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Benvolguts i benvolgudes,

Aquest any rebo amb especial il·lusió la 
29a edició de la Fira del Brunyol.
Després de dos anys d’espera podem 
tornar a reunir-nos i a gaudir d’un acte tan 
esperat.

L’Associació Amics de Sant Josep ha posat 
tots els seus esforços per fer possible la 
celebració d’aquesta fira. Gràcies a ells 
podrem gaudir d’un cap de setmana on el 
Brunyol en serà el gran protagonista.

És una gran notícia que ens puguem 
retrobar en actes tan figuerencs.

Gràcies a la feina feta per veïns i 
comerciants, el carrer Sant Pau i els 
seus voltants viuran un cap de setmana 
dinàmic, on omplirem els carrers de 
parades d’artesania i alimentació, 
activitats lúdiques infantils, mostres de 
dansa i espectacles musicals.

La Fira del Brunyol és una de les 
tradicions figuerenques més especials, 
en que gaudim més que mai dels dolços 
estrella de l’Empordà quan arriba la 
Quaresma. 

Us espero a tots i a totes en aquesta fira 
tan especial, on menjarem molts 
brunyols, però sobretot celebrarem que 
ens podem retrobar

Agnès Lladó i Saus
Alcaldessa de Figueres

C/ Sant Pau, 27 Entresol F - FIGUERES
www.xavibusquets.com

972 510 758
609 833 239

Sílvia Busquets Jordà 

Tècnica Raindrop  · Massatge Atlante  · Pilates  · Ioga  · Estiraments

Promoció Fira:
Massatges 10% dte
1.ª Classe Gratuïta

Informació i Reserves: 686 16 28 36

Professora de Dansa i Tècniques corporals,
Quiromassatgista, Assessora en Aromateràpia.

Olis Essencials Purs Young Living
(Per a tractaments físics i emocionals)

Tallers d' Aromateràpia gratuïts sobre Kit Familiar i Temes Emocionals

(descontracturant, relaxant, anticel.lulític)
· Quiromassatge

Verge Maria, 2
17600 Figueres
972 50 17 28
tpujadas@hotmail.es

ROBA LABORAL PER EMPRESES I  PARTICULARS

BRODATS EMPORDÀ
Avda. Salvador Dalí 19

Figueres (Girona)
BRODATS - VINILS - SERIGRAFIA - IMPRESSIÓ DIRECTABRODATS - VINILS - SERIGRAFIA - IMPRESSIÓ DIRECTA

brodats-emporda@hotmail.com

872 50 83 49

PIZZERIA

Servei a Domicili !
872 21 27 40

italiana
C/ TAPIS, 71 CANTONADA C/ ORIENT - FIGUERES

TU SALÓN DE ESTÉTICA
C/ St Pau, 32 - 17600 Figueres

   Maveily_�queres      mayeilynails@gmail.com

   872 41 90 61        656 56 51 02
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Fira d’Artesania

El visitant pot conèixer una part de l’artes-
ania que s’elabora al nostre país i adquirir 
productes singulars, propers i amb autoria. 
Productes amb ànima que ens expliquen 
una història darrere de cada proposta.

Fira-Mercat d’Artesania Multisectorial: 
Embotits, Garrapinyades, Xurreria, For-
matges Artesans, Bijuteria, Joies, Roba, 
Complements, Perfumeria, Cosmètica, Jo-
guines, Productes Ornamentals, Objectes 
de Regal i Decoració...

Durant tot el Dia
(La Rambla i c/ Sant Pau)

Fira del Brunyol
Degustació i Venda de Brunyols de l’Em-
pordà elaborats per pastissers i flequers 
de la comarca. Maridatge amb Garnatxa i 
Cava.

Els “Brunyols” tal com en diem a l’Empor-
dà i no pas “bunyols”, és un plat de postres 
que es comença a menjar per Quaresma i 
és durant la Setmana Santa quan té el seu 
moment culminant. 

Tant es mengen per postres, com a mitja 
tarda o a qualsevol hora. Es guarden bé 
durant molts dies i agafen una consistèn-
cia més densa i per alguns més saborosa.

Durant tot el Dia
(La Rambla)

La Marmita

c/ Castelló, 20 - Figueres
634 462 447

BAR � RESTAURANT

COSTA BRAVA VILLA ESCAPADE

  Pl. Josep Pla, 5
Figueres (Girona)

Jorge P. Montoro Robles
685 928 444 - jorge@escapade.es

ASSESSOR IMMOBILIARI - ASESOR INMOBILIARIO - CONSEILLER IMMOBILIER - REAL ESTATE ADVISER

canbadofigueres@gmail.com

CANBADOPEREMPORTAR.ME

C. Sant Llàtzer 8,  Figueres - Tel. 972 50 50 11
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Cercavila

Música Tradicional Catalana 

Amenització instrumental itinerant pels 
carrers de la fira amb Música tradicional i 
popular catalana.

Cercavila per la Fira
(2 Sessions: Matí i Tarda)

Matí i Tarda
(Per la Fira)

Atraccions Infantils

Activitats lúdiques per a infants
a l’aire lliure: 

Trenet
Caseta de Tir
Castells Inflables
Llits Elàstics
Jumping
Caseta de Boles
Pesca d’Ànecs
Escombradora
Tir amb Arc
Cadires Voladores...

Durant tot el Dia
(Plaça Josep Pla)

Llaminadures
Articles de Regal

Detalls per Festes i Celebracions

C/ Vilafant, 11
17600 Figueres
Tl. 972 50 21 37Boutique & Núvies
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Escola de Ball Aprenem

En Jordi i la Clara juntament amb L’Arnau 
i la Dayana, de l’escola de ball Aprenem, 
ens oferiran una demostració de diferents 
balls, entre ells la salsa i la batxata.

Algunes parelles de l’escola, com a Club de 
Ball Esportiu Figueres, estan participant 
actualment a totes les competicions orga-
nitzades per la Federació Catalana de Ball 
Esportiu, arreu de Catalunya.

12:00 h
(La Rambla)

Temps de Música

Oferim una educació musical, propera, 
flexible, donant importància a la música, 
tant pel que fa aprenentatge musical, com 
afectiu social.

Disposem de diferents programes i itine-
raris partir de 2 anys. Mitjançant la pràcti-
ca instrumental, l’expressió teatral i el cor 
escènic les classes d’instrument solista, 
donem resposta a les diferents necessi-
tats i interessos de cada alumne.

11:30 h
(La Rambla)

taller multimarca
FIGUERES

Passeig del Cementiri, 12 - Figueres     972 50 16 79   600 74 46 15 - 650 53 89 61

c/ Juli Garreta, 18 - 17600 Figueres (Girona)

972 673 959

carnisseria.joanvilaplana

carnisseriaj.vilaplana@gremicarn.com

C/ Sardana, 26 - Figueres Tl. 972 50 71 87

Esmorzars
i Tapes

www.veterinari�gueres.com

Centre Veterinari
F I G U E R E S

c/Les Hortes, 31 - Figueres Tel. 872 09 54 48
Horari: de Dimarts a Divendres de 10 a 13h i de 17 a 20h
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Aires de mi Tierra

Mostra de dansa folklòrica de Bolívia a 
càrrec dels grups Aires de Mi Tierra i Tinkus 
K’enchas Filial Figueres, amb l’objectiu de 
difondre la cultura boliviana i sentir-se una 
mica més a prop del seu país.

16:30 h
(Plaça Triangular)

Animació amb Jordi Patxeco

Espectacle d’animació infantil, amb 
l’objectiu de fer passar una bona estona a 
menuts i grans. 

L’espectacle està basat en la cançó i 
les danses com a eina de joc. Totes les 
cançons són de collita pròpia.

12:30 h
(La Rambla)

C/ Nou 163, - Figueres  Tel: 972675129
lamic.scp@hotmail.com

972 67 00 55

c/ Pep Ventura, 11 - Figueresc/ Pep Ventura, 11 - Figueres

SERVEI A DOMICILISERVEI A DOMICILI

7,95€

SERVEIS IMMOBILIARIS

972 51 37 00 - 628 529 453

C/ SANT ANTONI, 120 - FIGUERES
www.immogroupfigueres.es
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Grupo Renacer

Mostra de dansa Kullawada
(La Paz - Bolívia).

Ball festiu popular que representa als 
filadors i teixidors aymaras, dirigits per 
un Waphuri que quan crida la paraula 
«Waphur» fa que les coreografies canviïn.

17:30 h
(Plaça Triangular)

Esbart Dansaire

Espectacle tradicional amb recopilació de 
músiques i danses populars dels Països 
Catalans a càrrec de
“L’ESBART DANSAIRE FIGUERES” i la colla 
sardanista “TRAMONTANA” de la  Societat 
Coral Erato . 

Aquesta entitat te més de 160 anys d’his-
tòria.

El nostre grup de sardanes i danses te 
l’objectiu de fomentar la dansa tradicional 
per donar continuïtat a la cultura popular 
catalana.

17:00 h
(Plaça Triangular)

FORN
LA BARCELONETA

VTT / VTC
BICICLETA ELÈCTRICA

PATINET ELÈCTRIC
E-SCOOTER 

crazy.bike.costabrava@gmail.com - 00 33 684704304

VENDA - LLOGUER - MANTENIMENT

C/ Nou, 235 - Figueres +34 972098237
Gran Reserva, 11 i Sector Flamicell, 16 - Empuriabrava
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Lindy Hop/Swing
Ballada de Lindy Hop amb música Swing. 

Originat a partir del conegut Charleston, 
el Lindy hop es va estendre durant els 
anys 30 i 40 i ara aquest ball de parella, 
ressuscita a les pistes de mig planeta per 
escampar la febre del swing i fer vibrar a 
tots el que ho vulguin al so del jazz.

18:00 h
(La Rambla)

Xocolatada
Deliciosa xocolata calenta artesanal amb 
recepta pròpia acompanyada amb melin-
dros.

Per a tothom: grans i petits!

Fins a esgotar existències.

18:00 h
(Plaça Triangular)

C. Angel, 17
972 672 543

Av. Salvador Dalí, 85
972 672 543

PI. Josep Tarradellas, 15
972 280 905

FIGUERES

c/ Sant Crístofol, 12 -  Figueres

ENS HEM TRASLLADAT

640 634 337

info@thesweetlab.es · @thesweetlab_fgs14 15



PL. TRIANGULAR

RAMBLA

Escola de Ball Aprenem
(La Rambla)12:00 |  Exhibició de Ball

Grupo Renacer
(Pl. Triangular)17:30 |  Mostra de Balls Tradicionals

Animació amb Jordi Patxeco
(La Rambla)12:30 |  Animació Infantil

Aires de Mi Tierra
(Pl. Triangular)16:30 |  Mostra de Balls Tradicionals

Esbart Dansaire
(Pl. Triangular)17:00 |  Danses Tradicionals

Lindy Hop/Swing
(La Rambla)|  Exhibició de Ball18:00

Xocolatada Popular
(Pl. Triangular)18:00 |  Per a Tothom

Centre d'Estudis Musicals
(La Rambla)18:30 |  Actuació Musical

Escus (Grup Musical de Versions)
(La Rambla)19:00 |  Actuació Musical

Temps de Música
(La Rambla)11:30 |  Actuació Musical

Cercavila
(La Fira)Matí i Tarda |  Música Tradicional Catalana

PROGRAMACIÓ

xeli@elracodelaxeli.es

DOCTEUR MARC ADASY

Av. Joan Carles I, 164 - (Edifici Hoffmann) - Empuriabrava

www.cabinet-medical.eu

ES: +34 627 772 601 FR: +33 664 732 441

MEDICINA GENERAL
I DE FAMÍLIA

MEDICINA GENERAL
I DE FAMÍLIA

Médecine Générale et Familiale
Allgemein und Familienmedizin

General and Family Medicine

MEDICINA I CIRURGIA
CAPIL·LAR

MEDICINA I CIRURGIA
CAPIL·LAR

Médecine et Chirurgie Capillaire
Haar Chirurgie und Medizin
Medicine and Hair Surgery 

MEDICINA ESTÈTICA
I NUTRICIÓ

MEDICINA ESTÈTICA
I NUTRICIÓ

Médecine Esthétique et Nutrition
Ästhetische Medizin

und Ernährungsberatung
Aesthetic Medicine and Nutrition

Cabinet Médical Empuriabrava
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Escus

Concert d’Escus, grup musical de versions 
pop en acústic format per dues germanes 
que fusionen les seves veus i s’acompan-
yen d’una guitarra.

El grup neix d’una inquietut per reivindicar 
el paper de les dones instrumentistes i 
poder ensenyar al públic versions populars 
arrenjades per a guitarra i veus.

19:00 h
(La Rambla)

Centre d’Estudis Musicals

Concert del Cor Baldufes - CEM Pep Ven-
tura (cantaires de 8-13 anys) amb una 
selecció de cançons i algunes peces de 
piano i guitarra, esperem que us agradin! 

Al bell mig de la zona on es celebra tradi-
cionalment la Fira del Brunyol de l’Empor-
dà s’hi troba el CEM Pep Ventura, que fa 
honor al geni empordanès de la sardana i 
es dedica a la formació musical d’instru-
mentistes i cantaires de diversos estils 
musicals.

18:30 h
(La Rambla)

- 676 260 278

C. Lasauca, 8 - 17600 Figueres - 972 50 14 62
www.�nqueslasauca.com - info@�nqueslasauca.com

SERVEIS IMMOBILIARIS
JURÍDICS I ADMINISTRATIUS

c/ Monturiol, 2 - Figueres    972 50 16 70

helene_botiga

MODA DONA
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INGREDIENTS
per a la massa:

- 1kg de Farina 
- 260 g de sucre 
- 10 g de Sal
- 40 g de Matafaluga
- 7 Ous
- 170 g de Mantega
- 2 Pells de Llimona
- 70 g de Llevat
- 220 ml de Llet
- 30 ml d’Anís
- 15 g de Celiandre

PREPARACIÓ
Desfeu el llevat en 50 g de llet tèbia, hi afe-
gim 150 g de farina i ho pastem tot molt bé, 
durant una bona estona fins que la massa 
sigui elàstica i fina (en estirar-la no s’ha de 
trencar).

Feu una bola amb la massa, poseu-la en un 
recipient, tapeu-la amb un drap i deixeu-la 
reposar en un lloc temperat durant unes 2 
hores, fins que llevi i dobli de volum.

En un altre recipient hi pastem la farina que 
queda, hi posem la mantega, l’anís, els ous, 
la pell de la llimona ratllada, la resta de la 
llet i la matafaluga.

A continuació afegiu-hi la bola de la massa 
fermentada que tenim preparada.

Treballeu-la amb les mans fins que obtin-
gueu una massa fina i tova.

En el moment de fer els brunyols, anem 
agafant la pasta i l’estirem formant els 
brunyols, procurant fer-hi una depressió al 
mig. Cal tenir els dits untats amb oli.

En una paella, escalfem l’oli. Quan és roent i 
no abans, hi fregim els brunyols. No els do-
nem la volta fins que es daurin. No els trau-
rem fins que el daurat no sigui més aviat 
fosc.

Quan aneu traient els brunyols del foc, 
aneu-los ensucrant immediatament, ja que 
si es refreden, el sucre no s’hi agafa.

Bon Profit !!

Recepta Brunyols de l''Empordà

C/ Nou, 237 - Figueres (Girona)
Pneumâtics - Mecànica - Remolcs - Neteja de vehicles

972 50 56 66
699 694 768
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Arriba la primavera a l’Empordà,
s’acabà el fred i la Quaresma,
tothom té moltes ganes de gresca,
anem tots cap al centre a ramblejar.

Ha tornat la Fira a casa nostra:
Artesania, embotits, formatges i pa,
tota mena de productes per comprar,
quin goig que fa, ho trobàvem a faltar.

La gent s’arremolina davant la parada,
fan cua per poder-s’hi acostar,
perquè aquí reparteixen “Petons ensucrats”
que són l’estrella d’aquesta diada.

De forma rodona, més o menys irregular,
pastisset famós a tot Catalunya,
que amb un porró de bona garnatxa
els Brunyols de l’Empordà podrem tastar.

Tenim una fira gran a Figueres,
deixem enrere les penúries passades,
aprofitem totes aquestes festes
i tornem a viure que són dos dies.

Joan, jubilat
i poeta aficionat.

BRUNYOLS
Petons

Ensucrats

972 50 56 66
699 694 768

C/ Borrassa, 16 -  Figueres  Tl. 972 67 84 88

info@system�re.com
652 916 006 - 652 925 680

Venda - Manteniment - Revisions - Recàrregues - Retimbrats
Mànegues d’Incendis - Instal·lacions - Detectors

Portes Tallafoc - Pintures de Protecció - Extintors de Marina
 Protecció Passiva: Perlita, Conlit, Llana de Roca ...

TREBALLS REALITZATS AMB CERTIFICATS D’ENGINYERIA

C/ Nostra Senyora de Montserrat, 23  Tl. 972 675 688

Perruqueria Unisex ALBA GONZÁLEZ

cervesa artesana

688 633 164
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Tota història té el seu començament i 
aquesta es va iniciar el 23 de febrer de 
1993, amb la constitució de l’Associa-
ció de Comerciants i Professionals dels 
carrers Sant Josep i Verge Maria, i per 
dinamitzar la vida del barri, va decidir fer 
una Fira.

La primera Fira es va celebrar el 19 de 
març de 1994, sota el nom de Fira de 
Sant Josep i Fira de l’Alimentació, re-
partint brunyols i garnatxa a tots els 
assistents.

1r Cartell de la nostra Fira

L’Associació, sota la presidència de 
Joaquim Municoy, amb la col·laboració 
de tota la junta i alguns voluntaris, va 
aconseguir tirar endavant la Festa del 
Barri.

Foto: Joaquim Municoy i Pere Pujades

Al llarg d’aquests 29 anys d’història, la 
junta ha canviat de president diverses 
vegades..

El segon va ser l’Antonio Vaquero i el 
tercer en Pere Pujades, s’han anat in-
corporant membres a la junta amb la 
voluntat de donar continuïtat a la Fira.

L’any 1997 va passar a dir-se Fira de 
Sant Josep i del Brunyol de l’Empordà, 
incorporant dos anys més tard, els co-
merciants del carrer Sant Vicenç, am-
pliant la Fira dins el barri.

Capítol ( I )i de l’Associació Amics de Sant Josep
Aeroclub, 4 - 17487 Empuriabrava

972 453 078 650 172 867
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El 2002 es va fer la unificació amb l’As-
sociació del Carrer Sant Pau, creant la 
Zona del Migdia Centre, amb la incor-
poració dels carrers: Sant Pau, Terreres, 
Col·legi, Sant Llàtzer i la Plaça Triangu-
lar, convertint-se així en una de les as-
sociacions de comerciants més grans 
de Figueres.

El 5 de novembre de 2005 es va fer un 
sopar de germanor amb ball inclòs, a 
l’antiga Sala Ictineu.

Foto: Antiga Sala Ictineu

El 2010 es va celebrar la 1a Cursa Urba-
na de Sant Josep ampliant la festa tot el 
cap de setmana.

Foto: Sortida Cursa del 2017

Les seves 10 edicions, fan de la cursa 
un esdeveniment important per la ciu-
tat de figueres amb la participació de 
nombrosos corredors vinguts d’arreu de 
Catalunya.

La cursa no s’hauria pogut celebrar 
sense la col·laboració de la Policia Mu-
nicipal, Agents de Protecció Civil i els 
voluntaris que ens han ajudat a poder 
tallar els carrers de la ciutat i assegurar 
aquest esdeveniment. 

Gràcies a la col·laboració de l’Ajun-
tament, dels comerciants i del gremi 
d’hostaleria en l’entrega de trofeus, i 
regals que sortegem entre els partici-
pants.

Capítol ( II )i de l’Associació Amics de Sant Josepc. Nou, 12 - Figueres
972 53 97 74

PERRUQUERS & ESTILISTES

972 674 377 | 625 08 3570C/ Sant Antoni, 9 - Figueres

loft.informacion@gmail.com

loftperruquers_estilistes

   C/ Sant Pau, 1 - Figueres   972 50 21 37       621 335 355  
www.torner.cat - info@torner.cat

PERE PONS JACAS
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La gran concentració de firaires i les 
diverses actuacions musicals, de grups 
folklòrics, escoles de dansa, batucades, 
espectacles de circ, grups de música, 
pallassos i la xocolatada popular fan 
que sigui una fira molt completa per a 
tota la família.

La proclamació de la pubilla del barri, 
des de l’any 1994, és un altre esdeveni-
ment popular de la Fira.

La divulgació per part de la premsa es-
crita, de les emissores de ràdio, de les 
Televisions locals fan de la Fira tot un 
esdeveniment. 

El 20 de març del 2014, TV3 va dedicar 
un espai al programa Els Matins, re-
coneixent la importància de la Fira del  
Brunyol de l’Empordà.
 

Programa Els Matins de TV3

Però res tindria sentit sense els ver-
daders artífexs, que són els pastissers 
i flequers que elaboren cada any els 
Brunyols. 

En especial la pastisseria Palau que va 
iniciar la festa i la fleca Llobet que el 22 
de març de 2014 va elaborar el Brunyol 
més gran del món.

2014: El Brunyol més Gran de Món

En tots aquests anys ens hem trobat 
amb varis entrebancs, que recordem:

El 14 de juny de 2003 es va organitzar la 
fira de la coca de Sant Joan, però no va 
resultar, ja que va ser un dia molt calo-
rós i la gent no va sortir de casa.

Les coques que van sobrar es van donar 
a la trobada de les famílies d’acollida 
dels nens i nenes Saharauis que va tenir 
lloc en el castell de Sant Ferran.

Capítol ( III )i de l’Associació Amics de Sant Josep

Acupuntura, Osteopatia i Terapies Manuals
Escola de Formació

C/ Nou, 90 - Figueres 619689342 / 638728047

Estética Avançada
C/ Nou, 90 - Figueres

619689342 / 638728047

Horari: Dimarts, Dimecres, Dijous i Divendres
de 15:45h a 18:00h

per a Conductors, Caçadors, Seguretat,
Esportives, Privada, Grues, Gossos Perillosos...

CERTIFICATS MÈDICS EN GENERAL

c/ Sant Pau, 42 1r 2ª - Figueres 972 51 09 08

www.crmsantpau.com

C/ Castelló, 24
· FIGUERES ·
972 67 79 77

www.pandaventura.com
872 01 62 16

Ctra. El Far, s/n - Figueres
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l’Any 2015, va ploure tot el dia i la ven-
da de Brunyols es va reduir a la meitat.

l’Any 2010 la brigada de l’ajuntament va 
haver de treure la neu que havia caigut 
5 dies abans, per poder celebrar la Fira.

Només hi ha hagut dues cancel·lacions, 
que han sigut els anys de la Covid: 

L’Any 2020 després d’haver organitzat la 
Fira, va ser cancel·lada pocs dies abans 
de començar per les restriccions.

I l’any 2021 no es va organitzar a causa 
de la pandèmia.

Amb l’esperança, que per molts anys hi 
hagi gent compromesa a tirar endavant 
un esdeveniment tan gratificant com 
aquest i amb la seguretat que la ciuta-
dania respondrà amb la màxima parti-
cipació tant local com comarcal. 

Gràcies a tots per fer-ho possible.

Capítol ( IV )i de l’Associació Amics de Sant Josep

TAMBÉ A L’ESCALA, GIRONA, SARRIÀ DE TER, PALAFRUGELL I A WWW.FPC.ES

www.edibikesfigueres.comwww.outletedifred.com

Avda. de Roses, 71 - Vilatenim

c/ Forn Baix, 8 - FIGUERES - 872 093 759

Perruqueria - Estètica

Ctra. Besalú–Roses, 6 - Vilafant 972 284 427      
       www.inquietsstore.com

Ronda Sud, 17 - Figueres

Sala de festes
Bar musical

Discoteca
Pub

www.lasonorafigueres.com
info@laserradora.com

Segueix la nostra Programació:

lasonorafigueres

Rambla, 6 - Figueres 972 03 64 53
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