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Com arribar:

Organitza:

Patrocina:

Amb el suport de:

Col•laboren:

Associació de
Comerciants i Empresaris
Sant Gregori-Vall de LLémena
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Als restaurants
de la Vall de Llémena

descobrireu que la xocolata
no és exclusivament un ingredient

reservat a l’hora de les postres,
sinó que pot ser un component ideal
en la cuina de primers i segons plats.

Us llepareu els dits!

Associació de Comerciants i Empresaris
Sant Gregori-Vall de LLémena

Agrocos cereals i pinsos

Animació infantil Bombolla

Bar-Cafeteria Hostal del Forn

Belle Saló de Bellesa

Carnisseria Can Titoi

Carnisseria Miquel Costa

Carns Xevi Estrach

Casa de colònies Mas Suro

Centre Comerç Sala Carreras

Clínica dental Sant Gregori

Ecobotiga Mithila

El Cafè d’en Quel

Espai de vida Gira Sol

Estètica i merceria Naïs

Forn Boix

Fruiteria Canadell

Fundació Oscobe

Fusteria P. Molas

Jardineria Font Viñals

L’Òptica

Pizzeria El Petit Obrador

Plagesport

Reparacions elèctriques
de l’automòbil Lluís Ribes

 

Restaurant Arnau Can Perot

Restaurant Can Joan d’Adri

Restaurant Can Ribas

Restaurant Can Xifra

Rest. El Celler de l’Adroher

Restaurant El Racó d’en Pep

Restaurant La Sala

Restaurant Mas Palau

Rostisseria El Paratge

Supermercat Valvi

TLC Idiomes

 

Fogons i xocolata
del 15 al 24 de novembre

als restaurants i establiments
de la Vall de Llémena

En cas de pluja, algunes activitats

poden canviar d'emplaçament o ser anul·lades.

Aparcaments  B
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Pl. Rafael Masó

Entrada Fira  

Biblioteca Miquel
Martí i Pol
Pati de l’Escola
Pavelló poliesportiu

E Pista exterior 
F Zona ponis

Aparcament adaptat  

Accessos petonals  
des d’aparcaments  

G Centre Cívic
H Sala Rafael MasóServeis (WC)
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Sant Gregori 

MAPA ZONES FIRA

Realitza una fotografia de la fira del pa i la xocolata i publica-la a 
la xarxa Instagram amb l’etiqueta o hashtag #paixocolata.
No hi ha límit en número d'imatges. Els concursants es fan 
responsables d’haver obtingut l’autorització necessària de les 
persones que puguin aparèixer a les fotografies. L’Ajuntament té 
la facultat de rebutjar aquelles imatges i missatges que puguin 
ser discriminatoris.
Termini de publicació: divendres 22 de novembre a les 24h.

Les fotografies guanyadores formaran part d’una exposició per a 
la fira 2014. I les tres primeres rebran un lot de productes de 
xocolata.

C O N C U R S
#paixocolata

D I S T R I B U Ï D O R  O F I C I A L  D E  G I R O N A

T e l .  9 7 2  2 0  6 7  1 3

Associació d'amics col•leccionistes de la Garrotxa
Els informals dels clàssics de Fontajau 

Associació d'amics dels tractors i màquines antigues de Girona
Pastisseria i forn de pa Sant Antoni

Puntaires de la Vall de Llémena
Balls de Teresa Micaló

Joves de Cal Bolet
Xocaynouse

H



De les 11 h. a les 13 h. i de 16 h. a 18 h. Jocs gegants i taller de cuina 
infantil a càrrec de la Xarranca. Zona de la fira.
A les 11.30 h. Demostració: "Elaboració tradicional de xocolata a la 
pedra" a càrrec del mestre artesà Francesc Xavier Rodríguez de 
Xocaynouse. Pavelló poliesportiu.
De 12 h. a 13.30 h. Concurs de coques i pastissos de xocolata: 
inscripcions i recollida de les propostes. Organitza: Casal Sant Grau de 
gent gran. Pavelló poliesportiu.
A les 12.30 h. Taller gratuït per a adults: "Xocolata amb els 5 sentits". 
Què cal saber a l'hora de tastar una xocolata. A càrrec de Marc 
Rodellas, Mestre xocolater d'Espanya 2010 i millor mestre artesà de 
Catalunya 2011. (Places limitades). A la Biblioteca Miquel Martí i Pol 
(accés lateral). Inscripcions prèvies: 972428300 o el dia de la fira al punt 
d'informació.
A les 13.00 h. Espectacle de carrer del grup "La Banda del Surdo". 
Recinte de la Fira i els seus entorns.
A les 16.00 h. Activitat de joc per a pares i nadons (de 5 a 36 mesos) a 
l'Espai Vida Gira Sol. Lloc de trobada: punt d'informació. Es recomana 
inscripció prèvia al 972428300.
De 16 h. a 17.45 h. Balls en línia obert al públic. A càrrec de Maria 
Teresa Micaló. Pavelló poliesportiu.
De 16.30 h a 18 h. Taller de piruletes de xocolata per a la mainada.
A càrrec del mestre artesà xocolater Miquel COSTABELLA i Callebaut. 
Recinte de la fira (Pl.Rafael Masó). 
De 16.30 h a 18 h. Show cooking-Demostració per a adults. "Elaboració 
de diferents masses: de pasta, de pizza, de foccacia...".  A càrrec de 
The coockering. Biblioteca Miquel Martí i Pol (accés lateral).    
A les 17 h. Xocolatada popular i berenar de pa i xocolata. Patrocinat per 
Nestlé, Bellsolà i Valor. Recinte de la fira (Pl. Rafael Masó).
A les 17.45 h. Entrega de premis del concurs de coques i figures de pa 
a càrrec de l'Hereu i la Pubilla de Sant Gregori. Pavelló poliesportiu.
A les 18h. Espectacle de música i animació infantil "Can Seixanta" a 
càrrec de Pep López. Pavelló poliesportiu.
A les 19 h. Tancament de la fira.

PROGRAMA DE LA FIRA
A les 10 h. Inici de la fira a la Plaça Rafael Masó (pavelló 
poliesportiu) i carrer Torrent Vidal. 
De 10 h. a 13 h. i de 16 h. a 19 h. Ral·li fotogràfic de la fira a càrrec 
del Zoom (programa a part). Tècnica digital i categoria única. 
Inscripcions i presentació d'imatges durant tot el dia. Zona de la fira 
(Pl. Rafael Masó)
A les 10.30 h. Xocolatada popular fins escurar l'olla. A càrrec de 
Josep Motjé Ros, Forn Sant Antoni i Torras.
A les 10.45 h. Exhibició a càrrec del Grup de Gimnàstica Artística de 
Sant Gregori. Pavelló poliesportiu.
De 10 h. a 13 h. 7a Concentració de vehicles clàssics, motos 
històriques i tractors al c/ Torrent Vidal. Organitzen: Els informals dels 
clàssics de Fontajau i l'Associació d'amics dels tractors i màquines 
antigues de Girona.
De 10 h. a 13 h. 9a Trobada d'intercanvi de plaques de cava al 
pavelló poliesportiu. A càrrec de l'Associació d'amics col·leccionistes 
de la Garrotxa.
De 10 h. a 14 h. i de 16 h. a 19 h. Demostració de munyir vaques i 
concurs al llarg de tot el matí. Zona de la fira. A càrrec de Rutac i 
patrocinat per Llet Nostra.
De 10 h. a 14 h. i de 16 h. a 19 h. Manicura i pedicura amb tonalitats 
i aromes de xocolata. A càrrec de Belle Saló de Bellesa.
De 10 h. a 14 h. Trobada de puntaires al pavelló poliesportiu.
De 10 h. a 14 h. i de 16 h. a 18 h.  Activitats d'animació infantil que 
aniran acompanyades de jocs amb xocolata. Pati de l'escola Agustí 
Gifre. A càrrec de Cia.Brotguai.
De les 10.30 h. a les 13.30 h. Taller infantil "Decoració de cupcakes 
de xocolata" (torns de 10 persones) a càrrec de Mª Carmen Cepas. 
Pavelló poliesportiu.
De les 10.30 h. a les 13.30 h. Taller infantil de culleres de xocolata 
(torns de 12 persones) a càrrec de l'Associació de Joves el 
quaranta-dos. Pavelló poliesportiu.
A les 11 h.  Demostració. " Xocolatines i bombons, com es tempera i 
treballa la xocolata". A càrrec de Marc Rodellas, Mestre xocolater 
d'Espanya 2010 i millor mestre artesà de Catalunya 2011. A la 
Biblioteca Miquel Martí i Pol (accés lateral). 
A les 11 h. i a les 12 h. Titelles "En Cigró". A càrrec de Txo Titelles. 
Edat: a partir d'1 any. Sala Rafael Masó de l'Escola Agustí 
Gifre.(Entrada pl. del poble). Preu:4 € el mateix dia de la funció. En 
cas de venda anticipada a l'Ajuntament, el preu és de 4€ amb 1 
entrada gratuïta d'adult per cada entrada d'infant.

EXPOSICIONS
De 10.00 h. a 14 h. i de 16 h. a 19 h. Exposició de fotografies del Ral·li fotogràfic "Pa i xocolata 2012". A càrrec del Zoom Amics de la Fotografia. 
Lloc: Pavelló poliesportiu.

De 10.00 h. a 14 h. i de 16 h. a 19 h. Exposició "La Marta i la Xocolata". A càrrec de la il·lustradora Lia Bertran. Lloc: Pavelló poliesportiu.

De 10.00 h. a 14 h. i de 16 h. a 19 h. Exposició de les propostes del concurs "Decoració artística de rajoles de xocolata 2013". Lloc: pavelló 
poliesportiu. L'exposició quedarà deserta en cas de poca participació.

A les 11.00, 12.30, 17.00h. Visita guiada al Racó de Thalassa. Col·lecció privada de cargols de mar. Visita a càrrec d'Enric Mir.
Lloc de sortida: punt d'informació de la fira.

DURANT TOT EL DIAA LA PL. RAFAEL MASÓMercat d'artesansJocs tradicionals i espectaclesper a la mainada
Servei de Bar
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!CAMPANYA GASTRONÒMICA

PLATS ESPECIALS DE LA CARTA

Restaurant Can Joan d’Adri
Can Joan d’Adri (Canet d’Adri) - Tel. 972 428 691
"Amanida de formatge, magrana, plàtan i vinagreta de xocolata/ 
Formatge fos de la Vall del Llémena acompanyat de  poma, 
melmelada de taronja   i ceba confitada amb xocolata negra / 
Mandonguilles amb ceps, gambes i xocolata / Jarret de vedella amb 
vainilla i xocolata/ Pa de pessic amb gelat de xocolata kinder i 
xocolata calenta / Mousse de xocolata de fira / Xuixos de xocolata"

Restaurant El Celler de l’Adroher
Ca l’Adroher (Canet d’Adri) - Tel. 972 428 270
"Amanida amb encenalls de foie amb xocolata blanca / Cargols 
guisats amb xocolata / Pastis de tres xocolates / Coulant de 
xocolata i vainilla / Mousse de xocolata"

Restaurant El Racó d’en Pep
Ctra. Santa Afra, s/n (Barri del Raval)
Tel. 972 428 418 / 607 282 437
"Amanida de pera confitada amb formatge gorgonzola, "krispies" de 
xocolata i vinagreta al cacau / Rodó de pollastre rostit amb xocolata 
i gambes/ Pastís 100*100 xocolata amb les seves textures/ 
pastissos: de xocolata amb taronja, de xocolata blanca i cremós de 
formatge, de mousse de xocolata i cacau, de brownie amb xocolata 
calenta, i gelat de mousse de xocolata amb xoco calenta"

Restaurant La Sala
Plaça del poble, 1 (Canet d’Adri) - Tel. 972 428 284
"Cargols de la Sala amb xocolata i salsa romesco/ Faves ofegades 
amb menta i xocolata / Conill rostit amb xocolata / Peus de porc 
amb botifarra negra, bolets i xocolata/ Pastís casolà de xocolata/ 
Mató de Canet d'Adri amb xocolata calenta"

Rostisseria El Paratge
C/Joan Maragall, 24 - Tel. 972 428 809
"Calamars farcits amb salsa de xocolata/ mandonguilles amb toc de 
xocolata/ flam xoco / Brownie"

Restaurant Can Ribas
Av. Girona núm.19 - Tel. 972428426
"Amanida amb vinagreta de xocolata / Milfulles amb tallarines de 
calamar i xocolata"

Restaurant Mas Palau
Ctra. a Santa Afra, afores, 28 (Ginestar)
Tel. 617 76 21 44 / 872 59 16 16
"Carpaccio de peus de porc amb vinagreta de cacau / Amanida de 
llom de tonyina amb escabetx de xocolata i gingebre / Conill amb 
xocolata i bolets / Guatlles farcides amb foie i lacada amb salsa de 
xocolata / Crema de xixona amb gelat de xocolata / Bombons de 
xocolata blanca i pebre amb ametlles i mel / Sacher casolana amb 
préssecs al vi "

POSTRES 

El Cafè d’en Quel
C/ Montseny ,6 - Tel. 972 429 578
"Xurros amb xocolata i coques variades amb xocolata"

Fleca Boix
Av. Girona, 105  - Tel. 972 428 008
“Coca de pa de pessic amb xocolata / Rus de xocolata amb nous / 
Pastisset de galeta de xocolata amb fruita i crema”

Restaurant Arnau Can Perot
Granollers de Rocacorba (Sant Martí de Llémena)
Tel. 972 443 045
"Bombons de xocolata i foie / Bracet de trufa amb cobertura de 
xocolata"

Restaurant Can Xifra
Ctra. de Cartellà (Mas Artigues) - Tel. 972 428 546
"Varietat de postres: bunyols amb xocolata calenta, braç de gitano 
de xocolata, trufes, coulant i pastís de xocolata"


