
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals

Amb la tardor, el temps de collir la poma arriba a 
les nostres terres. És per això que Vilobí d’Onyar vol 
aprofitar aquest període únic de l’any per convidar 

a tothom a gaudir i compartir la seva estima per 
aquest cultiu tan característic.

Del 22 de setembre a l’1 d’octubre arriba Temps de 
Poma. Una setmana plena de propostes gastronòm-
iques i culturals al voltant d’una de les fruites més 

populars i saludables del món.

Mossega-la, et sorprendrà!

Del 22 de setembre a l'1 d'octubre



Mossega la Poma!

Dates: 22, 23, 24, 29 i 30 de 
setembre i  1 d’octubre

Mostra gastronòmica amb 
la poma com a protagonista. 
Vine a tastar les receptes que 
els restaurants del poble han 
ideat per celebrar Temps de 
Poma! 

T’esperem a... 

•	 Restaurant Can Teo 
972 47 42 65 

•	 Restaurant La Crosa 
972 47 31 55 

•	 Restaurant La Greda 
972 47 32 41

Consulta els menús clicant 
aquí

Visites als camp de 
pomeres

Dates: 23, 24 de setembre i 1 
d’octubre

Lloc:  Agrobotiga el Forn

Viu un cap de setmana únic 
amb Temps de poma. Obrim 
les portes dels camps de 
pomeres per donar a conèixer 
l’apassionant món de la poma.
Torns: 11 i 17 h

Inscripcions: 
agrobotigaelforn@ymail.com o 
972 47 46 83

Preu: 
6 € per persona (al torn de les 
11 h inclou el vermut i al de les 
17 h el berenar)

Taller de cuina de 
la poma per a la 
ciutadania

Data: Divendres 22 de 
setembre a les 20 h

Lloc: Menjador de l’Escola 
Josep Madrenys

Apunta’t i vine a descobrir les 
receptes que et permetran 
gaudir de la poma de les 
maneres més diverses i 
gustoses. 

Inscripcions:
ajuntament@vilobidonyar.cat 
o 972 47 30 26

Gratuït

XII Fira de la Poma i la 
Pera

Dates: Dissabte 30 de 
setembre (matí i tarda) i 
diumenge 1 d’octubre (matí)

Lloc: Agrobotiga el Forn

•	 Venda de pomes i peres
•	 Concurs d’escacs i de 

cuina
•	 Jocs infantils
•	 Cantada d’havaneres (diss-

abte a les 19 h) amb els 
Cantaires de l’Estany

Vine a visitar i descobrir les 
diverses mostres de productes 
locals i de temporada, així 
com les diferents activitats 
i propostes al voltant de la 
poma.

Gratuït

Jornada tècnica 
“Iniciatives de present 
per a la poma del futur: 
tradició, experiència i 
innovació”

Dates: Dimecres 27 de 
setembre de 09 a 14 h
Lloc: Granja Mas Bes

Jornada orientada a la desc-
oberta, anàlisi i reflexió al 
voltant de la producció i la 
comercialització de la poma. 
Coneixerem els projectes de 
l’Agrobotiga el Forn (La Selva),  
Mooma (Baix Empordà), Cor de 
Fruita (Pla d’Urgell) i Biolord 
(Solsona).

Més informació i 
inscripcions: 
mjordi@selva.cat 
o 972 80 71 58
Gratuït

Activitats educatives 
de descoberta de la 
poma 

Dates: Del 25 al 28 de 
setembre

Lloc: Escola Josep Madrenys

Durant Temps de poma els 
infants del Vilobí d’Onyar 
experimentaran activitats de 
descoberta al voltant de la 
poma a l’Escola. 

Gratuït
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