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Salutació
La Comissió Organitzadora de la Fira de la Llet, conjuntament amb l’Ajuntament de 
Vilobí d’Onyar, ha preparat diferents actes per a la celebració de la X Fira de la Llet i la 
34a Festa de Sant Galderic.

En primer lloc manifestar-vos el desig que tothom estigui bé de salut, que la pandè-
mia vagi minorant i que, quant abans millor, la puguem veure com un fet històric.

Com a conseqüència de la Covid19, l’any passat no vam poder celebrar la Fira i 
enguany ens fa il·lusió poder tornar-la a celebrar. Degut a les normatives sanitàries 
actuals, alguns actes es veuran limitats, però farem tot el que estigui a les nostres 
mans perquè la Fira sigui ben lluïda i la pugueu gaudir plenament.

El sector agrícola i ramader té una importància rellevant al nostre municipi, tanmateix 
des de l’organització volem que la Fira també promocioni tots els sectors que inte-
gren el teixit industrial i comercial.

El sector boví de llet està en una situació molt difícil degut a la pujada del cost de 
l’alimentació animal i el baix preu que les distribuïdores paguen per litre de llet. La 
situació actual serà un dels temes estrella de la jornada tècnica  que es celebrarà el 
dia 14.

Per últim, esperem que ens puguem veure durant els dies de la Fira i que puguem 
gaudir plegats de tots els actes programats.

Comissió de la Fira de la Llet

Empreses patrocinadores:

Entitats col·laboradores:

Amb el suport de:



JORNADA TÈCNICA
JORNADA TÈCNICA DE LA FIRA DE LA LLET: 14 D’OCTUBRE 2021

TEATRE CAN SAGRERA

 10.15 h  Benvinguda a la jornada.

 10.30 h  Presentació de la Jornada a càrrec de Cristina Mundet, Alcaldessa de 
Vilobí d’Onyar.  

 10.35 h  Xerrada sobre la Gestió  Econòmica de Granges de Vaques de Llet a 
càrrec d’Arnau Espadamala Francolí, veterinari de C. V. Tona Consultors S.L.P.

 11.10 h  Xerrada sobre Nutrició Mineral a Remugants a càrrec de Fran Saura 
Armelles, veterinari nutroleg especialista amb remugants de l’empresa “ Trouw 
Nutrition “

 11.45 h  Esmorzar i degustació de productes làctics. 

 12.15 h  Xerrada sobre Reducció d’Antibiòtics en Granges Lleteres a càrrec 
d’Oriol Franquesa veterinari i soci fundador de l’empresa Q-Llet. 

 12.50 h  Xerrada sobre “La Bona Llet.”

Una eina del sector per donar valor a la llet i els seus derivats .
A càrrec de Anna Jubert Gerent i Directora Tècnica de l’ ALLIC i Sílvia Rodríguez.  
La Chincheta Comunicació.  

 13.10 h  Xerrada sobre problemàtica actual dels preus de la llet.

Marc Xifra, Responsable del sector lleter Unió de pagesos.
Sr.Jordi Vidal tècnic de JARC.



Seguidament preguntes

 13.50 h  Entrega Reconeixement al Mèrit a la Promoció del Sector Lleter.

 14 h  Cloenda de l’acte a càrrec d’Elisabet Sànchez, Directora dels Serveis 
Territorials a Girona.
La inscripció de la Jornada serà de 5 €.

Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar per no superar l’aforament 
del Teatre.

DIVENDRES 15 d’octubre

 20 h  Maridatge de vins amb formatges a càrrec del Celler Diví i de la formatgeria 
Mas Alba.
Preu: 8€/persona. Inscripció anticipada a l’Ajuntament fins el 12/10/2021. 
Aforament limitat.

Lloc: Pavelló de Sant Dalmai

DISSABTE 16 d’octubre

 8 h  Caminada popular per diverses masies i granges del municipi.

Preu: 6€/persona (el tiquet inclou obsequi i esmorzar per emportar). Inscripció 
anticipada a l’Ajuntament fins el 12/10/2021. Aforament limitat.
Punt de trobada: Can Bes de Salitja.

 9 h  Obertura de la Fira

 9.30 h  Exhibició de petanca local. 

A càrrec de la Llar de jubilats Santa Margarida. A la Plaça de les Moreres.

 10 h  6è Concurs de Paletes (programes a part). A l’aparcament del C/ St. Josep.



 10 h  Obertura de l’exposició “Vaques amb pinzell” de l’Àngel Planas i de 
l’exposició de tractors i maquinària agrícola en miniatura d’Isaac Turon. 
Sala d’Actes de Can Roscada.

 11 h  Circuit d’aventura. Plaça Vella. (Aquesta activitat es podrà fer durant tota la 
Fira. Consulteu horaris al mateix circuit).

 12 h  Inauguració oficial de la X Fira de la Llet, amb la presència del Molt 
Honorable President de la Generalitat, Quim Torra, i d’altres autoritats. Al Bestiòrum. 
Seguidament, visita a la fira amb l’acompanyament de la Colla Gegantera de Vilobí, 
Salitja i Sant Dalmai amb els capgrossos Bepa i Lola.

 14 h  Entrega de premis del Concurs de Paletes. A l’aparcament del C/ St. Josep.

 16.45 h  Concurs de munyir a mà. Al Bestiòrum

 19 h  Maridatge de vins amb formatges a càrrec del Celler Diví i de la formatgeria 
Mas Alba.
Preu: 8€/persona. Inscripció anticipada a l’Ajuntament fins el 12/10/2021. 
Aforament limitat.

Lloc: Pavelló de Sant Dalmai

DIUMENGE 17 d’octubre

 8.30 h -12 h  Concentració, esmorzar i ruta de tractors d’època per diferents 
camins del municipi. Inscripció anticipada a l’Ajuntament o a 
firadelallet@vilobidonyar.cat fins el 12/10/2020.
Lloc de concentració: Aparcament del C/ Empordà

 11 h  Ofici solemne en honor a Sant Galderic amb ofrenes de productes de la terra.
Lloc: Església de Sant Esteve de Vilobí d’Onyar. Aforament limitat.

 12 h  Benedicció i desfilada de tractors i maquinària agrícola. A la cruïlla del C/ 
Sant Antoni Ma. Claret -C/ St. Narcís.



 12.50 h  Demostració de munyir a mà i amb cantina. Al Bestiòrum.

 16.15 h  Entrega de premis del concurs de dibuix. Al pati del Teatre Can Sagrera.

 16.30 h  Espectacle infantil “Contes que bufa el vent” a càrrec de la Cia. Violeta 
Antò. Al pati del Teatre Can Sagrera.
Inscripció anticipada a l’Ajuntament fins el 12/10/2021. Aforament limitat amb 
reserva de cadira.

 Tot seguit,  Cercavila de gegants amb la Colla Gegantera de Vilobí, Salitja i Sant 
Dalmai amb l’acompanyament de la Cobla Contemporània.

 18.30 h  Exhibició de munyir a mà i amb cantina. Al Bestiòrum.

 18.30 h  Sardanes amb la Cobla Contemporània. Al pati del teatre Can Sagrera.

 19 h  Clausura de la 10a Fira de la Llet.

DURANT TOTA LA FIRA
•  Espai Lletòrum (parades amb degustació i tastets de productes làctics).

• Espai Bestiòrum (mostra d’animals de granja: vaques, ovelles, gallines, cabres, 
rucs, conills).

• Venda de llet pasteuritzada “Fira de la Llet Vilobí d’Onyar”

• Passejada amb ponis.

• Circuit d’aventura.

• Vaca de plàstic per munyir a mà (Llet Nostra).

• Concurs d’Instagram #FiradelaLlet (consulteu bases al web de la Fira).

• El Trenet de la Fira. Recorregut pel municipi tot visitant granges, masies i camps. 
Sortida des del Sindicat.



EXPOSICIONS
“Vaques amb pinzell” de l’Àngel Planas. Sala d’Actes de Can Roscada.

“Tractors i maquinària agrícola en miniatura” d’Isaac Turon. Sala d’Actes de Can 
Roscada.

“Dibuixos del Concurs de Dibuix de la Fira”. Treballs fets per l’alumnat de la Llar 
d’Infants Municipal, alumnat de l’Escola Josep Madrenys i aquelles persones que, 
a títol individual, també hi han volgut participar. Al Lletòrum.

GASTRONOMIA
La Fira de la Llet és també una ocasió especial per descobrir l’excel•lent cuina del 
municipi de Vilobí d’Onyar. Durant aquest cap de setmana, diferents establiments 
ofereixen plats i menús especials amb motiu de la Fira, amb la llet i els seus 
derivats com a productes estrella.

6è CONCURS DE PALETES
El dissabte 16 d’octubre se celebrarà la 6a edició del Concurs de Paletes amb 
premis per a tots els participants.

•  1r Premi, 1.000€

•  2n Premi, 750€

•  3r Premi, 500€

•  4t Premi, 250€

•  Cada parella participant, 100€

L’horari de la competició serà el següent:

•  7.30h Benvinguda dels participants

•  7.50h Entrega del plànols

•  8h Inici del concurs

•  9h Esmorzar (Normativa Covid19)

•  13.15h Final del concurs

•  14h Entrega de premis



LLETERADA
Als nostres pobles sempre s’ha barrejat la ratafia 
amb la llet, dit popularment “santgaldric”. 

Ara amb la Fira de la Llet de Vilobí d’Onyar, aquesta 
barreja s’ha fet coneguda a tot Catalunya. 

Amb la Ratafia Dolça de Salitja  hem creat un 
producte perquè us podeu endur i gaudir aquesta 
combinació arreu

XXXI CONCURS 
DE DIBUIX 
FIRA DE LA LLET
L’alumnat de cicle mitjà de l’Escola Josep Madrenys de Vilobí d’Onyar organitza el 
concurs de dibuix de la Fira de la Llet 2021.

El concurs té les categories següents:

•  Educació infantil

•  Cicle inicial

•  Cicle mitjà

•  Cicle superior

Els dibuixos es realitzaran a partir de les consignes de les bases del concurs 
preparades per l’alumnat de cicle mitjà de l’Escola Josep Madrenys.

Hi haurà tres premis per a cada categoria.

Cada participant rebrà un obsequi per agrair-li la feina, l’esforç i la seva col·laboració 
amb la Fira de la Llet.

L’alumnat de la Llar d’Infants Municipal El Patufet, tot i no entrar en el concurs, 
també hi participaran amb dibuixos murals.

Els nens i nenes d’altres escoles així com qualsevol altra persona que vulgui 
realitzar un dibuix per a col·laborar amb la Fira de la Llet, pot passar per l’Ajuntament 
a recollir la làmina on fer el dibuix. Aquest dibuix s’haurà d’entregar al mateix 
Ajuntament. El dia límit per fer-ho és el 08/10/2021.



PREMIS DEL CONCURS DE DIBUIX 
DE LA FIRA DE LA LLET 2020

1r Premi amb 18 punts: 
Gaia Navarrete, 6è B

3r Premi amb 9 punts: 
Arnau Artigas, 6è B

1r Premi amb 17 punts: 
Adrià Borrell, 4t

3r Premi amb 9 punts: 
Elda Gàlvez, 4t

2n Premi amb 11 punts: 
Fàtima Sabar, 3r A

2n Premi amb 10 punts: 
Abril Alarcón, 6è B

Cicle superior (5è i 6è de primària)

Cicle mitjà (3r i 4t de primària)



1r Premi amb 16 punts: 
Damià Bernatallada, 2n A

3r Premi 
(empat) 

amb 4 punts:
Carla Guerra, 

2n B
Joel Aurich,

2n A
1r Premi amb 18 punts: 

Jan Reig, Ei 5 A

3r Premi amb 9 punts: 
Jan Rafart, Ei 4 B

2n Premi amb 10 punts: 
Erola González, Ei 5 B

2n Premi amb 15 punts: 
Víctor Molina, 2n A

Cicle inicial (1r i 2n de primària)

Educació infantil (Ei 3, Ei4 i Ei5)


