
Cisellador
Picapedrer
Culleraire
Cartró-pedra
Enquadernació
Cuir
Fundició
Pirogravador
Poemes Mòbils
Vidre bufat

Filadora, llana artesana
Colores del Priorat Tèxtil
Cadires de balca, reixeta i cordats
Torner en fusta, percussió
Pa, forn de llenya
Treballs amb vidre
Paper maixé
Dissenyador modelista
Pipes artesanes
Reixeta
Nanses de pesca
Vidre emplomat
Fossa artística
Pintura seda
Llana cardada i feltre
Estampació japonesa
Retrats en fang
El talleret del Clot
Joier

PARADA INFORMATIVA
A la plaça de la Vila hi ha
ubicada la parada informativa
on els joves de Sant Miquel de
Fluvià us informaran dels
diferents actes del programa i
us oferiran material que han
elaborat especialment per a la
fira per tal de finançar les seves
activitats. Els mes petits també
hi trobaran la possibilitat de fer tallers variats.

TASTETS BENEDICTINS
A l’apartat d’alimentació trobareu la
parada del tastet d’orelletes i
ratafia, productes típics de l’època
elaborats, al moment, per joves del
poble.

AUDICIÓ DE CANTS GREGORIANS
ESCHOLA GREGORIANA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
Avui podreu sentir una mostra del ric repertori que hi ha
recopilat. És un gran tresor i
un ampli ventall de temes:
misses, introits, himnes,
antífones... dedicats a totes
les celebracions i Oficis del
calendari de l’any. Esperem
que ho pogueu gaudir!.

SOM DEL POBLE
A la plaça Major hi trobareu les Manualitats elaborades pel col·lectiu
de dones Som del poble i la parada de l'AMPA de l'escola Vallgarriga
amb Pastissos del món per fer un mos i agafar forces per continuar
fent un tomb per la Fira d'artesania i d'alimentació.

Fira d’artesania, d'alimentació i venda de productes
A la fira, pels carrers del voltant de l'Església, també hi trobareu
parades d'artesania i d'alimentació que hem seleccionat curosament
per a participar en aquesta fira d'artesans i artesania.

I no us perdeu: El recorregut al voltant de l'Abadia
Durant la jornada us podreu endinsar a l’època dels benedictins a
través de l’ambientació a l’interior de l’Església, la decoració de
finestres i balcons a càrrec dels veïns i veïnes del municipi, la
decoració per tot el recorregut, els personatges que trobareu per
l'abadia...
I podreu descobrir el Claustre recuperat, arribar-vos al Rentador i
refrescar-vos a la Font.
I si us acosteu al pou de davant de l’abadia...podeu fotografiant-vos
amb els vestits de l’època.

Entitats col·laboradores
Participen en l'organització i l’ambientació de la Fira, per tal que
l'estada de tots els visitants sigui agradable, divertida, distreta i
amable, les següents entitats: ANC-Sant Miquel de Fluvià amb la
decoració de l’entorn de l’Abadia, el col·lectiu de dones Som del
poble, la colla bastonera Els Picots del Fluvià, el Grup de Teatre de
Sant Miquel de Fluvià, l'AMPA de l'escola Vall-Garriga,
l'Associació cultural La Gresca, els joves de l'Espai Jove, els nens i
nenes del Taller d'Emocions-Espai Infantil, els infants i joves del
municipi a través de diferents activitats, la Gent Gran amb
l'elaboració de productes i la decoració dels arbres, els nens i
nenes de l’escola que amb l’Yves Gras ens fan gaudir amb la
cercavila de Capgrossos, les diferents comissions de treball de
l'Organització de la Fira i un munt de persones que a títol
individual s'impliquen i fan que la fira sigui aquest esdeveniment
del que avui podeu gaudir.
Gràcies a tots ells i al suport de l’excel·lentíssim Ajuntament de
Sant Miquel de Fluvià esperem que avui gaudiu d’una meravellosa
jornada festiva.

GRÀCIES A TOTHOM I BONA FIRA!!!!

Organitza:

Ens podeu seguir i participar a:
#firaoficis2017
Fira d’Oficis Sant Miquel de Fluvià
FIRASantMiquelFluvià

Amb el suport de:

