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en plena pandèmia i encara sense vacunes,
no va ser possible celebrar-la de manera
presencial. No obstant això, i per no faltar a
la seva cita anual amb el món del cavall i de
les races autòctones, va tenir lloc una mostra
digital en què els principals continguts de la
Fira es van traslladar a la ràdio i a la televisió.
Després d’aquesta aturada, aquest 2021 la
Fira de Sant Martirià tornarà com sempre
l’hem conegut: en un espai físic, en un format exposició-concurs per descobrir-la, recórrer-la i gaudir-la. I això, per sí sol, ja és un
motiu per estar satisfets i afrontar amb optimisme aquesta edició.
I no només torna, sinó que ho fa amb força. Sense oblidar mai l’essència i respectant sempre la
tradició, la Fira de Sant Martirià presenta un programa complet d’exhibicions i de concursos de

Informació:

cavalls i de races autòctones. El programa d’actes es complementarà amb el Mercat d’Artesania

OFICINA DE TURISME DE
BANYOLES
Passeig Darder
pesquera núm. 10
972 58 34 70
turisme@ajbanyoles.org
www.firadesantmartiria.com

i el nou espai divulgatiu que s’instal·larà al pavelló de La Draga i que concentrarà les xerrades,
conferències, exposicions i projeccions
de temes d’interès i d’actualitat relacionats amb la Fira.
La mostra banyolina acollirà en els tres
dies de celebració a ramaders, criadors,
productors i, en definitiva, públic vingut
d’arreu de Catalunya que recorreran i
gaudiran de l’espai del Parc de la Draga.

Fira de Sant Martirià 2021

Segueix-nos

Associació Fira de Sant Martirià

Vine a conèixer els nostres productes de proximitat i Km0 del Pla de l’Estany.
www.cabanyoles.com

Cooperativa Agrícola Banyoles

@CABanyoles

cooperativa_agricola_banyoles

OFICINES I BOTIGA DE SUBMINISTRAMENTS AGRARIS: Ctra. Borgonyà, s/n - CORNELLÀ DE TERRI - Tel. 972 57 04 52 - info@cabanyoles.com

FIRA DE SANT MARTIRIÀ_21

Edita:
Associació Fira de Sant
Martirià

tirià no en va ser una excepció. L’any passat,
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Portada:
Fotografies de l’Associació
de la Fira Sant Martirià 2019

Classes d’equitació
Escola de Horsball
Poni club
Pupil.latge
Festes d’aniversari
Lloguer de ponis

Cal Veler s/n
Camós
clubalforges@gmail.com
670 73 14 78
670 44 05 87

Tanques metàl.liques
Tanques elèctriques
de seguretat
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Tot per al cavall i el genet
Ferreteria en general
Ferrer de tall
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Bona fira!
Vine a visitar-nos a Banyoles,
t’hi esperem!
–
C. de Sant Martirià 174-192
C. de Mata, 11

LA PRIMERA FIRA
La de Sant Martirià va tenir un precedent: la Fira de Sant Martí. Fins i tot, les dues van arribar a coexistir.
Tenia lloc la setmana de l’11 de novembre a la plaça de les Rodes i s’hi duien a terme transaccions de
bestiar. La Guerra Civil va significar la seva desaparició.
La primera fira banyolina va ser la de Sant Martí, concedida

d’un oficial de l’exèrcit romà i va rebre el seu nom en honor del

pel rei Jaume I d’Aragó el 21 de juliol de 1243. Cent vint-i-cinc

déu de la guerra Mart. A quinze anys va ingressar a l’exèrcit.

anys més tard (el 1368), es va donar autorització per a la de

Posteriorment, es va convertir al cristianisme. Amb Hilari de

Sant Martirià. El 1243, el rei va atorgar permís a l’abat Guillem

Poitiers van fundar el considerat primer monestir d’Occident

de Cartellà (1221-1252) per fer una fira (“firas o nundinas”) de

(360), el de Ligugé (França). Es va dedicar a l’evangelització i a

vuit dies de durada. Es faria cada any durant la setmana de

la lluita contra els costums pagans. Va ser el patró dels trac-

Sant Martí (“Sancti Martini”), o sigui, la setmana de l’11 de no-

tants de cavalls, mules i altre bestiar de ferradura i de peu

vembre. Si aquest dia coincidia en diumenge, llavors es feia la

rodó.

setmana següent. Era norma que el sobirà protegís les fires i

Finalment, la Fira de Sant Martirià va esdevenir la més impor-

a tots aquells que transitaven pels camins amb les seves bèsties i mercaderies. La primera fira banyolina aviat es va fer un
lloc, tot i l’inconvenient que altres poblacions també celebraven fira per Sant Martí, en època de sembra i quan els ramats
havien baixat al pla a passar l’hivern.

tant, però la de Sant Martí es va continuar fent no sabem fins
quan. Al segle XVIII ja no es feia. Tanmateix, cap al 1907, es va
recuperar. I la publicació Setmanari de Banyolas del 12 de novembre de 1911, a la pàgina 2, hi dedicava un article titulat: ‘La
Fira de Sant Martí’. Entre altres afirmacions s’hi diu que “ja té

La festivitat de Sant Martí de Tours era molt popular i la vila

adquirida fama en tota la província i fins fora d’ella”.

banyolina no n’era una excepció: el 1086, en la consagració de
l’església de Sant Esteve del monestir, s’hi van col.locar al-

A la plaça de les Rodes s’hi venien mulats i mules de menys de

gunes relíquies d’aquest sant i, el 1294 s’esmentava que Sant

3, que: “Lo més remarcable d’ella va ser el gran nombre de bes-

Martí hi tenia un altar.

tiar jove, el que s’ompliren vint corrals. Les transaccions foren

El Sant
Martí de Tours (Pannònia, Hongria, 316 o 317 - Candes, Gàl.lia,
8 de novembre de 397) va ser bisbe de Tours (França). Era fill

dos anys. També comentava, en una altra crònica a la pàgina

abundants.” A la dècada dels trenta del segle XX encara durava
amb èxit desigual. El 1931 i 1933 no va ser molt concorreguda,
tant de persones com de bestiar. En canvi, el 1932 va haver-hi
molta animació i moltes vendes. La Guerra Civil (1936-1939) va
acabar amb aquesta fira que ja agonitzava abans.
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Fira de bestiar a la plaça de les Rodes. 1910-1920. Autor desconegut. Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany, col.lecció de Lluís Martí i Salló, 1102.
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JOSEP GRABULEDA SITJÀ - Arxiver municipal de l’Ajuntament de Banyoles

AMB GANES DE FIRA,
AMB GANES D’ANAR-HI
Miquel Noguer i Planas. Alcalde de Banyoles
Em congratula molt que la nostra fira de Sant
Martirià torni a la presencialitat, després de la
celebració virtual de l’any passat. I és que quan parlem d’una fira
parlem de trobades, d’encaixades, d’abraçades, de tractes, de
relació humana. Res no pot substituir el fet de ser-hi, de trepit-

formar part del nostre calendari festiu. I el seu secret, al meu
entendre, és el d’haver aconseguit reunir persones que treballen
als sectors agrari i ramader de casa nostra, domadors i ensinistradors, artesans, comerciants i firaires, juntament amb un àvid
de saber i de reconèixer l’esforç que hi ha al darrere d’una manifestació tan autèntica com aquesta. Aquesta interrelació entre
professionals i públic en general és un dels aspectes que més
enriqueix aquesta manifestació firal tan singular.

jar-la, per més que ens l’expliquin per ràdio o la puguem veure per

Com he assenyalat en ocasions anteriors, la Fira de Sant Martirià

televisió.

esdevé un dels nostres millors aparadors, de Banyoles i del Pla de

Els integrants de l’associació de la fira de Sant Martirià tornen,
doncs, a agafar les regnes i el testimoni d’una fira que es remunta

l’Estany. Hem de saber-ho aprofitar. Ens hi reconeixem i ens fem
reconèixer per tots aquells que ens visiten de fora.

a temps molt reculats, a l’edat mitjana, per continuar posant-la al

Aquest any, més que mai, tenim ganes de fira. Tenim ganes

dia, sense perdre la tradició, amb el món del cavall i de les races

d’anar-hi.

autòctones dels Països Catalans com a grans protagonistes.

Allà ens veurem!
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Al llarg dels temps, la fira banyolina ha aconseguit, sobradament,
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TORNA UN REFERENT
DE LA CIUTAT I DE LA
COMARCA
Anna Tarafa i Güell.
Regidora de Promoció Econòmica.
Comerç, Fires, Turisme i Empresa.
El 19, 20 i 21 de novembre torna la Fira de Sant Martirià al Parc de

agrícola i ramadera que es té constància data del 1368 -, la seva

la Draga. Torna novament de manera presencial, i amb les princi-

trajectòria des de la refundació ara fa 43 anys, l’han convertit en

pals activitats que l’han convertit en tot un referent per a la ciutat

un dels principals esdeveniments de la ciutat i en un llegat cultu-

i la comarca, com el concurs morfològic de cavalls, que arriba a

ral i de promoció turística i econòmica que ha superat tota mena

la seva 43a edició, la 40a exposició monogràfica del gos d’atura

d’obstacles. Entre els més recents, l’any passat, la Covid-19 no va

català o la 16a mostra de races autòctones catalanes.

donar cap treva i només va permetre fer-la en format virtual i fa

Un reflex de la seva solidesa són també les altres mostres mo-

tres anys, l’aigua va aigualir la celebració del 40 aniversari.

nogràfiques que s’han incorporat en els darrers anys de races

La Fira de Sant Martirià és part de la història, del patrimoni cultu-

autòctones de gallines, conills, oques i coloms.

ral de Banyoles que entre tots hem de preservar.

Tot i que el seu origen es remunta segles enrere, - la primera fira

Tracte acurat i personalitzat, oferint els millors
productes asseguradors i les millors tarifes

Avda. Països Catalans, 96 entresòl 1 | 17820 BANYOLES - GIRONA
Telèfon: +34 972 57 19 96 | info@i-segurbanyoles.cat

www.i-segurbanyoles.cat

JOSEP GRABULEDA SITJÀ - Arxiver Municipal de Banyoles

ESPECIALITAT: CARN DE CAVALL
Durant la postguerra, en moltes poblacions catalanes van obrir carnisseries que venien carn de cavall
perquè els metges la receptaven per combatre l’anèmia provocada per la desnutrició. Banyoles no
va ser una excepció, i al carrer Mossèn Jacint Verdaguer es va obrir l’any 1955 Can Soler, que va estar
en actiu fins a finals de la dècada dels vuitanta.

Es considera que la carn de cavall és
més saludable que la de boví i oví pel
seu alt percentatge d’àcids grassos
insaturats i pel seu contingut pobre en
greix (en això s’assembla més al pollastre, al gall dindi i al conill). És molt tendra, molt digestiva i té un sabor lleugerament dolç i agradable. Conté molt de
ferro, és rica en vitamines (B, A, C, E i K)
i pobre en sodi. És recomanable per a criatures, dones embarassades, esportistes, persones intolerants a la proteïna de vaca,
amb colesterol o sobrepès, gent gran i malalts d’anèmia.
A la postguerra, en època de penúria, quan, a causa d’una mala
alimentació i desnutrició, moltes persones patien anèmia, la
carn de cavall va esdevenir un “bon medicament” per a combatre-la i els metges la solien receptar als malalts (sobretot a
criatures i gent gran). En aquesta època, en moltes poblacions
catalanes es van obrir i van prendre volada carnisseries més o
menys especialitzades en la venda de carn de cavall. Avui dia, a
més de filets, també se’n fan hamburgueses, pinxos, croquetes,
llonganisses, xoriços, salsitxes, etc.

La carnisseria de Can Soler
Banyoles no va quedar al marge de les necessitats generals i va
agafar renom una carnisseria situada al carrer de Mossèn Jacint
Verdaguer (el conegut popularment com a carrer Gran): es tractava de la carnisseria de Can Soler.
El 1955 Josep Soler i Planas es va donar d’alta de la contribució

El 1923 Francesc Sureda i Serra
(nascut a Ravós del Terri) va posar una carnisseria a casa del seu
sogre, el barber Ubald Bonet i
Llagostera. El germà de Francesc
Sureda, Ramon, uns anys abans, ja
n’havia obert una al mateix carrer
(que en aquest moment es deia
carrer dels Turers), però aviat la va
tancar. Francesc Sureda, doncs, la
va començar a casa del seu sogre,
al número 23 de l’actual carrer de
Mossèn Jacint Verdaguer. Administrava la carnisseria juntament
amb la seva dona, la banyolina Antònia Bonet i Tarrats. La parella va
comprendre que es podia especialitzar en la venda de carn de cavall.
La carnisseria tenia de reclam publicitari a la porta d’entrada, penjat a dalt de la porta, un gran dibuix o pintura d’un cavall fet pel banyolí Jesús Barba i Veguillas.
Francesc Sureda i Antònia Bonet varen regir la carnisseria durant molts anys. Van tenir una filla, Carme Sureda i Bonet. La
Carme es va casar amb Josep Soler i Planas el juliol de 1949.
Francesc Sureda va morir uns cinc anys més tard, l’abril de 1954,
amb cinquanta-set anys. I és llavors quan Josep Soler i Planas
posa el negoci, la carnisseria, al seu nom i es dona d’alta de la
contribució municipal. Josep Soler i Carme Sureda hi varen treballar molts anys. La carnisseria es va tancar cap a final de la dècada dels vuitanta del segle XX.
Com a altres llocs, aquell taulell ple de costelles i de filets de cavall va tancar per donar pas al predomini de la vedella, el pollastre, el conill, el xai i el porc, amb uns preus més ajustats i més
preferits pel consumidor.

Foto: Entrada de la carnisseria. D’esquerra a dreta: Ubald Bonet
Llagostera, Carme Sureda Bonet, Francesc Sureda Serra i Antònia
Bonet Tarrats. 1945-1952.
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municipal i es dedicava a la “venta
de carnes frescas”. Regentava el
negoci amb la seva dona Carme Sureda i Bonet. No obstant això, el negoci de la carnisseria i de la venda
de carn de cavall venia de més lluny,
tenia un recorregut més gran.
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Antigament, el cavall era un animal
que poca gent podia tenir, només les
persones amb alguns recursos econòmics. Era un animal costós de criar i de
mantenir. A còpia de temps, va esdevenir un animal popular. La seva carn ja
es consumia al Paleolític. Tanmateix,
el Papa Gregori III, al començament del
seu papat el 732 després de Crist, va
aconsellar a Sant Bonifaci prohibir-ne
(i castigar-ne) el seu consum entre els
pobles germànics quan els evangelitzava. En la nostra cultura, el cavall ha
estat més valorat com a muntura, animal de transport, de treball, de càrrega, de companyia i d’esbarjo que com a
producte alimentari.

PROGRAMA D’ACTES 2021

20

DISSABTE
De 10 a 13 h

CONCURS MORFOLÒGIC
(SECTOR 2 i 3)

Concentració al parc de la Draga del bestiar rossam participant: Cavall de Tir,
Híbrid i Ase Català. Les inscripcions al concurs es faran a la rulot que s’instal.
larà al Parc la Draga. Cal dur el passaport, la pòlissa d’assegurança i el certificat
de desinsectació, el formulari a la pàgina principal de www.firasantmartiria.
com en el moment de fer la inscripció.

A les 12h (SECTOR 1):

19

INAUGURACIÓ FIRA SANT MARTIRIÀ 2021

DIVENDRES

CONCURSOS I EXHIBICIONS EQÜESTRES

A les 10 del matí

A partir de les 10 del matí

OBERTURA DE LA FIRA

DEMOSTRACIÓ DE FORJA,

16a MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES DELS
PAÏSOS CATALANS (SECTOR 1)

amb Màrius Alsius

(SECTOR 2, 3 i 4)

De 10 h a 20 h

9è MEMORIAL Francesc Bosch Llorella

Visites ambientades i concertades (SECTOR 1)

Trofeu al millor ase català de la Fira de Sant Martirià 2021, en finalitzar
el concurs morfològic de l’ase català.

OLOT

P

A les 11 h

DEMOSTRACIÓ DE FERRATGE DE CAVALLS,

P

rs
Exposito
rs
Exposito

Visitants

amb Màrius Alsius
A la 13 h

DOMA EN LLIBERTAT amb Inti Schenkel i Ruso Yeguada can Boada
2

S

NE

ALI

RR

CO

CONCURS DE SALT- 3r Torneig Sant Martirià
A les 10.30 h

JORNADA PER A ESCOLES:

DISTRIBUCIÓ
DE LA FIRA DE
SANT MARTIRIÀ
PER SECTORS.
PARC DE LA
DRAGA

A les 10.00 h

Visitants

4

3

A

PIST

P

6

AL

TR
CEN

DOMA WESTERN RANCH TRAIL amb Maibritt Timm amb la
Til.la i la Nicola Palmada Timm amb en Dodo
A les 13.30 h

CONCURS DE CARRUSELS

PAVELLÓ
MUNICIPAL

A la 16 h

VOLTEIG COSAC amb Club Volteig Girona
Parc
infantil

8

7

MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES (SECTOR 1)

1

A partir de les 10 h fins a les 20 h

40a EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA DEL GOS D’ATURA
CATALÀ (SECTOR 5)

5
sania

at arte

at merc

Reserv

Concurs morfològic i lliurament de premis
GIRONA

7

P

1

INAUGURACIÓ DE LA FIRA
MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES CATALANES
MOSTRA DE TRACTORS I EINES ANTIGUES

5

GOS D’ATURA CATALÀ. MONOGRÀFIC
AGILITY GOS D’ATURA CATALÀ
DEMOSTRACIÓ DE TREBALL

2

MOSTRA DELCAVALLS. CONCURS
MORFOLÒGIC

6

ESPAI DIVULGATIU

3

MERCAT D’ARTESANIA

ESPECTACLES EQÜESTRES, EXHIBICIONS I
CONCURSOS

7
8

RAÇA-TAST

4

FERRATGE I FORJA. DEMOSTRACIÓ

12è CONCURS MONOGRÀFIC

Gallina empordanesa, penedesenca, prat, Oca empordanesa, Gallina
flor d’ametller i Colom vol català

6è CONCURS MONOGRÀFIC Gallina pairal

4a MOSTRA MONOGRÀFICA Conill del Penedès
2a MOSTRA MONOGRÀFICA Colom d’Enreixat o Xorrera,

Colom Figureta, Colom Refilador Ull de Peix, Colom Ull de Maduixa,
Colom Flamenc o Colom d’Ull

ESPAI DIVULGATIU

21

Al pavelló de la Draga de 10 a 20 h

DIUMENGE

Nou espai de xerrades, conferències, exposicions i projeccions de temes d’interès
i d’actualitat relacionats amb la Fira, una
aclucada d’ull per oferir una visió des d’un
punt de vista més cultural.

DEMOSTRACIONS I EXHIBICIONS
EQÜESTRES (SECTOR 2, 3 i 4)
A partir de les 10 del matí

DEMOSTRACIÓ DE FORJA,

Projecte fotogràfic Anima Equi de l’artista
Haidé Costa

amb Màrius Alsius

A les 10 h

EXHIBICIÓ DE HORSEBALL a càrrec de les hípiques del Pla de
l’Estany

Dissabte 20 de novembre
A la 1 del migdia

A les 11 h

LLIURAMENT DE PREMIS dels concursos
monogràfics.

DEMOSTRACIÓ DE FERRATGE DE CAVALLS,
amb Màrius Alsius
A les 11.30 h

TAULA RODONA I COL.lOQUI sobre la Gallina
Empordanesa i el Conill del Penedès

2n GRAN NATIONAL, carreres de ponis
A 13 h

EXHIBICIÓ DOMA EN LLIBERTAT amb Inti Schenkel i Ruso

Diumenge 21 de novembre

Yeguada can Boada

A partir de les 10 h

DOMA WESTERN RANCH TRAIL amb Maibritt Timm amb la

TAULA RODONA, COL.lOQUI I TROBADA DE
CRIADORS de Gallina flor ametller

Til.la i la Nicola Palmada Timm amb en Dodo
A les 13.30 h

EXHIBICIÓ de WESTERN: RANCH TRAIL, HAND TRAIL,
POLE BENDING i BARREL RACING (SECTOR 8)

RACA-TAST
,

A la zona de Races Autòctones de 10 a 20 h

A partir de les 15.30 h

Espai gastronòmic de productes autòctons

QUI GUARDA EL BURRO (SECTOR 3-4)

Activitat oberta als binomis que hi vulguin participar.
Es faran equips de 3 participants.

MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES

(SECTOR 1)

A partir de les 10.30 h

EXHIBICIÓ D’AGILITY
amb Gos d’Atura Català (SECTOR 5)
A partir de 11.30 h

4a DEMOSTRACIÓ DE TREBALL AMB GOS D’ATURA
CATALÀ (SECTOR 5)
A les 12 h

9è CONCURS DE CANT DE GALL

(SECTOR 1)

MERCAT D’ARTESANIA
Al parc de la Draga de 10 a 20 h

Productes artesanals de petits productors
d’arreu de Catalunya

Per més informació: www.firasantmartiria.com

L’energia verda
més propera

info@servidraga.com
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BANYOLES LLEURE S. L. - Puigpalter, 46 Pol. Ind. UP-4 Nau B - 17820 Banyoles
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Vine a gaudir d’un àpat amb nosaltres, davant
de l’estany i a prop de la Fira de Sant Martirià
Pàrquing gratuït

ASSEGURANCES PER A
ANIMALS DE COMPANYA
LA SEVA SALUT,
LA NOSTRA
PREOCUPACIÓ
ASSEFONT 1977 S.L.
Passeig Darder, 10 - 17820 BANYOLES - Tel. 972 58 28 25
www.restaurantlacarpa.com

Agència exclusiva MAPFRE
Llibertat, 98 - 17820 Banyoles 972 57 44 37
www.mapfre.com/oficinas/ 1724
DGSFP C0058B17824566

ENTREVISTA INTI SCHENKEL AMAZONA DE DOMA EN LLIBERTAT

“Ballar amb el cavall és una de les
millors sensacions que conec”
Garrotxina de naixement i establerta a Tortellà, la història de la seva passió pels cavalls neix
quan tenia dotze anys. On vivia tenien una eugua que s’estava moltes estones sola i ella va
decidir fer-li companyia... D’aleshores ençà ha plogut molt i enguany a la Fira de Sant Martirià
tornarà a deixar tothom bocabadat amb l’espectacle de doma en llibertat que coprotagonitza
amb el seu inseparable Ruso.
Explica’m bé aquesta passió teva pels cavalls...

Com vas assabentar-te que existia?

El culpable és el meu germà,

d’entrada, és obligat subratllar que muntar a cavall a pèl és el

que sempre deia que volia

somni de qualsevol nena que comença. Dit això, un bon dia em

muntar un cavall. Quan amb la
meva família ens vam instal.lar

van proposar que si era capaç de domar una egua salvatge a la

en una casa de Tortellà, hi havia

quedar.

una eugua que s’estava moltes

Entenc que no vas desaprofitar l’oportunitat...

la deixaven muntar, no vaig poder estar-me de passar-m’hi hores
i hores fins que aquesta passió va néixer i va anar creixent. Sempre dic que va ser amor a primera vista...

Hi ha alguna cosa dels equins que no t’agradi?

Doncs mira, no. M’hi vaig passar hores, hores i més hores perquè era molt espantadissa i, tot jugant, vaig veure que, a còpia
de temps, quan, per exemple, anava al camp va començar a seguir-me i feia això i allò que li demanava... Sense saber-ho, ja vaig
aplicar conceptes de la doma en llibertat o doma natural. Després, ja aquí a Can Boada, vaig fer el mateix amb el Ruso i em va

No n’he trobat cap. M’agrada tot. I allò que puc aprendre, ho aprenc.

agradar molt que el cavall em fes cas només utilitzant la meva

També t’agrada fer espectacles?

pròpia energia i la veu. Això de ballar amb el cavall és una de les

I tant! Sí que és veritat que abans que comenci l’espectacle passo

millors sensacions que conec...

una mica de nervis, però un cop ha començat ja em concentro en

Ja veig que la teva vida està plenament dedicada als cavalls...

el cavall i aleshores m’oblido completament del que hi ha al meu

Sí, i estic formant-me perquè encara hi estigui més.

voltant. A la pista m’hi trobo còmode, sí.

Des de quan participes en la Fira de Sant Martirià?
Fent espectacles serà la quarta participació, comptant la de l’any
passat, que va ser virtual. En una ocasió vaig participar també en
el concurs Qui guarda el burro i fins i tot em vaig animar a fer un
recorregut de salt.

La Fira torna en format presencial i seràs l’única que faràs
un espectacle eqüestre... Estat emocional?
Estic molt il.lusionada per les dues coses. Respecte a la primera,
perquè sembla que, a poc a poc, anem deixant enrere la pandèmia. Pel que fa al segon punt, estic entrenant els cavalls perquè
tothom qui vingui s’ho passi d’allò més bé.

Com definiries la doma en llibertat?
Són un seguit d’exercicis que es fan amb el peu a terra i muntant
amb el cavall en completa llibertat, és a dir, sense capçada que
el lligui i sense posar-li la sella. La clau és la manera de comunicar-se amb l’animal; de manera més suau, amb els moviments
corporals o la veu. L’objectiu és que acabi fent els exercicis que li
demano. Si vols una altra definició, et puc dir que és una manera
diferent de gaudir del cavall, més respectuosa.

EXHIBICIÓ DOMA EN LLIBERTAT (SECTOR 2- 3)
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allò no podia ser. Com que ens

qual ningú es podia acostar, que si ho aconseguia me la podia
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estones sola i vaig creure que

De manera casual i sense adonar-me’n. T’explico com va anar:

DESTAQUEM

AMINA EQUI, AL NOU ESPAI
PAVELLÓ DE LA DRAGA (SECTOR 6)
DIVULGATIU
Al nou espai divulgatiu, situat al
pavelló de La Draga, es podrà veure part del projecte fotogràfic Anima Equi de l’artista Haidé Costa,
una intervenció artística a través
de la qual es descobreix l’univers
de passions per l’art i els cavalls de
la seva autora.
A través de fotografies de gran format que s’exposaran a l’interior del pavelló de La Draga, Anima Equi plasma visualment
sentiments, sensacions, experiències i, sobretot, una forma de
relacionar-se amb el món. I com a resultat un acte introspectiu
de conscienciació existencial sobre com tots, sense excepció,
oscil.lem entre els estats de domesticació i llibertat il.lusòria.
www.haidecosta.com - IG @haidecosta
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RAÇA-TAST

RACES AUTÒCTÒNES (SECTOR 1)

A la Fira de Sant Martirià quan la gana es faci notar, els visitants
podran esmorzar, dinar degustant una acurada selecció de productes autòctons i de km0. Ubicat a la zona de races autòctones,
en una carpa especial per acollir-lo i en un horari de les 10 del
matí a les 8 del vespre en, el Raça-Tast oferirà la possibilitat de
gaudir d’un bon bistec de vaca bruna amb patates ecològiques,
d’una hamburguesa de poltre pirinenc amb verduretes de l’hort o
d’un mató o formatge curat d’ovella ripollesa com a postres.

Miquel Planells va ser un dels
impulsors de la transformació que va fer la Fira de Sant
Martirià fa més de quatre dècades. Aficionat al món del
cavall i com a president del
Club Hípic Banyoles, va contribuir de forma destacada a
transformar la Fira de Sant
Martirià per convertir-la en una fira de bestiar rossam i incorporant-hi concursos de cavalls. Miquel Planells va ser també
un gran speaker de la Fira de Sant Martirià. L’any 2004 la malaltia el va obligar a retirar-se i aquest 2021 ens ha deixat.

EN RECORD DE LO MATEU DE TORALLA
L’any 2020 ens va deixar Antoni Figuera Corts,
conegut com lo Mateu de Toralla, un pastor i
ramader que va participar en nombroses activitats de promoció de l’ovella xisqueta. A Banyoles
el recordem i l’homenatgem perquè, gràcies a la
seva empenta i col.laboració, des de l’any 2008
es pot veure a la Fira de Sant Martirià l’ovella
Xisqueta. L’Antoni formava part de Casa Mateu
de Toralla (Pallars Jussà), una explotació tradicional que des de fa cinc generacions es dedica a la cria de
Xisqueta, una tasca essencial per a la conservació de la raça.

43a EDICIÓ
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EN MIQUEL PLANELLS, EN CAPA

La ramaderia extensiva,
clau en la gestió del territori
i la prevenció d’incendis
La ramaderia extensiva contribueix a la reducció del
combustible forestal. Ramaders i pastors col·laboren
en la prevenció d’incendis d’una manera més sostenible i,
a llarg termini, més eficient.

Sabies que...?
Consumir biomassa, carbó vegetal, vi, oli o productes
provinents de ramats que pasturen als boscos assegura
una gestió eficient del terreny forestal i el prepara per
afrontar els incendis.

CaixaBank,
Millor Transformació Bancària
del Món el 2021
La confiança dels nostres 21 milions de clients i una manera
diferent de fer banca, propera i compromesa amb les
persones i la innovació, han permès que avui Euromoney
ens reconegui mundialment amb aquest premi, que s’uneix
al que ens havia concedit recentment com a Millor Banc
a Espanya 2021.
Gràcies a tots per fer-ho possible.

LA GALLINA
FLOR D’AMETLLER
Text: Jaume Berenguer i Boix. Foto: Josep Ferré i Guinovart

La Gallina Nana de Flor d’Ametller és de mida reduïda, però això no li impedeix incubar els
seus ous i la d’altres espècies, la seva gran utilitat en el galliner, tan bé com la resta de races
catalanes més grans. Respecte a la posta, va per davant de totes...
Més endavant, l’any 2008, es va crear a Rodonyà (Alt Camp) l’Associació de la Raça Flor d’Ametller (ARFA) amb l’impuls de criadors,
com ara Josep Ferré, Xavi Jiménez, Ramon Amenós i la presència del mateix Ignasi Ferré, amb l’objectiu d’agrupar criadors per
assegurar la seva preservació i la seva millora morfològica en
etapa de treball d’estandarització amb la participació en certàmens per promocionar-la i redactar un patró ja força complet.
D’aleshores ençà, en un estat de selecció i homogeneïtzació ja
considerable, han anat apareixent nous colors, un augment de
socis criadors i una junta renovada per seguir treballant i avanDe les més conegudes de raça nana, autòctona catalana i pre-

çant amb aquesta petita raça.

sent des de fa molts anys en el món rural, la principal localització

Posta

d’aquesta gallina se situa a la meitat sud i a l’interior de Cataluespavilada, de diferents colors de base, però sempre clapada de
blanc recordant els pètals de les flors de l’ametller. D’aquí el seu
nom. Coneguda també popularment com a quiques, peterrones o
periquines, entre altres denominacions.
La seva gran utilitat en el galliner ha estat sempre la d’incubar,
tant els seus propis ous com la d’altres espècies, malgrat que el
seu caràcter dòcil fa possible que sigui un animal molt fàcil de
criar. Es tornen lloques amb facilitat, i en les masies i cases de
pagès les utilitzaven per incubar tant ous propis com d’altres aus,
mantenint índexs de fertilitat dels ous propis d’un 95% i d’incubabilitat dels ous fèrtils del 90%.

El pes dels seus ous estan al voltant dels 38 grams. L’Inici de la
posta sol ser al cap de quatre mesos i mig de vida i, per tant, més
aviat que les races catalanes de mida gran, en què les gallines

Estàndard

pesen uns 500 grams. El mascle també arriba a la seva maduresa

A finals de la dècada dels noranta del

ximadament. Una vegada arriben a adults, la gallina pesarà uns

segle passat, arran de l’exposició monogràfica de races autòctones celebrada

sexual al voltant d’aquesta edat i pesarà uns 700 grams, apro800 grams i el mascle, 1.100.

a Montbrió del Camp, el senyor Ignasi

Les seves característiques morfològiques són les següents:

Ferré de Valls va presentar una parella

cresta senzilla amb cinc dents, amb presència de clavell i dreta

d’aquesta raça. Això va ser la punta de

en ambdós sexes; orelletes blanques; iris de l’ull ataronjat, tarsos

llança que va animar als membres d’una

blancs i que poden tenir taques negroses en la varietat negra.

jove Aviraut (empresa especialitzada en races autòctones, a través

Destaca també que existeixen moltes varietats de color, com ara

d’un treball en equip format per l’Amadeu Francesch, Josep Ferré i

la Negre Clapejat, Aperdiuat daurat fosc, Aperdiuat platejat, Por-

Montserrat Ribas) a iniciar unes primeres tasques de recuperació i

cellana, Mistela, Coll de Palla, Llimona, etc.

selecció de l’esmentada raça, definint així les seves principals ca-

Més informació: www.flordametller.net

racterístiques morfològiques i establint ja un primer estàndard.
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nya. Es caracteritza per ser de mida reduïda, elegant, desperta i
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totes les seves varietats de color presents. S’iniciava una nova

RACES AUTÒCTÒNES (SECTOR 1)

EL MILLOR ASE DEL MÓN

FIRA DE SANT MARTIRIÀ_21

Si a Catalunya en tenim una raça pròpia i els catalans som com som, no serà que el nostre burro és molt
més burro que la resta de burros? La pregunta no és pas pejorativa, ans al contrari, perquè la resposta és
afirmativa de totes totes: sí, el ruc català és un animal molt apreciat arreu del món, el millor de la seva
espècie, i ben orgullosos que n’hem d’estar!

43a EDICIÓ
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Les races autòctones catalanes
No us hi trenqueu pas les banyes: un burro, un ruc i un ase són el
mateix animal. A Catalunya en tenim una raça pròpia i hem remogut
cel i terra per conservar-la. I per alguna deu ser perquè els catalans,

tenien un guarà jove que feia patxoca. Els militars havien apreciat
des de sempre les qualitats del nostre ase per dur a terme treballs
de tota mena i encara en conservaven un exemplar amb tanta vitalitat que se li escapava per les orelles. De nom Campanero, va ser el

de rucs, no en som ni gens ni mica. L’anomenen guarà i sí, està con-

semental que va iniciar la nissaga de renaixement d’una raça gairebé

siderat el millor del món entre totes les races i varietats d’ases que
existeixen per la seva força, intel.ligència, resistència i elegància, ja

extinta. Des de llavors Can Fuives és considerada una mena de casa
refugi del ruc català.

que reuneix totes les qualitats, i en el màxim grau desitjat, que es

Conqueridor

poden exigir a aquest animal. És el més fort de tots, el que té més
alçada i corpulència, i molt resistent al fred i a les malalties. És tenaç,
tossut, treballador, de caràcter agradable i, en contra del tòpic, molt
intel.ligent. I per acabar-ho d’adobar, el més adient per produir mules
de la millor qualitat.
Antigament, la seva importància en el món de la pagesia va ser cabdal perquè era l’instrument de càrrega per excel.lència que empraven els nostres avantpassats: podia estar-se fins a tres dies sense
beure ni una sola gota d’aigua amb fins a 100 quilos de pes a les espatlles. Quan la mecanització va arribar al món agrari a finals de la
dècade dels setanta, els vehicles motoritzats van anar arraconant-lo
a poc a poc i es va donar el tret de sortida a un progressiu descens
d’exemplars a les masies, fent més que evident el risc de desaparició.

El salvador

Aquest animal de grans orelles, cos pelut i aspecte bonhomiós ha
estat el protagonista de moltes històries, llegendes i anècdotes. Una
de les principals curiositats és que el nostre burro català va jugar un
paper decisiu en la conquesta de l’oest americà.
El president George Washington, que ja va tenir una granja criadora
i reproductora, va ordenar importar diversos exemplars del nostre
ase a Nord Amèrica amb l’objectiu d’enfortir la genètica dels cavalls
locals. D’aquesta manera es va crear la raça Kentucky Catalan Donkey que l’any 1830 va ser emprada com a instrument de càrrega i,
posteriorment, per fer els treballs del camp en les granges que els
colons americans van anar ubicant en terreny dels indis. Van ser mules filles de guarans catalans les que, principalment, van dur els pioners cap a l’Oest, i van ajudar a engegar el país. Anys després, el 1916,
el ruc català va ser declarat a l’Amèrica del Nord com l’animal més

La línia vermella s’havia superat de llarg, però aleshores va aparèixer

preuat del món per la seva noblesa, fortalesa i alçada.

caiguda del cel la figura de Joan Gassó i Salvans, qui als anys setan-

Un símbol de Catalunya

ta va posar fil a l’agulla per intentar recuperar una raça que llanguia.
Amb fermesa i voluntat, va recórrer tots els pobles haguts i per haver on sabia o li havien dit que hi havia un dels pocs exemplars d’ase
català que quedaven vius, els va comprar i els va reunir en una finca
de la seva propietat a Olvan (Berguedà) de nom Can Fuives. En total,
32 someres d’edat avançada... i cap mascle qualificat per muntar. Un
panorama que convertia en extremadament difícil la missió de fer
créixer la família.
Tanmateix, algú li va comentar a cau d’orella a en Joan que en una

Als anys noranta es va posar de moda en algunes localitats de Catalunya col.locar un adhesiu del cèlebre toro d’Osborne (que anuncia un
conyac i representa la marca Espanya) a la part del darrere dels cotxes. En contraposició, a Banyoles es va idear i executar una contra
campanya amb l’eslògan Planta’t el Burro que va agafar una dimensió tan gran que va acabar convertint el burro català en un símbol
d’identitat i de la imatge del nostre país. El que va començar com una
juguesca entre col.legues va esdevenir una representació del sentiment català plasmat en adhesius, samarretes, clauers, etc.

caserna de cavalleria de l’exèrcit espanyol a l’Hospitalet (Barcelona)
CONCURS MORFOLÒGIC (SECTOR 2)

AFRAC

Associació Foment Raça Asinina Catalana

El 1978, en el marc dels actes de la Fira de Sant Martirià d’aquell
any, dos veterinaris de Banyoles, en Pere Comas i l’Esteve Bosch,
van organitzar un concurs per atraure els possibles exemplars
d’ase català que quedaven a la comarca i reobrir el llibre de registres de la raça (es van presentar 8 someres i 2 guarans). El mateix
dia es va fundar l’Associació del Foment de la Raça Asinina Catalana (AFRAC), que des d’aleshores vetlla per protegir-la, fomentar-la
i millorar-la.

El ruc català i la
biodiversitat
Som propietaris d’una finca forestal que durant dues generacions
només s’hi va practicar una gestió
forestal extractiva, és a dir, tallades
importants d’alzina i no sempre ben
executades des del punt de vista silvícola. Quan la vam comprar fa uns
deu anys la vam trobar una mica desendreçada...
El primer que vam fer va ser elaborar
un Pla de Gestió Forestal (PGF) amb
l’objectiu de recuperar el bosc i obtenir unes pastures dignes. I teníem
clar que la neteja del sotabosc s’havia de fer amb rucs per dos
motius: perquè fos sostenible i perquè volíem un ramat de ruc
català per col.laborar en la pervivència de l’espècie.

25%
de descompte

DE LA LLUM
FINS AL 2022*
* Oferta limitada als 200 primers clients domèstics que contractin gas.
Descompte aplicat en el terme d'energia de la factura elèctrica
per a consums des del dia 1 del mes de la contractació del gas,
i fins al 31 de desembre de 2021.

contracta-ho a
www.agrienergiagas.com
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el teu concessionari
Cupra al Pla de l’Estany!

El ruc català, com totes les races autòctones, té un gran valor,
i no tan sols pel que representa de record viu per a la nostra
història i cultura. Tots els exemplars pertanyen, generalment,
a troncs genètics molt allunyats de les races industrials i, per
tant, són dipòsit d’una diversitat genètica que cal preservar. En ser explotats majoritàriament en règim extensiu, en
pasturatge, els rucs catalans constitueixen la base ideal per
a l’establiment i la preservació de sistemes sostenibles de
producció ramadera, i contribueixen de forma destacada al
manteniment d’ecosistemes de gran valor paisatgístic i ecològic. Mantenir ramats de rucs com a element netejador del
sotabosc per a la prevenció d’incendis forestals és un objectiu, però n’hi ha d’altres com ara la recuperació de prats de dall
seminaturals i la preservació del paisatge en mosaic.

Cupra Formentor

Allà on hi ha rucs, els prats estan ben conservats amb una proporció d’espècies interessant i tenim un bosc mixt de roure i
alzina on fa goig de passejar! I ells estan feliços i sans!
Si tenim en compte les noves directrius de gestió forestal
d’aquest país, amb la tendència a augmentar prats de dall seminaturals gestionats amb ramaderia extensiva i evitant la
sobrepastura, a aquests animals se’ls gira feina! Ens poden
ajudar i molt amb la gestió del bosc a Catalunya. Sols cal fer
plans i introduir una mica de ciència.
Teresa Faine Codina
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L’AFRAC va néixer el 1978 a la Fira

PASSA’T A
AGRIENERGIA GAS
I ET REGALEM UN

Cupra Born (100x100 elèctric)

QUALITAT, DE CONFIANÇA I AL TEU COSTAT

www.aurosabanyoles.com
Camí de la Creu d’en Trull, s/n · Polígon La Farga - Banyoles · 972 57 55 11

Segueix-nos!
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Per més informació: 646 492 310

