Per gaudir del món del cavall
i conèixer les races autòctones
dels Països Catalans

18, 19 i 20 de novembre de 2016

BANYOLES

NOVETAT!

ESPECTACLES EQÜESTRES
CONCURS I EXPOSICIÓ DE BESTIAR ROSSAM
XII MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES
MERCAT D’ARTESANIA
FIRA MULTISECTORIAL FIRESTANY
FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
RAÇA-TAST AMB PRODUCTES AUTÒCTONS

www.firasantmartiria.com
Segueix-nos a

Seguretat
antirobatori
i antiagressió

el vidre més solvent que respon a totes les demandes
del mercat. T’assegura un enorme aïllament tèrmic i acústic, una alta
protecció solar i una rotunda seguretat antirobatori i antiagressió que es
posen al servei del confort personal.

Demana’l!

molta

informa-te’n amb el teu professional de confiança

Apps ESPA

evopool.espa.com
www.espa.com
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UNA NOVA FIRA PER
A UNA NOVA ERA
Recuperada fa 38 anys, la de
Sant Martirià és la Fira comarcal
per excel·lència del Pla de l’Estany i
de referència a la província de Girona. És un magnífic aparador del món del cavall i de les races autòctones
dels Països Catalans que reivindica els oficis tradicionals de
la ramaderia i l’agricultura, i el paper clau que encara tenen a
casa nostra. És una mostra plenament consolidada, arrelada a
Banyoles i a la seva gent, que dinamitza el comerç de la ciutat.
Representa un punt de trobada molt esperat per a tots aquells
professionals que treballen en el sector agrari, però també
pels milers de persones que la visiten cada any.
Malgrat que gaudeix d’una salut envejable perquè ha aconseguit superar els desafiaments econòmics i perllongar-se en
el temps, a la Fira li ha arribat l’hora d’evolucionar. Vivim en
l’era dels espectacles de masses i els que tenen els cavalls
com a protagonistes cada vegada agafen més rellevància, i la
mostra no se’n podia quedar al marge. Es tracta d’avançar per
adaptar-se als nous temps i apropar-se, de la manera més resEdita: Associació Fira de Sant Martirià
Disseny: Estudi Oliver Gràfic
Impressió: Rotimpres

Tiratge: 15.500 exemplars
www.firadesantmartiria.com
Novembre 2015

pectuosa i acurada possible, als formats que més acceptació
tenen entre la gent. Créixer per continuar a la palestra.
Amb l’objectiu d’augmentar l’interès i atraure més públic, sense trair la seva essència i el seu esperit tradicional, la Fira de
Sant Martirià fa enguany un pas endavant modificant la programació dedicada als cavalls; s’eliminen els concursos morfològics, però es conserven els del burro català i els animals
híbrids. La nova i ferma aposta de futur són els espectacles
eqüestres que tenen lloc en una nova pista de dimensions
més reduïdes. Una graderia permet sopar mentre es gaudeix
en directe de les habilitats dels equins. El vessant artístic dels
cavalls és el gran reclam de la nova Fira, que pretén exhibir
la cara més brillant del món de l’hípica. S’han programat xous
d’enorme bellesa i plasticitat en dos dels tres dies de Fira, dissabte a la nit i diumenge a la tarda, dirigits a petits i grans.
Esperem que aquesta nova proposta agradi a tothom.
Joan Frigola i Jaume Martí
Associació Fira de Sant Martirià
Informació: OFICINA DE TURISME DE BANYOLES
Passeig Darder - pesquera núm. 10 | 972 58 34 70
turisme@ajbanyoles.org | www.firadesantmartiria.cat

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels
Programes de suport al desenvolupament local.

MENÚ
FIRA SANT MARTIRIÀ

15€

MENÚ
FIRA SANT MARTIRIÀ

15€

MENÚ
Passeig Dalmau, 63
FIRA SANT
MARTIRIÀ
972 58 48
79

15€

info@hotelast.com

Passeig Dalmau, 63
972 58 48 79
info@hotelast.com

Passeig Dalmau, 63
972 58 48 79
info@hotelast.com

800m 2 DE BOTIGA MULTIESPORT
PÀRQUING PER ALS CLIENTS
C. de la Llibertat, 137 - 17820 Banyoles - Tel. 972 57 49 02 - banyoles@base.net

Generalitat
de Catalunya
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REPORTATGE

UN GIR CAP A L’ESPECTACLE
Òscar Bonet. Periodista

La Fira de Sant Martirià porta a Banyoles alguns dels principals espectacles hípics
que es poden veure en l’actualitat a Europa. Els millors artistes del moment
ofereixen números plens de dinamisme, màgica i pinzellades còmiques dirigits a
tots els públics, però sobretot als més petits. Per no perdre-s’ho.
Volteig cosac, posta
hongaresa,
doma
clàssica artística,
doma en llibertat,
torneig medieval... i
molt més! Els millors
números dels
millors
artistes
europeus
d
e
l
moment
actuen a la
Fira de Sant
Martirià
d’enguany
en el marc d’una programació
dedicada als cavalls que s’ha
modificat de soca-rel per adaptarla als nous temps i, de passada, fer
augmentar el nivell d’interès i atracció
d’una mostra que, malgrat tot, ja és un
punt de trobada i una cita ineludible per
a tots els aficionats al cavall i a les races
autòctones.
Els espectacles eqüestres s’han consolidat
com una de les activitats d’oci familiar
més rellevants en molts països del vell
continent, també a Catalunya.
Innovadors, dinàmics, atrevits

La millor carn per la teva taula.
Servim carn de qualitat i proximitat

VENDA ON-LINE www.carnstrias.com
Carrer de la Bassa del Cànem 62 - BANYOLES - Tel. 972 57 34 74
www.carnstrias.com

i divertits. Breus números encadenats en què s’aconsegueix
captivar i involucrar els espectadors. Així són els xous que es
poden veure a la carpa del parc de la Draga. El cavall i l’home
arriben a un punt de mimetisme i de coordinació increïbles,
entenent-se només amb la mirada. El domini del genet sobre
la seva muntura, la tècnica depurada i l’obediència de l’animal
queden reflectides en unes exhibicions magistrals.
Els cavalls mostren un gran ventall d’habilitats guiats només
pels peus i la veu de l’ensinistrador, aconseguint crear un
ambient màgic que estremeix el públic per la seva creativitat
i bellesa. Tot plegat, esquitxat amb pinzellades còmiques que
agraden especialment als més petits. La programació abasta
quatre números eqüestres ben diferents, però amb una
característica comuna: l’alta qualitat.

L’HABILITAT FETA ART
Conegut i admirat arreu d’Europa, Florin Cristinel Harabor, de
nacionalitat francesa, ha realitzat un gran nombre d’actuacions
pel vell continent que no ha deixat mai ningú indiferent. Les
cabrioles que duu a terme sobre el cavall demostren que la
seva habilitat és superlativa, un art. Considerat com un gran
mestre en volteig cosac i posta hongaresa, és també un
reconegut especialista en escenes de pel·lícules de l’oest i
professor d’equitació. Les seves exhibicions són, a ulls de la
crítica, les millors que es poden veure en l’actualitat.

CAVALLS COMEDIANTS
Guillaume Assire-Becar, també francès com Harabor, desafia
la raó amb un espectacle còmic que ens fa preguntar: els
cavalls, són tan intel·ligents? En les seves representacions

NOVETAT!

ESPECTACLES EQÜESTRES

Els millors
artistes i números
del moment!

(sobretot en l’espectacle ‘La vie est belle’) hi pren part un gos
que interactua amb l’equí i amb el seu amo de manera brillant.
L’eclosió d’Assire-Becar va arribar l’any 1996, a Avinyó, on es
va endur el premi principal del certamen per l’originalitat i la
posada en escena de la seva proposta. Ha realitzat diverses
gires internacionals en què el seu xou ha esdevingut un
autèntic fenomen de masses i en què els espectadors, un
cop acabat, han valorat com una representació eqüestre
senzillament espectacular.

DOMA NATURAL
Lluís Pell, català de Monells, fa temps que es dedica a la cria
de cavalls de pura raça espanyola i al seu entrenament amb
doma natural i doma clàssica. Els equins, imponents i hàbils,
galopen en cercles, s’aturen, s’agenollen i s’aixequen sobre
les potes posteriors. Pell, un espàrrec andalús a Catalunya,
ofereix cursos de doma lliure aprofitant la seva llarga
trajectòria com a ensinistrador (va començar a dedicar-s’hi
a l’edat de 20 anys).

Florin Cristinel Harabor
Guillaume Assire-Becar
Lluís Pell
Excalibur
Dissabte 19 de novembre, a les 21h

ESPECTACLE DE NIT
Preu entrades:
Espectacle i sopar: 25€
Fila zero: 10€ - Entrada de peu: 5€

Diumenge 20 de novembre, a les 17h

ESPECTACLE DE TARDA
Preu entrades:
Espectacle a la zona VIP: 15€
Fila zero: 10€ - Entrada de peu: 5€

BATALLES MEDIEVALS
La companyia Excalibur realitza tornejos medievals
amb cavalls des de fa temps amb un nivell de realisme i
espectacularitat sorprenents. Els genets i els seus cavallers
fan una demostració de la seva destresa sobre l’equí: tir de
javelina, xíndries esberlades, la impactant justa a cavall…
Àrabs, saxons o els temibles cavallers de Valàquia, equipats
amb les seves millors gales, banderes i armes, galopen
ferotges a la recerca de la victòria. Batalles èpiques que
transporten a temps pretèrits.

Venda anticipada i reserves:
Oficina d’Informació de cal Moliner

972 584 821
Més informació:

www.firasantmartiria.com

PERE J. COMA COSTA
VETERINARI

CA L’ORIOL - 17833 FONTCOBERTA
Tel. 972 57 60 76 - Mòbil 659 798 140
pcomacosta@gmail.com
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ARTICLE

UNA GRAN TRADICIÓ A EUROPA
Originaris d’Anglaterra, els espectacles eqüestres van evolucionar en paral·lel amb el circ i en l’actualitat
tenen una gran acceptació a països com ara Bèlgica, Alemanya i, sobretot, França, on fins i tot s’ha creat
una acadèmia per formar futurs genets i noves propostes artístiques.
Els espectacles eqüestres no són massa habituals a Catalunya,
però sí tenen una llarga i extensa tradició a diversos països europeus, com ara França, Bèlgica, Alemanya o Anglaterra, d’on
són originaris. Van aparèixer durant el segle XVIII per fer passar l’estona a un públic aristocràtic que quedava bocabadat
contemplant les demostracions dels moviments de combat que
feien els cavalls militars. A posteriori, el seu desenvolupament
va anar en paral·lel al del circ. L’any 1768, un home anomenat
Philip Astley que havia format part del Regiment de Dragons de
l’exèrcit britànic va muntar a Londres una escola
d’equitació, la Astley’s
Amphitheatre of Equestrian Arts (l’amfiteatre d’arts
eqüestres d’Astley). Servint-se de la seva habilitat
per a l’ensinistrament, va
programar diversos espectacles en què els cavalls duien a terme acrobàcies de doma clàssica.
Astley va decidir que la
pista fos circular (d’aquí
prové el nom de circ, circus) perquè permetia al
públic gaudir d’una visió molt àmplia de l’espectacle, i va constatar que el diàmetre de la mateixa havia de ser de 13 metres
justos perquè els cavalls poguessin galopar a velocitat constant i sense perill. D’aquesta manera, a més, el genet es podia
mantenir en equilibri ajudant-se únicament de la força centrífuga. Per distreure el respectable entre actuació i actuació, va introduir els pallassos i, anys després, ja van aparèixer a escena
trapezistes, saltadors i d’altres animals. L’èxit va provocar que
els espectacles s’expandissin com una epidèmia i al voltant del
1780 ja se’n té constància a França. En el segle XIX, van patir

un canvi substancial: van deixar de ser itinerants i van començar a tenir lloc en espais fixos perquè el públic era constant i
el taquillatge estava assegurat. La popularització definitiva va
arribar quan dues famílies entregades al cavall, la Bouglione i
la Grüss, van crear sofisticades produccions que estremien els
espectadors per la seva bellesa. Després d’uns anys de decadència, vora el 1970 la febre pel cavall tornà a aparèixer a França, on l’entusiasme pels equins es manté ben viu avui dia. De
fet, allà hi té lloc una trobada anual d’artistes on es presenten
les noves i trencadores
propostes. I també s’hi
celebra el Cheval Passion a Avinyó, la cita
més important d’Europa. A l’acadèmia d’arts
eqüestres es formen
nous genets i es pareixen espectacles que,
posteriorment,
són
adquirits (alguns, no
pas tots) per empreses
especialitzades en la
seva explotació i distribució. Al Canadà, a
França i a Alemanya hi
tenen la seu tres societats mercantils, Cavalia, Zíngaro i Apassionata, que han produït
xous a gran escala que s’han convertit en autèntics fenòmens
de masses.
En l’actualitat, els espectacles eqüestres apel·len a la dansa, al
teatre, al circ, al cant, a la música o a la pintura i es representen arreu del món en circs, escoles de formació, museus, parcs
d’atraccions, teatres, fires, trobades i fins i tot, en festes d’aniversari. En els darrers anys, la demanada provinent del cinema
ha crescut de manera exponencial.

Tanques metàl·liques
Tanques elèctriques
de seguretat
Tot per al cavall i el genet
Ferreteria en general
Ferrer de tall

PROPERA OBERTURA AGROBOTIGA I CARNISSERIA
A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS DE BORGONYÀ!!

www.cabanyoles.com
Cooperativa Agrícola Banyoles

@CABanyoles

AGROBOTIGA I FÀBRICA DE PINSOS: Plaça Monestir, 19 - BANYOLES - Tel. 972 57 41 94
OFICINES I BOTIGA DE SUBMINISTRAMENTS AGRARIS:
Ctra. Borgonyà, s/n - CORNELLÀ DE TERRI - Tel. 972 57 04 52 - info@cabanyoles.com

ENTREVISTA A JOANA VILÀ
Cinquè tinent d’alcalde i regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció econòmica de l’Ajuntament de Banyoles

“S’HA APOSTAT PER ESPECTACLES DE
QUALITAT, INNOVADORS I SORPRENENTS”
Evolucionar per fer augmentar el nivell d’interès de la Fira de Sant Martirià en benefici
dels visitants, que gaudiran d’una proposta d’un alt contingut estètic, i també en
benefici del teixit comercial de la ciutat, per descomptat. Aquests són, a grans trets,
els principals motius pels quals la mostra banyolina de bestiar i races autòctones ha
fet un pas endavant. “Els canvis introduïts afegiran dinamisme a una Fira que ja té molt
d’atractiu”, explica la regidora, satisfeta pel nou rumb emprès.
Per què aquest canvi i per què ha pres aquesta direcció?
La Fira sempre ha procurat adaptar-se als nous temps, renovar-se,
ampliar programacions i afegir continguts per dinamitzar-la i continuar essent un punt d’atracció en cada nova edició. Ja es va fer un
canvi substancial en els orígens de la ‘nova’ Fira quan es va complementar l’oferta d’activitats per posar-la al dia i obrir-la a nous
públics. Per a aquesta edició, s’ha decidit fer un pas endavant i
programar espectacles eqüestres perquè tenen una gran acceptació en trobades d’arreu d’Europa. De fet, hem assistit a algunes
d’elles per comprovar-ho i hem pensat que podrien constituir un
element més per generar atracció de visitants també a la ciutat.
Els espectacles tenen un denominador comú: la qualitat.
Sí, hem estat molt curosos. S’ha fet un treball incansable anant a
veure espectacles, seleccionant aquells que podrien encaixar amb
el perfil de visitants que tenim i contactant amb els organitzadors.
S’ha treballat per tancar una excel·lent programació de cavalls per
a una mostra que ja té molta qualitat en els seus continguts, propostes i activitats. No hem d’oblidar que és una de les cites firals
més importants i consolidades de Banyoles, un referent de la comarca i del país. És per això que els canvis han de ser molt reflexionats perquè contribueixin positivament a la seva evolució. Una
de les claus és apostar per la qualitat, però també per la innovació,
per espectacles que aportin un contingut estètic atractiu que sorprenguin i cridin l’atenció de l’espectador i del visitant.
La resta de programació es manté per no perdre l’essència de la
Fira, la tradició, la història, la festa... És així?
En efecte, la Fira és avui dia una suma de molts factors que la fan
atractiva per a diferents públics. Aquest és el seu element definito-

ri i no el podem ni el volem modificar perquè és el que els banyolins
i els visitants esperen trobar. Per això, les propostes es mantenen
com cada any, amb els ajustaments necessaris que ens fan arribar
els firaires i els assistents per millorar-ne l’organització. Els canvis
introduïts hi afegiran dinamisme i atractiu, i el visitant trobarà el
mateix que sempre, però amb noves propostes afegides.
La gent de Banyoles s’identifica amb la seva Fira, se l’ha feta
seva. A què és degut aquest sentiment de pertinença tan fort?
La Fira és una de les activitats més consolidades de la ciutat. Prové d’una tradició de l’edat mitjana, quan era un mercat de bestiar
concorregut que responia a una realitat ben diversa, però pròpia
de Banyoles i la comarca. Amb el pas dels anys ha evolucionat
paral·lelament amb la societat trobant punts d’atracció per a tothom: des de la mostra comercial fins al mercat d’artesania o del
dibuix i la pintura, a banda de la programació eqüestre. Per això,
la Fira és la nostra Fira. Ha crescut amb la ciutat i la seva gent,
ha sabut acollir banyolins i visitants, i ha aconseguit que agents
diversos s’hi impliquin.
També és important perquè contribueix a dinamitzar el comerç...
Una de les activitats que atrau un públic més divers és la Fira. Visitants que s’estan entre nosaltres un, dos o més dies i que s’allotgen, mengen i compren, un benefici que repercuteix en l’economia
del territori. Ens agrada potenciar aquelles propostes que ajudin a
dinamitzar la ciutat, promoguin el consum en els establiments de
proximitat i facin que sigui tot l’any una destinació activa, interessant i atractiva. Miri, a la campanya ‘Vine en família i et regalem
Banyoles’, amb avantatges per a les famílies que es queden a dormir, ja s’hi han acollit diversos visitants de la Fira.

V. Matamala, 10 - 17244 Cassà de la Selva
Tel. 639 700 998 - 972 46 38 72

www.cancomas.cat
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PROGRAMA
D’ACTES
2016
DIVENDRES 18
A les 10 del matí

OBERTURA DE LA FIRA

MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES
DELS PAÏSOS CATALANS (SECTOR 2)
De 10 del mati a 8 del vespre

JORNADA PER A ESCOLES:
VISITES AMBIENTADES I CONCERTADES (SECTOR 2)
A les 8 de la tarda:

INAUGURACIÓ DE LA FIRA SANT MARTIRIÀ 2016
FIRA MULTISECTORIAL- FIRESTANY (SECTOR 3)

DISSABTE 19
Durant tot el matí

CONCURS MORFOLÒGIC
Concentració al parc de la Draga del
bestiar rossam participant
en les
categories de: Cavall de Tir, Híbrid,
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 (formulari pag. Web
http://www.firasantmartiria.cat/) en el
moment de fer la inscripció.

A partir de les 10 del matí:

XXXVI EXPOSICIÓ
MONOGRÀFICA DEL GOS
D’ATURA CATALÀ (SECTOR 2)
concurs morfològic i lliurament de premis
De 10 del matí a 8 del vespre

MOSTRA DE RACES
AUTÒCTONES DELS PAÏSOS
CATALANS (SECTOR 2)

- Taula rodona, col·loqui i trobada de
criadors de “la gallina empordanesa”.
A les 5 de la tarda
- Col·loqui sobre el Colom “Vol català”
De 10 del mati a 2/4 de 9 del vespre

MOSTRA DE TRACTORS I
D’EINES ANTIGUES DEL CAMP
(SECTOR 6)

Altres activitats:

FIRA MULTISECTORIALFIRESTANY (SECTOR 3)

Durant tot el dia

MERCAT D’ARTESANIA (SECTOR 4)

ESPECIAL RACES AUTÒCTONES
DEL PIRINEU ARAGONÈS

FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
(SECTOR 5)
A partir de les 4 de la tarda

V MEMORIAL
Francesc Bosch Llorella

A partir de les 10 del matí

Trofeu al millor ase català de la Fira
de Sant Martirià 2016, en finalitzar el
concurs morfològic de l’ase català.

8è CONCURS MONOGRÀFIC:

ESPECTACLES EQÜESTRES

Gallina empordanesa, oca
empordanesa, gallina flor d’ametller i
colom vol català.

Plataforma per a nous valors.

Inici dels concursos: 2/4 d’11 del matí

2n CONCURS MONOGRÀFIC:

A les 10 del matí

Gallina pairal

CONCURS DE CARRUSSELS

A la 1 del migdia
- Homenatge al Dr. Amadeu Francesch
- Lliurament de premis
dels concursos morfològics

BAR DE LA FIRA (SECTOR 2)
Tasta els nostres productes autòctons.
A les 9 del vespre

ESPECTACLES EQÜESTRES
DE NIT (SECTOR 7)
Volteig cosac, posta húngara, cavalls
comediants, doma natural i torneig
medieval.

DIUMENGE 20
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MAPA ESQUEMÀTIC DE LA FIRA,
ZONA DE LA DRAGA
SECTOR 1 - CONCURS MORFOLÒGIC
SECTOR 2 - MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES CATALANES

De 10 del matí a 3 de la tarda

SECTOR 3 - FIRA MULTISECTORIAL - FIRESTANY

PISTA (SECTOR 7)

SECTOR 4 - MERCAT D’ARTESANIA

• Demostració de carruatges
• Exhibició de diverses disciplines eqüestres
• Triangular de Horseball
• Concurs de salt: Torneig Sant Martirià.

SECTOR 5 - FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA
SECTOR 6 - EXHIBICIÓ DE BATRE I FER PALLER
		 I MOSTRA DE TRACTORS D’ÈPOCA
SECTOR 7 - ESPECTACLES EQÜESTRES

A les 5 de la tarda

ESPECTACLES EQÜESTRES (SECTOR 7)

stany

NE

Durant tot el dia

S

SECTOR 3

3
SECTOR

A
PIST ENT
AM
CALF

L
TRA
CEN

SECTOR 5

D’ES

A
PIST

SECTOR 1

ents
Aparcam s
visitant

ALI

RR

CO

stany

re
sitors Fi

re
sitors Fi

Altres activitats:

ents
Aparcam s
visitant

expo
rvats a

expo
rvats a

MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES
DELS PAÏSOS CATALANS (SECTOR 2)

A les 10 del matí

ents rese

ents rese

De 10 del matí a 8 del vespre

ESPECIAL RACES AUTÒCTONES
DEL PIRINEU ARAGONÈS

Aparcam

Aparcam

Volteig cosac, posta húngara, cavalls comediants, doma
natural i torneig medieval.

Pavelló municipal

Taula rodona, col·loqui i trobada
de criadors de “la gallina flor d’ametller”
Exhibició d’Agility puntuable pel campionat anual de Gos
d’Atura Català.

BAR-R
PARC
INFANTIL

BAR

SECTOR 2

4
OR

Conferència “Guia pel reconeixement oficial com a raça.
Estat actual de la gallina pairal i flor d’ametller”

SECTOR 6
T
SEC

A la 1 del migdia

SECTOR 7

NT

PISTA

A les 12 del migdia

5è Concurs de Cant de Gall

RA
ESTAU

GRADA

A partir de les 11

OR 4

SECT

ra
i pintu
ibuix
ania, d
, artes
s
r
o
t
i
s
xpo
vats a e
nts reser
Aparcame

De les 10 del mati a 2/4 de 9 del vespre

MOSTRA DE TRACTORS I D’EINES ANTIGUES
DEL CAMP (SECTOR 6)
EXHIBICIÓ DE BATRE I FER PALLER (SECTOR 6)
FIRA MULTISECTORIAL- FIRESTANY (SECTOR 3)
MERCAT D’ARTESANIA (SECTOR 4)
FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA (SECTOR 5)

BAR DE LA FIRA (SECTOR 2)
Tasta els nostres productes autòctons.
Vine i disfruta del RAÇA-TAST!

Taxis Banyoles

®

“Tots els serveis i destins al seu abast”

Taxi 9 places i adaptat
Volkswagen Caravelle
Tel. 629 624 584

Taxi 5 places familiar
Toyota Avensis Sport
Tel. 639 006 601

www.taxisbanyoles.cat
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UNA OVELLA

ENTRE DOS TERRITORIS
Originària de la comarca del Pallars Jussà, la Xisqueta és una raça ovina autòctona de Catalunya
i també de l’Aragó, dues àrees geogràfiques on s’ha adaptat a viure aïllada i en condicions
extremes. Aquí, al nostre país, se la coneix amb els noms de Pallaresa i Ullada, mentre que en
algunes zones d’Osca l’anomenen Chistavina o Benasquina.
Menuda i lleugera (els mascles pesen uns 65 quilos i les femelles,
uns 50), robusta, de cap petit, sense banyes, amb orelles horitzontals i un pèl enlairades, de cua petita i pell sense plecs; velló
blanc de llana entrefina amb taques negres als ulls, les orelles, el
morro i a l’extrem de les potes. Aquesta és una acurada descripció de l’ovella Xisqueta, anomenada així per la seva mida reduïda,
que s’ubica en l’actualitat entre dos territoris, Catalunya i l’Aragó.
De fet, és una raça autòctona oficial de les dues regions, que en
el passat van endegar diverses mesures per mirar d’evitar-ne la
desaparició i que estan donant els seus fruits. El bressol originari
se situa al nord de la comarca del Pallars Jussà, a la Vall Fosca i
a la zona de Manyanet, on avui dia encara es troben els animals
més purs. D’aquí es va estendre per l’Alt Pirineu català, a les comarques centrals de Lleida i per zones limítrofes de la província
d’Osca. Actualment, viuen a les comarques catalanes del Pallars
Jussà, Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça, i en les comarques aragoneses de Monegros, Sobrarbe i Hoya de Huesca.

PURESA
Prové de l’ovis aries ibericus, un exemplar que fa uns 5.000 anys
campava per la península Ibèrica i que descendia d’un oví primitiu
provinent de l’Àsia central. Per tant, forma part del tronc ibèric
(races serranes) juntament amb l’Ojalada, l’Ojinegra de Terol i la
Montesina, de les quals en derivaran, al llarg dels segles, algunes
races actuals, entre elles la nostra Xisqueta. Es coneix també amb
els noms de Pallaresa o Ullada a Catalunya i de Christavina o Benasquina a l’Aragó. Antigament n’hi havia de negres i amb banyes,
però s’han anat perdent per simple selecció fenotípica. Tot i que
alguns exemplars encara en tenen, de banyes, la tendència general és a obtenir animals motxos.
Emparentada amb la Fardasca, és una varietat ovina molt antiga,
sòbria i activa (és una gran caminadora) que ha evolucionat poc i

EXEMPLARS DE CASA MATEU
Des de l’any 2008, l’ovella Xisqueta es pot
veure a Banyoles gràcies a la cinquena
generació de pastors i ramaders de Casa
Mateu de Toralla (Pallars Jussà), una explotació tradicional. És una empresa familiar que es dedica a la cria de Xisqueta a
l’entorn natural que l’envolta de la mateixa manera que ho feien els seus pares, avis i besavis. El ramat
pastura cada dia als farratges i cereals que sembren en els
seus camps i així aconsegueixen un corder d’alta qualitat. La
seva tasca ha estat essencial per a la conservació de la raça.
Lo Mateu recorda que “l’any 1980 hi havia 200.000 exemplars
de Xisqueta a Catalunya, i avui en dia aquesta xifra s’ha reduït
molt. Nosaltres, a Toralla, en vam arribar a tenir 2.800 i ara el
ramat es compon d’uns 1.600 exemplars”.

que, per tant, conserva un alt grau de puresa. Com que s’ha mantingut aïllada en un espai geogràfic reduït, ha sobreviscut adaptant-se a les extremes condicions transhumants i pirinenques,
amb escassos recursos vegetals, que l’han dut a ésser insubstituïble en aquests paratges. Té una capacitat de pastoreig molt desenvolupada que li permet aprofitar de forma òptima les pastures
fibroses, fins i tot sota la neu. El morro petit li facilita accedir a la
base de les pastures més dolentes, també entre les pedres.
Des de mitjans del segle XX, l’ovella Xisqueta ha sofert una progressiva i important disminució censal i, per aquest motiu, l’any
1995 va ser catalogada com a raça en perill d’extinció. A poc a
poc es va anar recuperant el registre d’exemplars i fa pocs anys el
risc de desaparició es va dissipar. Actualment, està declarada de
protecció especial, és a dir, se la considera una raça en retrocés.

La Generalitat va crear el Llibre Genealògic de la raça ovina Xisqueta l’any 2008, aprovant-ne la reglamentació específica i el
seu estàndard racial, mentre que el Govern de l’Aragó va reconèixer-la com a raça autòctona en un decret aprovat el 2011. En
els darrers recomptes realitzats s’han comptabilitzat al voltant de
45.000 animals entre femelles i mascles, si bé podríem estimar els
efectius de raça pura en un rang entre els 15.000 i els 20.000. El Pallars Jussà és la comarca amb un major volum censal, però l’Alta
Ribagorça és la que presenta un major percentatge, possiblement
a causa de les dures condicions climatològiques de la comarca.

15 RACES ARAGONESES
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La Fira de Sant Martirià convida des de fa dos anys exemplars d’animals de races autòctones de zones pròximes per
conèixer-les in situ. El 2014, la regió convidada va ser les
Illes Balears i l’any passat, el País Basc. Enguany s’hi podran veure les de l’Aragó, un territori limítrof amb Catalunya.
Segons els últims registres, existeixen 15 races autòctones
reconegudes de forma oficial, algunes d’elles en perill d’extinció, com ara les ovelles Churra Tensina i l’Ansotana, el
cavall Hispà-Bretó o la gallina del Sobrarbe. Per contra, la
cabra Moncaina ha experimentat una recuperació espectacular. La raça més coneguda és la vaca Serrana de Terol,
originària del sud. No obstant això, la més estesa és la Parda de Muntanya, amb més de 28.000 exemplars. A Banyoles
s’hi exhibiran exemplars de les ovelles Ansotana i Churra
Tensina, la cabra Pirenaica, la gallina Sobrarbe, les dues
varietats de gall d’indi d’Osca, el cavall Hispà-Bretó, el can
de Chira (el gos pastor aragonès) i el Mastí del Pirineu.

CONSERVACIÓ
L’ovella Xisqueta té una magnífica conformació càrnia i una bona
aptitud reproductiva, ja que pot ser coberta al llarg de tot l’any, essent els seus períodes de màxima activitat la tardor i la primavera.
Una característica destacable de la raça és el seu gran instint
matern. Les femelles no abandonen ni rebutgen els seus corders,
com sí que fan altres races. No obstant això, hi ha molt poques
explotacions que tinguin continuïtat, cosa que fa pensar en les
dificultats de la conservació de la raça, si bé el cens es manté, per
sort, estable. Per aquest motiu cal continuar treballant perquè la
situació de la Xisqueta sigui com l’actual.
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CY
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Els Serveis de Millora i Expansió Ramadera i Genètica Aplicada (Semega)
de la Diputació de Girona es van crear l’any 1970 amb l’objectiu de donar
suport al sector ramader de les comarques gironines mitjançant activitats
d’assessorament tècnic, de desenvolupament tecnològic i de formació
i divulgació.
Actualment, Semega és una entitat pública empresarial que ajusta la seva
activitat a l'ordenament jurídic privat, i disposa d’una unitat d’experimentació
i de pràctiques a la Finca Camps i Armet, a Monells, on efectua tasques
de control lleter i impulsa la millora genètica del boví gironí mitjançant
un programa de testatge de braus dut a terme en col·laboració amb altres
centres de diferents comunitats autònomes. També treballa en el trasplantament embrionari i fomenta les races autòctones, com ara la ripollesa en oví.
La Finca Camps i Armet de Monells, seu del Campus Agroalimentari
de Girona, acull també les oficines i les granges de Semega.

info@servidraga.com
BANYOLES LLEURE S. L. - Puigpalter, 46 Pol. Ind. UP-4 Nau B - 17820 Banyoles

CORREDOR D’ASSEGURANCES i LLICENCIAT EN DRET
ASSEGURANCES AMB ASSESSORAMENT JURÍDIC I FINANCER INCLÒS
TOT EL QUE EL TEU CAVALL NECESSITA EN ASSEGURANCES
Av. Països Catalans, 96, entresòl A · 17820 BANYOLES - Tel. 972 57 19 96 · Fax 972 57 61 77
jordi@jordicorbalan.com - www.jordicorbalan.com

Vine a gaudir d’un àpat amb nosaltres, davant
de l’estany i a prop de la Fira de Sant Martirià
Pàrquing gratuït

ASSEGURANÇA
PER ANIMALS
DE COMPANYIA PER A
ASSEGURANCES

ANIMALS DE COMPANYA

Menú de Nadal
per a empreses
Demana
informació

LA SEVA SALUT,
LA NOSTRA
PREOCUPACIÓ
ASSEFONT 1977 S.L.

Passeig Darder, 10 - 17820 BANYOLES - Tel. 972 58 28 25

Agència exclusiva MAPFRE
LA SEVA SALUT,
Llibertat,
98 - 17820 Banyoles 972 57 44 37
LA NOSTRA
www.mapfre.com/oficinas/
1724
PREOCUPACIÓ

DGSFP C0058B17824566

ASSEFONT 1977 S.L. Agència exclusiva Mapfre

GUANYADORS CONCURSOS 2015
Una trobada entre criadors i aficionats, on porten i exposen els millors exemplars de cada raça.
És un espai on els jutges valoren els animals seguint els estàndards morfològics i de caràcter de cada
raça per tal que la cria d’aquestes mantingui els caràcters genètics que les defineixen.
Al llarg dels últims anys la feina feta pels criadors i exposada a la Fira ha ajudat a la difusió i coneixement
de les diferents races que hi participen, com els cavalls de pura raça àrab, pura raça espanyola, mulats,
però sobretot de l’ase català, i en els últims anys de les aus autòctones catalanes.

GALLINA EMPORDANESA

GALLINA PENEDESENCA

Millor exemplar monografica:
Raul Coll

Millor gall:
Pep Ferre

Millor exemplar blanquiros:
Raul Coll

Millor gallina:
Lluc Juscafresa

Millor exemplar blanc:
Jaume Marti

GALLINA PRAT

Millor exemplar aperdiuat:
Xavier Granell
Millor exemplar rossa:
Pep Ferre
Millor exemplar roja:
Jaume Marti

Millor gallina aperdiuada:
Anna Biarnau

GUANYADORS VII CONCURS
MONOGRÀFIC VOL CATALÀ

Millor gall:
Eva Despuig

Van participar-hi 76 exemplars dels quals
es van atorgar 6 excel.lents els premis definitius van ser:
Primer premi al millor colom de vol català
“Cuablanc Rovellat” de Benet Juncosa

Millor gallina:
Roger Rafart

Segon premi al millor colom de vol català
“Cuablanc Roig” de Pere Madueño

OCA EMPORDANESA

Tercer premi al millor colom de vol català
“Cap de Frare Blau” de Arnau Constans

FLOR D’ATMETLLER

Millor oc:
Joan Sayeras

Millor exemplar monografica:
Jaume Soler

Millor oca:
Joan Sayeras

Millor gall negra:
Daniel Vives

Millor lot cria:
Josep Brugada

Millor gallina negra:
M Dolors Mas

I MONOGRÀFICA GALLINA PAIRAL

Millor gall aperdiuada:
Xavier Granell
Millor gallina aperdiuada:
Carlos Fernandez
Millor gall altres varietats:
Jaume Soler
Millor gallina altres varietats:
Jaume Soler

Primer premi al millor Girat
“Girat Melat” de Jordi Costa
Seon premi al millor Girat
“Girat Negre Rovellat” de Arantxa Garcia

Millor exemplar monografica:
Xavier Andreu
Millor gall blat:
Ventura de Lamo
Millor gallina blat:
Xavier Andreu

Tercer premi al millor Girat
“Girat Negre” de Miquel Maiza
Premi a l’exemplar més interessant
“Cuablanc Sorra” de Benet Juncosa

Millor gall aperdiuada:
Anna Biarnau

Comercialització d’energia elèctrica

connectant a
www.agrienergia.com
Grup Agri-Energia c/ Girona, 155 - 17820 Banyoles - 972 58 00 58
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UNA VIDA DEDICADA A LES GALLINES
La Fira ret un homenatge al desaparegut genetista Amadeu Francesch, clau en la recuperació de les
races avícoles Prat i Penedesenca, que va ser jutge dels concursos morfològics de la mostra banyolina i que l’any 2011 va impartir una conferència magistral sobre la genètica dels colors a les aus.
Nascut l’any 1955 a
Montbrió del Camp
(Tarragona), Amadeu
Francesch va ser una
personalitat destacada
en el sector avícola per
la seva tasca de recuperació, millora i conservació de les races
de gallines autòctones
de Catalunya. Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat
de Barcelona (UB),
l’any 1991 va elaborar la seva tesi doctoral sobre la caracterització
genètica i productiva de carn i ous de les races Penedesenca i
l’Empordanesa, fixant els patrons genètics de les seves quatre varietats pures (Aperdiuada, Barrada, Blat i Negra) i establint també
el perfil de la Negra Millorada, el conegut Gall del Penedès.
Poc després, sobre la base dels resultats de les seves investigacions, va engegar un programa per a la recuperació i millora de les
races catalanes, en què ja va incloure la Prat. L’objectiu era potenciar-ne la productivitat per obtenir, a un cost assequible, productes
tradicionals i de qualitat diferenciada que satisfessin els produc-

tors i els consumidors. Per aquest motiu va col·laborar intensament amb les associacions de criadors i en iniciatives sorgides a
l’Aragó, Castella i Lleó, País Basc, Balears o Alacant, contribuint
a la recuperació de gallines espanyoles, com ara la Sobrarbe, la
Mallorquina, l’Euskal Oiloa, l’Eivissenca i la Menorca.
És l’autor de nombroses publicacions científiques i de diversos
articles de divulgació, però sobretot és conegut pel seu llibre ‘Gallinas de Raza’. Va visitar la Fira de Sant Martirià l’any 2011 per
impartir una conferència magistral sobre la genètica dels colors a
les aus. Durant dos anys, va fer de jutge dels concursos morfològics i va ésser present a Banyoles en moltes altres ocasions com
a simple espectador i interessat en la matèria. Amadeu Francesch
va ocupar el càrrec de cap de la Unitat de Genètica de l’Institut de
Recerca i de Tecnologia Agroalimentària (IRTA), adonant-se de la
utilització comercial de la carn de les gallines autòctones catalanes. Per aquest motiu va fundar la seva pròpia empresa, Aviraut
(les sigles d’Avicultura de Races Autòctones), amb seu a Cambrils.
En estreta col·laboració amb les associacions de criadors de les
races Prat i Penedesca, va realitzar una feina de gran valor per a
la millora de les seves aptituds càrnies. La seva extensa experiència en genètica avícola li va permetre actuar com a consultor en
diverses entitats i organitzacions de l’estat espanyol i estrangeres,
i va ser uns dels membres fundacionals de l’Associació Espanyola
d’Avicultures Alternatives (AviAlter).

AFRAC

Associació Foment Raça
Asinina Catalana
646 492 310
Benvolguts socis i simpatitzants dels rucs.

Un any més anem fent el ruc més que mai. Cada dia costa més mantenir una cabanya d’animals que no ser si ens
portarà enlloc. La qüestió es que els amants dels rucs no baixem la guàrdia i fem tot i més per tirar endavant.
Us convidem a participar a la Fira de Sant Martirià, el dia 19 de novembre, on tindrà lloc el tradicional concurs morfològic, a on podeu
participar tots els socis.
La Fira de Sant Martirià es la fira més important que es fa a Catalunya dintre el mon dels rucs, es un dels aparadors més potents
que disposa l’Associació per mostrar al públic en general els millors exemplars de Ruc Català, i fer veure la necessitat de conservar
aquesta magnifica raça.
Animeu-vos i porteu els vostres millors exemplars, i així aconseguirem un fer un bon concurs morfològic, que serveixi per consolidar
una tradició tant arrelada.
Bona Fira de Sant Martirià per tothom.

L’ESPORT CANÍ MÉS DIVERTIT
Per primera vegada en la seva història, la Fira de Sant Martirià acull un campionat d’Agility del gos
d’atura català en què l’animal ha de superar tot un seguit d’obstacles amb l’ajut del seu amo. Un
torneig que combina precisió, velocitat i, sobretot, diversió.
La Fira de Sant Martirià acull, per primera vegada en la seva densa història, una exhibició d’Agility puntuable pel campionat del
2017 que organitza el Club del Gos d’Atura Català que tindrà lloc el
diumenge 20 de novembre a partir de les 11 del matí. Sens dubte,
una excel·lent ocasió per gaudir d’un esport caní molt divertit que
consisteix a dirigir un gos sobre una sèrie d’obstacles (salts, túnels,
passarel·la, rampa, balancí) que ha de superar de la manera més
exacta possible i competint contra rellotge, sense corretja, incentius
o joguines. El guia no pot tocar el gos ni els obstacles, excepte de
manera accidental, i el control rau en la veu, els senyals manuals i
el llenguatge corporal. Per tat, és essencial que l’animal estigui ben
entrenat perquè la base de l’Agility és la disciplina i l’obediència.

VINCLE
Pel gos, es tracta d’una estona de joc que comparteix amb el seu
amo, i això fa que s’ho passi d’allò més bé, alhora que fa esport i
salut. Al marge de la seva alegria, també es potencia el seu equilibri emocional, la tolerància a la frustració, la satisfacció de les
seves necessitats bàsiques d’exploració i activitat, l’obediència i el
vincle entre persona i animal. Un jutge dissenya l’ordre en què el
gos haurà de completar el circuit conforme al reglament i marca

els obstacles amb números que els
guies han d’estudiar i recordar per
a transmetre’ls després a l’animal,
quan ambdós competeixin a la pista. Durant la competició, el guia
decideix les estratègies a seguir
per dirigir al gos a través del recorregut, combinant velocitat
i precisió, ja que ambdues són
igualment importants.
L’any 1992, la Secretaria General
de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya va inscriure el Club
Caní Catalunya de Vilassar de
Mar com el primer club esportiu
d’Agility del país, i el 2009 es va
reconèixer oficialment la Federació Catalana d’Agility (FCAG),
la primera de tot Espanya i
d’Europa.

CAMPIONAT D’AGIL
ITY 2016
AMB GOS D’ATURA
CATALÀ
Diumenge 20 de nov
embre 2016
Domingo 20 de nov
iembre de 2016
Sunday 20th. of nov
ember 2016

Parc de la Draga – Ban
yoles (Girona)

Programa:

11:00 h.: Lliurament
dels trofeus als guany
adors del
Campionat d'Agility
2016 del Club del Gos
d'Atura Català / Entre
ga de los trofeos a los
ganadores del Camp
eonato de Agility 2016
del Club del Gos d'Atur
a Català
11:15 h.: Exhibició puntu
able pel Campionat
d'Agility
2017 del Club del Gos
d'Atura Català /
Exhibición puntuable
para el Campeonato
de
Agility 2017 del Club
del Gos d'Atura Català

Inscripció gratuïta

/ Inscripción gratis

Organitza / Organiza
/ Organizer:
CLUB DEL GOS D’ATU
RA CATALÀ
Apartat de Correus,
217
17820 Banyoles - GIRON
A

Compartim les
festes amb tu!
Vine a visitar-nos
Bonpreu de Banyoles:
C. Mata, 11
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