Per gaudir del món del
cavall i conèixer les races
autòctones dels Països
Catalans
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GRÀCIES ALS QUE L’HAN FET POSSIBLE
Quan un esdeveniment, sigui de l’àmbit que sigui, arriba a celebrar-se un bon nombre d’ocasions de manera consecutiva
vol dir que la implicació de les persones que l’organitza i les
entitats que li donen suport és màxim, i també, per descomptat,
que interessa a un gran nombre de gent. Enguany, la Fira de
Sant Martirià està d’aniversari: compleix 40 anys (40, que aviat
és dit!) amb una salut envejable i mirant el futur amb optimisme
i renovades il·lusions.
En un moment com aquest toca mirar enrere i recordar totes
les persones que han contribuït a fer que la mostra banyolina s’hagi consolidat en el calendari per agrair-los la feina feta
durant tots aquests anys, amb èpoques d’enormes dificultats
incloses. A la dècada dels 70, es va apostar per un format
d’exposició-concurs i, d’aquesta manera, es va donar un nou
impuls a l’antiga Fira que havia començat a no tenir sentit,
fos per les reglamentacions sanitàries o bé econòmiques. En
aquest punt va néixer la nova Fira, la que coneixem. Més endavant, essent ja un referent en el món del cavall, l’exhibició
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de races autòctones catalanes va fer possible que retornessin
els grans protagonistes de la Fira del segle passat: els burros,
les vaques, les ovelles, les cabres, els conills, les gallines... Recentment, amb la introducció dels espectacles eqüestres, s’ha
aconseguit arribar a nous públics i això ha fet possible que la
xifra de visitants sigui, cada any, destacable.
Estem segurs que la Fira continuarà caminant amb pas ferm
i decidit a la recerca de noves propostes, de noves millores i
de nous serveis que li permetran assegurar-se, com a mínim,
quaranta anys més de vida.
La Fira de Sant Martirià és el que és gràcies a la feina de tothom que s’ha esforçat perquè així sigui.
És just, doncs, fer-los un reconeixement en un any especial
com aquest 2018.
Bona Fira de Sant Martirià 2018!
Associació Fira de Sant Martirià

Tiratge: 13.000 exemplars
www.firadesantmartiria.com
Novembre 2018

Informació: OFICINA DE TURISME DE BANYOLES
Passeig Darder - pesquera núm. 10 | 972 58 34 70
turisme@ajbanyoles.org | www.firadesantmartiria.cat
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REPORTATGE

UN PASSEIG PER LA HISTÒRIA

Josep Grabuleda. Arxiver Municipal

Una nova Fira de Sant Martirià va néixer l’any
1979 després de la crisi que va amenaçar de
fer-la desaparèixer. Calia reinventar-la i es va
optar per donar més protagonisme al món
del cavall. D’aleshores ençà, la mostra, s’ha
consolidat i s’ha fet gran en tots els sentits: en
nombre d’edicions (40), en noves propostes
per a tots els públics i en la xifra de visitants.
Crisi als anys setanta
En els seus millors moments, la Fira de Sant Martirià aplegava
milers de caps de bestiar rossam, bous, vaques o vedells que
es concentraven a la plaça de les Rodes. Malauradament, a
mitjans dels anys setanta, la mecanització de l’agricultura i la
crisi rural van comportar el seu llanguiment. El 24 de novembre
de 1978, la decadència era manifesta i la Revista de Banyoles
(en el número de la segona quinzena de novembre) així ho
reflectia: “Enguany va ser més o menys com un divendres
qualsevol (...). A les dues de la tarda, la plaça de les Rodes havia
quedat disponible per l’aparcament acostumat de cotxes.”
La Fira es reinventa
Calia, doncs, reinventar-la. Això va passar el 1979 i es va refer
com a concurs d’animals de bestiar rossam. I es va donar més
protagonisme al món del cavall. El nou organitzador va ser el
Club Hípic de Banyoles, que l’hi va donar una nova concepció,
la que, més o menys, perdura fins avui dia. Per al Club Hípic de
Banyoles es tractava d’“una manifestació hípica a la vegada
que acapara una dimensió comercial i folklòrica”. Aquell any
va haver-hi el primer concurs d’animals de peu rodó o de
bestiar rossam. Varen participar-hi unes setanta bèsties. I es
va procurar fer-la en diumenge (encara que la data no fos el 24
de novembre) per tal d’atraure més concurrència.

Quaranta anys de Fira renovada
Des de llavors, es deixa de fer el 24 de novembre i es busca
fer-la coincidir en cap de setmana. En aquests quaranta
anys s’ha potenciat aquesta nova Fira de Sant Martirià. S’hi
ha implicat més l’Ajuntament de Banyoles i s’ha encarregat,
des de 2007, la seva organització a una entitat constituïda
específicament per a aquesta funció, l’Associació Fira de Sant
Martirià (creada el 2006).
Abans, a la dècada dels vuitanta, anava a càrrec de diferents
entitats, englobades en una comissió, com ara el Club Hípic
de Banyoles, l’Associació de Comerciants de Banyoles,
la Cooperativa Agrícola de Banyoles, la Cambra Agrària,
l’Associació de Veïns de la plaça de les Rodes, els Joves
Agricultors o l’AFRAC (Associació de Foment de la Raça
Asinina Catalana).

www.cabanyoles.com
CORREDOR D’ASSEGURANCES i LLICENCIAT EN DRET
ASSEGURANCES AMB ASSESSORAMENT JURÍDIC I FINANCER INCLÒS

Cooperativa Agrícola Banyoles

@CABanyoles

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

OFICINES I BOTIGA DE SUBMINISTRAMENTS AGRARIS:
Ctra. Borgonyà, s/n - CORNELLÀ DE TERRI - Tel. 972 57 04 52 - info@cabanyoles.com
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1990, plaça de les Rodes (Pere Duran)

1984, plaça de les Rodes

1991, passeig Dalmau

1996, parc de la Draga

Fins a la dècada dels noranta, el diumenge es feia el concurs
i s’aprofitava el dissabte per inaugurar-la i fer altres actes
festius, com ara sardanes, una festa infantil o alguna cercavila.
L’afició creixent a la cria de cavalls va fer que a la Fira cada
vegada es potenciés més el cavall esportiu, els cavalls de raça,
les races productores de carn i els matxos i mules destinats a
arrossegar troncs. Des de 1984 es va decidir reforçar el bestiar
equí i decantar la Fira cap a una especialització en aquest tipus
de bestiar: cavalls, eugues, ases i el burro català. El 1991 es va
traslladar el lloc de celebració al passeig Dalmau i, finalment,
el 1993 se situa al parc de la Draga, un lloc amb més capacitat.
Tres dies
Un gran canvi, però, es va produir el 1994, amb la incorporació
a la Fira de Sant Martirià de Firestany, la fira pròpiament
comercial (“multisectorial”), que havia començat fent-se
durant la Festa de Sant Martirià i que, posteriorment, s’havia
passat al juny. I s’incorporen les fires del dibuix i la pintura
(abans a la plaça Major) i el mercat d’artesania. Amb el temps,
la Fira s’ha allargat i dura tres dies (de divendres a diumenge).
Actualment s’intenta atraure les escoles a la Fira (amb la visita
els divendres) i es vol incorporar cada any algun aspecte o
espectacle distintiu per tal d’atraure més públic. Ara la Fira
de Sant Martirià conté una fira eqüestre, la mostra de races
autòctones, Firestany, la fira d’artesania i la fira del dibuix i la
pintura.
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RECULL D’ANÈCDOTES

LES CURIOSITATS FIRALS
1980. Estava organitzat pel Grup Hípic de
Banyoles, sota la direcció del Patronat Banyolí de l’Esport.
1981. Se celebra el primer concurs de bestiar boví.
1982. El dissabte hi havia una cercavila popular amb els gegants, capgrossos i cavallins, un festival infantil amb jocs (ball de la
ceba, carrera de cargols i joc de la cullera
i els ous), una agafada d’ànecs i una cursa
de garrins.
1983. El dissabte es feia una audició de sardanes i un concurs d’estirada de corda.
1986. Es va introduir la venda i exposició
de cabres.
1990. Es va fer una subhasta de bestiar,
però no es va vendre cap exemplar.
1992. Hi va haver una exhibició de doma i
sardanes a la plaça Major.
1993. Es va programar una exhibició d’enganxades de cavall a un carruatge d’un sol
cavall.
1994. S’hi va col·locar un concurs de domatge vaquer. I s’hi van desenvolupar
acrobàcies, arts marcials, aeròbic i balls
de Saló. També es va fer una Gran Gala
de Fira de Sant Martirià (el dissabte a la
nit, amb Santi Sans, la súper vedet Karla
Duarte, el Màgic Trebol i el cantant José
Guardiola).
1995. Es presenta un gran concurs de carruatges.
1996. S’hi posa una prova de potència en
salt.
1998. Hi ha una marató de carruatges, carruatges d’època, salts d’obstacles i doma
argentina.
1999. S’inicia el bàsquet a cavall (Horseball) i la doma de western americana.
2001. S’organitza una gimcana popular.
2002. S’implanta la prova de manejabilitat
i obstacles amb carruatges i l’estirada de
corda.
2004. Es prova el Pole Bending i el Barrel
Racing.
2005. Primera mostra de races autòctones
dels Països Catalans.
2006. S’inicia l’exhibició de batre i fer paller.
També hi ha la mostra de races autòctones.

2007. S’assoleix el rècord Guinness amb la
parada més gran d’ases catalans al capdavant d’un carruatge que caminessin durant
100 metres sense deslligar-se. Hi van intervenir 53 ases catalans en aquest rècord.
2008. S’estableix una subhasta d’ases catalans. No hi ha exposició d’ovelles, cabres
i vaques a causa de la malaltia de la llengua blava. Comencen les visites escolars.
2009. S’organitza la competició internacional de western challenger. Hi ha la mostra
de races de colom català (hi participen 150
aus).
2010. Es comencen el tast de cerveses artesanes i les conferències.
2011. Va ploure i s’aconsegueix que 1.000
nens i nenes visitin la Fira.

1991, passeig Dalmau

2012. Va caure una intensa pluja. Es presenta la degustació de la cervesa ‘Sant
Martiriana’, creada expressament per a la
Fira. Es va servir en gots col·leccionables.
S’engega el ‘Memorial Francesc Bosch’ al
millor ase de la Fira.
2013. Va caure una intensa pluja i es van
suspendre les exhibicions i demostracions
eqüestres per l’aigua i el fang acumulat. Va
debutar la mostra de tractors i d’eines antigues del camp.
2014. Hi ha la presència d’animals autòctons de les Illes Balears i l’exhibició de cavalls mallorquins i menorquins, a l’estil de
les festes de Sant Joan de Ciutadella.
2015. S’estableix una programació amb
el concurs de carrusels de cavalls, exhibicions de doma clàssica, passejades en
burro, la presència d’animals autòctons del
País Basc, el concurs de cant de gall i un
espai per a fer tallers per a la recuperació
del cranc de riu autòcton.

2000, parc de la Draga (Tit)

2016. Se suprimeix el tradicional concurs
morfològic per falta de rendibilitat. S’allarga la Fira a la nit del dissabte i a la tarda
del diumenge. Es presenten espectacles
de doma, espectacles còmics i batalles
medievals, el concurs de gossos d’atura i
el primer concurs de salt ‘Torneig de Sant
Martirià’.
2017. Té lloc l’espectacle ‘Qui encercla el
burro’ (es tracta d’encerclar un burro a
l’estil del western americà).
2017, parc de la Draga (Joan Comalat)
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PASSIÓ PEL MÓN EQÜESTRE
Miquel Noguer. Alcalde de Banyoles

La Fira de Sant Martirià de Banyoles ha arribat a la 40a edició
gràcies, sense dubte, a l’esforç
de l’Associació de la Fira Sant
Martirià i a tota la gent que hi està
involucrada i que es deixa la pell
perquè aquest esdeveniment presenti, any rere any, la seva millor
versió. La Fira ja ha traspassat les
fronteres de la nostra ciutat i de la comarca i rep visitants
de diferents punts de Catalunya i de França. La qualitat és
un dels seus punts indiscutibles, la proximitat, el seu valor
humà, la versatilitat, la seva font de riquesa, i l’espectacle,
la seva màgia.
Les persones, els ciutadans, són el valor de Banyoles i
també ho són d’aquesta Fira. Sant Martirià és sinònim de
festes al Pla de l’Estany però també de demostracions

eqüestres, mostres de races autòctones, mostra d’oficis, de tractors, d’eines antigues, d’artesania, de mostra
comercial amb el Firestany ... Passat, present i futur es
retroben a Banyoles. Fa 40 anys que ho fan. I per molts
anys més!

“LA SEVA DIVERSITAT ÉS LA CLAU DE L’ÈXIT”

Joana Vilà. Cinquè tinent d’alcalde i regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Banyoles

Quan un esdeveniment, sigui el que sigui, arriba a 40 anys, s’ha de celebrar...
Sí, el fet que la Fira hagi arribat a les
40 edicions és tot un èxit. Un èxit de
l’Associació de la Fira, dels participants, dels visitants, de la ciutat. I si
em permeteu, per mi l’èxit encara és
major perquè és una Fira que creix,
que edició rere edició ha estat capaç
de trobar un equilibri entre totes les activitats que incorpora.
La varietat de propostes, que van des de la fira d’artesania o
la del dibuix i la pintura fins a altres més específiques del món
del cavall i les races autòctones, la converteix en una oferta
familiar rica i consolidada que aplega cada any gent d’arreu de
Catalunya i del sud de França. Es troba en un bon estat de salut,
i això és tan destacable com fer 40 anys.
És el moment d’agrair l’esforç de moltes persones, no?
I tant! Quan s’acaba una edició, molta gent ja es posa a pensar
i treballar en la propera Fira, buscant què es podria potenciar,
què s’hauria de mantenir, què caldria millorar i què es podria introduir com a novetat. L’organització té una dedicació exemplar:
les mateixes persones que es reuneixen amb proveïdors o contacten amb els espectacles són aquí tota la setmana prèvia a la
Fira carregant tanques, portant furgonetes, muntant gàbies i resolent les eventualitats d’última hora pròpies de l’organització
d’un gran esdeveniment. Cal fer un agraïment, en efecte, però
fer-lo extensiu a tothom, a totes les peces, grans i petites, que
fan possible la Fira cada any. I això passa per l’Associació Fira
de Sant Martirià, tothom qui hi participa, des de clubs hípics fins
a firaires, empreses i professionals que confien en el Firestany
com una finestra de difusió de les seves activitats, professionals de les races autòctones i de les demostracions eqüestres,

i molts altres. També tot el personal que facilita la logística, que
ajuda a fer difusió de la Fira abans, durant i després, i el públic
que la visita, que fa que tot tingui sentit.
Quin paper ha jugat la Fira en el desenvolupament de la ciutat?
Comptem que en els últims anys han passat per la Fira més de
30.000 persones en cada edició, i això és molta gent que coneix
Banyoles, gaudeix de les propostes de la Fira, però també aprofita
l’avinentesa per visitar la ciutat, el seu teixit comercial compranthi, allotjant-s’hi o quedant-se a sopar o dinar. La Fira ha servit per
posicionar Banyoles com una de les capitals del món del cavall
i de les races autòctones dels Països Catalans, com un punt de
referència a comarques gironines i al país, com una ciutat dinàmica
que aposta per una oferta coherent pel públic familiar. Aquesta és
una activitat econòmica indirecta que crea la Fira juntament amb
les altres fires i esdeveniments que fem a Banyoles al llarg de l’any.
Per últim, quin futur li espera, a la Fira?
Prometedor. Veure que és capaç de mantenir l’interès de públics molt diversos ens fa adonar que la seva diversitat és la
clau de l’èxit. Potser és un cas utòpic: una fira que ofereix coses diferents i per a gent diversa que, en lloc de dispersar-se,
sap fer encaixar el trencaclosques. És una fira molt diversa i
única que sempre atraurà famílies i professionals. Una altra de
les claus que ens ha portat fins aquí és el fet de saber escoltar
i estar atents. Atents a les tendències del món del cavall, per
exemple, per explicar, programar i promoure allò que pot agradar al visitant. Escoltar l’opinió dels assistents per millorar en
cada edició, fent que se sentin part important de la fira com, de
fet, són i volem que siguin. Si seguim proporcionant una experiència de qualitat als qui venen, intentant millorar en cada edició, l’èxit continuarà. Perquè la gent torna al lloc on s’ha sentit
bé, on ha tingut una bona experiència, sigui com a professional,
com a firaire, com a visitant.
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SABATERS DE CAVALLS

DEMOSTRACIÓ DE FERRATGE I FORJA
(Diumenge 18, Sector 2)

El de ferrador és un ofici artesanal mil·lenari l’essència del qual encara perdura avui dia. Fan calçats a mida pels equins i també
els fan de podòlegs, vetllant pel benestar dels seus peus. L’Oriol i en Màrius, dos bons amics, fa 13 anys que s’hi guanyen la vida.
Un cop els humans ens vam adonar del potencial dels cavalls, de
seguida els vam utilitzar com a mitjà de transport i també per feinejar al camp i al bosc, unes tasques que erosionaven els seus
casquets que no estan anatòmicament dissenyats per trepitjar superfícies dures. La necessitat de ferrar-los, de posar-los sabates
per protegir els seus peus, neix aquí. Posteriorment, amb la utilització del cavall per a les guerres, aquesta feina va passar a tenir una
rellevància cabdal. Amb els anys, l’ofici es va anar especialitzant
cada cop més fins que van aparèixer els ferradors, que s’integraven dins el gremi de ferrers. Treballaven als afores dels pobles, al
costat dels camins i carreteres, perquè era el lloc on hi havia més
trànsit de muntures i carruatges. Els caps de setmana, l’activitat
augmentava perquè la gent sortia més de viatge.
ELS CATALANS, ELS MILLORS DEL MÓN

Essència
En l’actualitat, l’essència dels antics ferradors perdura. Continuen essent sabaters de cavalls, fent-los un calçat a mida anomenat ferradura -la sola que protegeix el casc que prevé del desgast
excessiu i el resguarda del deteriorament-, però també els fan de
podòlegs, als cavalls, perquè vetllen pel benestar dels seus peus
gairebé d’ençà que neixen. Els poden arribar a fer, al llarg de la
seva vida, diferents tipus de ferrats: ortopèdics, terapèutics, correctius. Quan han transcorregut entre sis i set setmanes i el casc
ha crescut massa, aleshores s’han de canviar, les ferradures.
En aquest ofici, cent per cent artesanal i avui dia minoritari, cada
professional posa el seu toc personal. És una feina d’autor que mai
podrà fer un robot. No hi ha dos ferradors iguals, com no hi ha dos
cavalls iguals. A diferència del que passava abans, ara són ells, i
no pas els cavalls, els que es desplacen: tots tenen una furgoneta
en què carreguen tots els estris que necessiten i... a fer quilòmetres! Posar ferradures –no només a equins, sinó també a ases i
muls- sembla una cosa senzilla, però no ho és. Es necessita una
alta dosi de paciència, memòria visual, habilitat, experiència, una
connexió perfecta entre la ment i les mans, prudència, força física,
saber estar, tranquil•litat... L’ofici s’aprenia de pares a fills o també
anant d’aprenent. Ara és necessari un curs de dos anys que s’ofereix a la Seu d’Urgell i un mínim de 9 anys al costat d’un mestre.

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

No són gaires els professionals que hi ha a Catalunya. Malgrat tot, els catalans són els millors del món perquè no estan
sotmesos a cap estil en concret, a cap escola. Amb el guiatge
del pioner banyolí Jaume Marés, ja desaparegut i que va ser
present en quatre jocs olímpics, es van analitzar totes les tècniques utilitzades i es va elaborar una manera de fer pròpia
que ha dut als ferradors catalans a ser, avui dia, un referent.
A la comarca del Pla de l’Estany tenim molts bons ferradors. A tall
d’exemple, dos amics que es coneixen de ben petits i que, a més
a més, van estudiar plegats: l’Oriol Marés, pertanyent a la quarta
generació de ferradors, i en Màrius Alsius. Fa tretze anys que s’hi
dediquen. “El benestar del cavall i treballar allà on et sents valorat, per mi aquesta és la meva principal satisfacció”, comenta
l’Oriol. Per en Màrius, “veure que la teva feina realment serveix
perquè els animals estiguin bé” és el que l’omple. La feina és dura.
I de risc. “No et pots confiar mai. Parlar de riscos laborals en la
nostra professió és un acudit. Al final, són animals. Però també et
pots cremar, perquè treballem amb temperatures de 1.300 graus,
tallar, etc.”, subratllen. Solen ferrar entre tres i cinc cavalls al dia.
De mitjana, una hora i mitja per cada animal.
Consulta l’article sencer a www.firasantmartiria.com

EL BRESSOL DEL HORSEBALL

EXHIBICIÓ DE HORSEBALL
(Dissabte 17, Sector 8)

Els primers passos a Catalunya d’aquest espectacular esport eqüestre en què es barregen l’equitació, el rugbi i el bàsquet es van
fer al Pla de l’Estany fa més de 20 anys i des d’aleshores el paper de la comarca, quant a la seva expansió, ha estat determinant.
El horseball, una disciplina hípica en què es barregen tres esports
-l’equitació, el rugbi i el bàsquet-, ha experimentat un creixement
espectacular en els darrers anys al nostre país fruit de la feina ben
feta per persones que senten una veritable passió per un esport en
què Catalunya n’és una potència mundial. I tot plegat va començar
aquí, al Pla de l’Estany! La història del horseball en territori català
arrenca quan Jordi Serra, del Club Les Alforges de Banyoles, va
visitar el 1997 el Salon du Cheval de Tolosa de Llenguadoc i allà va
veure diverses exhibicions in situ. De seguida va adonar-se que
aquella disciplina tenia molt potencial: es jugava en equip, amb una
pilota, i això feia que, sens dubte, fos una proposta molt atractiva
pels joves; alhora, podia ser una eina molt eficaç perquè els més
petits aprenguessin les bases de l’equitació. Com en tot, els inicis
no van ser fàcils. En aquest sentit, la Fira de Sant Martirià va tenir
una importància cabdal, ja que des de sempre ha donat aixopluc a
aquest esport avenint-se a programar exhibicions.
Avui en dia, després de 20 anys, Catalunya és la segona potència
mundial de horseball per darrere de França. En els últims anys, el
nombre de llicències federatives, clubs i competicions ha augmentat de manera exponencial. La nostra lliga compta amb uns 400 participants i 14 clubs, dos d’ells campions d’Europa: el Cardedeu, en
categoria absoluta, i el Malla, en sub’16. Els jugadors catalans són
considerats els millors del món.

1999, primer partit de Horseball parc de la Draga

I al Pla de l’Estany, què? Quin paper ha jugat la nostra comarca
en l’expansió del horseball? Doncs ha tingut un paper crucial. Banyoles no només és coneguda pel rem, la natació i el triatló, sinó
també i, molt especialment, per ser el bressol del bàsquet a cavall
a Catalunya. A la comarca tenim quatre equips, el Club Alforges, el
Can Costa, el Club Hípic Banyoles i el Club Horseball Banyoles, dos
seleccionadors estatals (Jordi Serra, que va deixar el càrrec ara
fa dos anys) i Pau Crous (que també va ser seleccionador català i
actualment és el coordinador esportiu de la Federació espanyola),
12 jugadors internacionals amb la selecció espanyola i un Open en
què prenen part equips de França, Itàlia i Anglaterra.
Consulta l’article sencer a www.firasantmartiria.com

l’energia que t’impulsa
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oficina@agrienergia.com
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Av. Països Catalans, 140 · Banyoles
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Bona fira!
Vine a visitar-nos
Bonpreu de Banyoles:
C. de Mata, 11

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

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

Menú de Nadal
per a empreses

ASSEGURANÇA
PER ANIMALS
DE COMPANYIA PER A
ASSEGURANCES

ANIMALS DE COMPANYA

Demana
informació

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
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

EXHIBICIONS EQÜESTRES
(Dissabte 17 i Diumenge 18, Sector 8)

Els espectacles eqüestres per a una edició tan especial de la Fira de Sant Martirià com la d’enguany, que compleix 40 anys,
havien de ser variats i agradar a tothom: doma natural, volteig cosac, cavalls comediants, foc... Per a tots els públics.
D’ençà que l’any 2016 la Fira de Sant Martirià va apostar pels espectacles eqüestres, sempre han actuat a Banyoles artistes de
renom. En una edició especial com la d’enguany, en què la Fira de
Sant Martirià compleix 40 anys, es repetirà la mateixa fórmula i, per
tant, a la pista central es podran veure espectacles eqüestres per
a tots els gustos -i per a tots els públics- de molta qualitat, innovadors i sorprenents.
Comèdia burlesca
Laurent Galinier va cultivar la seva passió per l’equitació de ben
petit, però no va ser fins que va presenciar en directe una actuació
de la companyia Zingaro que va prendre la decisió de dedicar-se
a aquest món i planejar un espectacle propi amb el seu cavall. A
l’escenari combina destresa tècnica i comèdia burlesca, acrobàcies amb humor. La complicitat amb els seus animals, que segueixen
fidelment cada un dels seus gestos, deixa tothom bocabadat. Tot
plegat, en un context de simpatia que agrada a petits i grans.

Doma natural
Lluís Pell fa temps que es dedica a la cria de cavalls de pura raça espanyola i el seu entrenament amb doma natural i doma clàssica. Els
equins galopen en cercles, s’aturen, s’agenollen i s’aixequen sobre
les potes posteriors. L’espectacle és una mostra de l’estètica dels
moviments dels cavalls.
Atrea
La companyia Excalibur presenta el seu espectacle Atrea, en què
els cavallers demostren la seva destresa sobre l’equí duent a terme
diverses accions increïbles amb un nivell de realisme sorprenents.
L’espectacularitat augmenta al introduir un nou element quan la nit
ja ha caigut: el foc.

VOLEN POTENCIAR ELS ARTISTES AMATEURS

Habilitat suprema
Conegut i admirat arreu d’Europa, Florin Cristinel Harabor ha realitzat un gran nombre d’actuacions pel vell continent –fent parada
també a Banyoles- que no han deixat ningú indiferent. Les cabrioles que duu a terme sobre el cavall deixen palès que la seva habilitat és suprema. De fet, és considerat el rei del volteig cosac i de la

ELS NOSTRES SERVEIS
- Visites
- Analítiques i laboratori
- Cirurgies
- Radiografies
- Ecografies
- Hospitalització
- Servei a domicili
- Venta d'alimentació i
complements
ENS TROBAREU A:

c/ Canigó, 1 de Mata
972 97 93 14 | 686 13 97 58

posta hongaresa. Les seves exhibicions són, a ull de la crítica, les
millors que es poden veure en l’actualitat.

Vet Aquí

vet_aqui

L’Associació de la Fira de Sant Martirià vol potenciar artistes
del Pla de l’Estany i, per aquest motiu, aquest any es començaran a veure propostes d’artistes amateurs. La primera a
trencar el gel serà Inti Schenkel, que ens oferirà un espectacle de doma en llibertat dissabte a dos quarts d’una.
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PROGRAMA D’ACTES 2018

Per a més informació: 972 58 34 70 ı info@firasantmartiria.com ı www.firasantmartiria.com

DIVENDRES 16
A les 10 del matí

OBERTURA DE LA FIRA
MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES
DELS PAÏSOS CATALANS (SECTOR 3)
De 10 del mati a 8 del vespre

JORNADA PER A ESCOLES:

Visites ambientades i concertades (SECTOR 3)

DISSABTE 17
A les 12 del migdia:

INAUGURACIÓ FIRA SANT MARTIRIÀ 2018
Durant tot el matí

CONCURS MORFOLÒGIC (SECTOR 1)

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 2/4 d’11 del matí
Inici dels concursos

7è MEMORIAL Francesc Bosch Llorella

Trofeu al millor ase català de la Fira de Sant Martirià
2018, en finalitzar el concurs morfològic de l’ase català
A la 1 del migdia

CAVALL PINTAT: demostració d’anatomia i

biomecànica del cavall per Susanne Lenk (SECTOR 1)

A 3/4 de 2 de la tarda

HORSEMANSHIP, equitació etològica, un mètode

suau i respectuós, per Susanne Lenk (SECTOR 2)

CONCURSOS I EXHIBICIONS
EQÜESTRES (SECTOR 8)
A 2/4 de 10 del matí

CONCURS DE CARRUSSELS

A 2/4 d’1 del migdia

CONCURS DE SALT- 3r Torneig Sant Martirià

A partir de les 5 de la tarda

EXHIBICIÓ DE HORSEBALL

A 3/4 de 7 del vespre

DOMA EN LLIBERTAT amb Inti Schenkel i
Ruso Yeguada can Boada

A les 7 del vespre

ATREA, ESPECTACLE EQÜESTRE AMB FOC
amb la CIA EXCALIBUR. Amb el suport de
l’Associació Banyoles Comerç i Turisme

RACES AUTÒCTONES (SECTOR 3)
A partir de les 9 del matí

38a EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA DEL GOS
D’ATURA CATALÀ (SECTOR 2)
Concurs morfològic i lliurament de premis
De 10 del matí a 8 del vespre

14a MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES
DELS PAÏSOS CATALANS (SECTOR 3)
A partir de les 10 del matí fins a les 8 del vespre

10è CONCURS MONOGRÀFIC

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

4t CONCURS MONOGRÀFIC Gallina pairal
2a MOSTRA MONOGRÀFICA Conill del Penedès
A la 1 del migdia
LLIURAMENT DE PREMIS dels concursos morfològics
3r MEMORIAL AMADEU FRANCESCH Millor au de la Fira
TAULA

RODONA

I

COL·LOQUI

sobre

la

Gallina

empordanesa i el Conill del Penedès.

DIUMENGE 18

DEMOSTRACIONS I
EXHIBICIONS EQÜESTRES (SECTOR 1 i 2)
CONCENTRACIÓ DE PENONS DE LA
PROVÍNCIA I PASSEJADA A CAVALL

A partir de les 8 del matí CONCENTRACIÓ I ESMORZAR
A partir de les 11 del matí PRESENTACIÓ i passejada
A partir de les 9 del matí

DEMOSTRACIÓ DE FERRATGE I FORJA,
amb diversos ferradors

A les 10 del matí

CAVALL PINTAT: demostració d’anatomia i
biomecànica del cavall (SECTOR 1)

4

AL

NTR

A CE
PIST

A
PIST ENT
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CALF

ESPECTACLES EQÜESTRES (SECTOR 8)
DOMA EN LLIBERTAT amb Inti Schenkel i

P

visitants

2

D’ES

A 2/4 d’1 del migdia

1

S
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ALI

RR
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restany

restany

suau i respectuós, per Susanne Lenk (SECTOR 2)

sitors Fi

sitors Fi

HORSEMANSHIP, equitació etològica, un mètode

P
visitants
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4

Pavelló
municipal
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ts a expo

A les 11 del matí

OLOT

P

ts a expo

de POLE BENDING i BARREL RACING(SECTOR 8)

13
P

Reserva

FINAL DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA

MAPA ESQUEMÀTIC
DE LA FIRA, ZONA
DE LA DRAGA DE BANYOLES

Reserva

A partir de les 10 del matí

Ruso Yeguada can Boada

DOMA NATURAL amb Luís Pell
VOLTEIG COSAC I POSTA HONGARESA

URANT
RESTA
PISTA

PARC
INFANTIL

BAR

amb Florin Cristinel Harabor

QUI GUARDA EL BURRO

5

P

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

RACES AUTÒCTONES (SECTOR 3)
De 10 del matí a 8 del vespre

14a MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES
A partir de les 10 del matí

TAULA RODONA, COL·LOQUI I TROBADA
DE CRIADORS de Gallina flor ametller

A partir de 2/4 d’11 del mati

EXHIBICIÓ D’AGILITY amb Gos d’Atura Català

A partir de 2/4 d’12 del matí

DEMOSTRACIÓ DE TREBALL del Gos d’Atura
Català amb ovella ripollesa.

7

5

A partir de les 4 de la tarda.

3

rs,
exposito
reservat a

n
artesa

ui
ia, dib

t ur a
x i pin

GIRONA

CAVALLS COMEDIANTS amb Laurent Galinier
7 Planas
CARRUATGES amb Jacint

8

DISTRIBUCIÓ DE LA FIRA DE SANT MARTIRIÀ PER SECTORS
1 - CONCURS MORFOLÒGIC CAVALLS

4 - FIRA MULTISECTORIAL - FIRESTANY

		- DEMOSTRACIÓ FERRATGE I FORJA

5 - MERCAT D’ARTESANIA

2 - MONOGRÀFIC GOS
		D’ATURA CATALÀ

6 - FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA

2 - CONCENTRACIÓ DE PENONS
3 - MOSTRA DE RACES
		 AUTÒCTONES CATALANES
- INAUGURACIÓ DE LA FIRA

7 - MOSTRA I TROBADA DE
		
TRACTORS D’ÈPOCA
7 - AGILITY GOS D’ATURA CATALÀ
8 - ESPECTACLES EQÜESTRES,
EXHIBIXCIONS I CONCURSOS

Firestany
Fira Multisectorial

40ª FIRA DE SANT MARTIRIÀ

17 i 18 DE NOVEMBRE, AL PAVELLÓ DE LA DRAGA

A les 12 del migdia

7è CONCURS DE CANT DE GALL

DURANT EL CAP DE SETMANA
De les 10 del mati a les 2/4 de 9 del vespre

ESTANDS · VITRINES · MOTOR I AUTOMOCIÓ · NOVES TECNOLOGIES
COMERÇ · LLAR I DECORACIÓ · MODA · BICICLETES · JARDINERIA
ENERGIES RENOVABLES · ESPORTS · EMPRESES DE SERVEIS...

MOSTRA DE TRACTORS I
D’EINES ANTIGUES DEL CAMP (SECTOR 7)
FIRA MULTISECTORIAL – FIRESTANY (SECTOR 5)
MERCAT D’ARTESANIA (SECTOR 6)
FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA (SECTOR 7)
De les 10 del mati a les del 9 del vespre
Durant els dos dies
es serviran esmorzars
i dinars dels nostres
productes autòctons
al bar de la fira.

TOT I AIXÒ I MOLT MÉS A L'INTERIOR I A DAVANT DEL PAVELLÓ
ENTRADA GRATUÏTA · AMPLI APARCAMENT GRATUÏT · SERVEI DE BAR
Horari: Dissabte i Diumenge: de 10h a 20.30h.

40a EDICIÓ FIRA DE SANT MARTIRIÀ_18
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GUANYADORS CONCURSOS 2017
GUANYADORS CONCURS MONOGRÀFIC AUS

CONCURS MORFOLÒGIC 2017 - GUANYADORS

IX MONOGRÀFICA DE GALLINA EMPORDANESA

CAVALL DE TIR

Millor gall: Miquel Xaudiera
Millor gallina: Remei Pastor
Millor lot de cria: Miquel Xaudiera
Millor exemplar blanquirós: Jaume Marti
Millor exemplar blanc: Manolo Fajardo
Millor exemplar aperdiuat: Remei Pastor
Millor exemplar rossa: Pep Ferré
Millor exemplar roja: David Ragualta
Millor exemplar de l’exposició: Remei Pastor

Poltra fins 3 anys
1r 2n i 3r Premi: deserts

VI MONOGRÀFICA DE FLOR D’ATMETLLER

Cavall de més de 3 anys
1r Premi: Columbo.

Millor gall: Xavier Andreu
Millor gallina: Manel Soler
Millor lot de cria: Manel Soler
Millor gall negra: Miquel Xaudiera
Millor gallina negra: Manel Soler
Millor gall aperdiuada: Manel Soler
Millor gallina aperdiuada: Xavier Granell
Millor gall altres varietats: Xavier Andreu
Millor gallina altres varietats: Jaume Soler
Millor exemplar de l’exposició: Manel Soler
III MONOGRÀFICA DE GALLINA PAIRAL
Millor gall: Francisco Guerra
Millor gallina: Remei Pastor
Millor lot de cria: Francisco Guerra
Millor gall aperdiuada: Francisco Guerra
Millor gallina aperdiuada: Francisco Guerra
Millor gall blat: Francisco Guerra
Millor gallina blat: Remei Pastor
Millor gall altres varietats: Sandra Martínez
Millor gallina altres varietats: Ventura De Lamo
Millor exemplar de l’exposició: Remei Pastor

Poltre fins 3 anys
1r 2n i 3r Premi: deserts
Euga de més de 3 anys
1r Premi: Morena.
Prop.: Dolors Ollé Clavaguera
2n i 3r Premi: deserts

Prop.: Eduald Vilalta Jordan
2n i 3r Premi: deserts
Híbrid: Mula
1r Premi: Carlota.
Propietari: Joan Teixidor Roca
2n Premi: Sectolene II.
Prop.: Joan Teixidor Roca
3r Premi: Mora.
Propietari: Jaume Planas
Híbrid: Mul
1r Premi: Llebre.
Propietari: Joan Teixidor Roca
2n Premi: Pinkfloid.
Propietari: Joan Teixidor Roca
3r Premi: Bitxo.
Propietari: Jaume Planas
GUARÁ CATALÀ
Pollina fins a 1 any
1r Premi: Alte.

IX MONOGRÀFICA DE GALLINA PENEDESENCA

Propietari: Lluis Vilà Coll

Millor gallina: (millor penedes) Maria Grau

2n Premi: Pruna.

IX MONOGRÀFICA DE GALLINA PRAT

Prop.: Xavier Barceló Colomer

Millor gall: Eva Despuig
Millor gallina: Marcel Ticó

3r Premi: Sobirana.

IX MONOGRÀFICA D’OCA EMPORDANESA

Pollí fins a 1 any
1r Premi: Romaní.

Millor oc: Joan Sayeras
Millor oca: pJoan Sayeras
Millor lot cria: Joan Sayeras
II MEMORIAL AMADEU FRANCESCH
Millor animal de l’exposiciò: Manel Soler

Prop.: Yeguada Can Boada

Prop: Xavier Barceló Colomer
2n Premi: Galan.
Prop.: Yeguada Can Boada
3r Premi: Saüc.
Propietari: Pere Palmada

Pollina d’1 a 2 anys
1r Premi: Primavera.
Prop.: Xavier Barceló Colomer
2n Premi: Nevada II.
Propietari: Lluís Vila Coll
3r Premi: Fortuna.
Prop.: Yeguada Can Boada
Pollí d’1 a 2 anys
1r Premi: Tam.
Prop.: Yeguada Can Boada
2n Premi: Vern.
Prop.: Xavier Barceló Colomer
3r Premi: Càlit.
Propietari: Lluís Vila Coll
Pollina de 2 a 3 anys
1r Premi: Copa.
Prop.: Yeguada Can Boada
2n Premi: Lluna XI.
Prop.: Xavier Barceló Colomer
3r Premi: Linda Sofia.
Propietari: Lluís Vila Coll
Pollí de 2 a 3 anys
1r Premi: Corneli.
Prop.: Xavier Barceló Colomer
2n Premi: Kood.
Propietari: Lluis Vilà Coll
3r Premi: Roca.
Prop.: Yeguada Can Boada
Somera de més de 3 anys
1r Premi: Delta.
Propietari: Joan Teixidor Roca
2n Premi: Tardor.
Propietari: Joan Teixidor Roca
3r Premi: Guitarra.
Prop.: Yeguada Can Boada
Guarà de més de 3 anys
1r Premi: Ictor.
Propietari: Lluís Vila Coll
2n Premi: Ars.
Propietari: Joan Teixidor Roca
3r Premi: Agost.
Prop.: Yeguada Can Boada

NO US PERDEU ELS CONCURSOS D’AQUEST ANY!
DISSABTE 17

CONCURS MORFOLÒGIC DE BESTIAR ROSSAM: CAVALL DE TIR, HÍBRID I ASE CATALÀ (Sector 1)
CONCURS DE CARRUSSELS I DE SALT (3r Torneig Sant Martirià) (Sector 8)

7è CONCURS DE CANT DE GALL

(Diumenge 18, Sector 3)

QUIN GALL CANTARÀ MÉS VEGADES?

És una de les propostes poc conegudes de la Fira de Sant Martirià, però, sens dubte, una de les més curioses i divertides; per setè
any consecutiu, una desena de galls competiran en un concurs per demostrar les seves habilitats cantadores.

“Si beu el gall després de cantar, aviat plourà”. Aquesta és una de les moltes dites del costumari popular català que relacionen el cant
del gall amb diversos aspectes de la vida, especialment amb el temps que farà. Els galls canten durant tot el dia, però concentren els seus
esforços a l’alba, al migdia, a mitja tarda i a mitjanit (entre les tres i les cinc de la matinada). El seu cant més característic el coneixem tots:
“quiquiriqui!”, s’escolta.
Formant part del programa de la Mostra de Races Autòctones de la Fira de Sant Martirià, a les 12 del migdia del diumenge 18 de novembre,
tindrà lloc el 7è Concurs de Cant de Gall, un dels pocs que tenen lloc a Catalunya. Una proposta poc coneguda de la Fira, però, sens dubte,
una de les més curioses i divertides en què aquests animals han de demostrar les seves habilitats cantadores. Es tracta d’un concurs que
compta amb una participació aproximada d’uns 10 exemplars.
Es divideixen els galls segons les varietats i procedència -Prat, de Tarragona; Empordanesa, de Girona; Flor d’Ametller, de Lleida i Pairal,
Barcelona- i durant 10 minuts es comptabilitzen les vegades que canten. Guanya el que ho fa en més ocasions.
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10è CONCURS MONOGRÀFIC
(Dissabte 17, Sector 3)

UNA HISTÒRIA
DE SUPERVIVÈNCIA

La gallina empordanesa, una raça autòctona catalana d’origen antic, es va salvar de l’extinció
refugiant-se en diversos masos aïllats de l’Empordà. L’últim intent per recuperar-la, endegat l’any
1982, sembla haver reeixit, tot i que encara queda molta feina per fer i celebrar la victòria final.
La gallina empordanesa és una raça autòctona amb orígens molt
antics. Tan vetusta com la resta de la seva parentela, que deriva
-tota- directament dels dinosaures. Sí, dels dinosaures. Podríem
perfectament definir la gallina, en general, com un llibre d’història
amb potes si es té en compte que es comença a tenir notícies del
seu origen ni més ni menys que a principis del cretaci (entre 125
i 110 milions d’anys enrere). Amb aquell període de la prehistòria
es connecten unes restes fòssils trobades al nord de la Xina d’uns
dinosaures que presentaven unes estructures semblants a plomes
que, segons els experts, servien perquè suportessin millor els hiverns freds d’aquella època i zona del planeta. Diverses investigacions científiques posteriors han descobert que aquella gallina
primerenca tenia un bec amb dents i que caminava de manera molt
semblant a com ho feien els seus avantpassats dinosaures. Així
doncs, la ciència ha aconseguit provar, de manera inequívoca, que
existeix una relació directa (per tant, una filogènia) entre dinosaure
i gallina.
Noves informacions fidedignes i contrastades indiquen que les gallines van ser domesticades fa uns 10.000 anys abans de Crist a la
Xina, segurament exemplars provinents de l’actual Tailàndia i Birmània. D’aquí es van estendre cap a l’Índia i, després, cap a l’oest.
Els grecs van ser la civilització responsable de la seva introducció
al Mediterrani i els romans, els que van consolidar la seva presència a l’antiga Hispània un cop els celtes ja les havien distribuït per
tota la península Ibèrica.

CINC VARIETATS, UN PATRÓ COMÚ
Lleugera, molt rústega i resistent a malalties. Es valora molt el seu
ou de color marró rogenc força intens. La posta màxima se situa en
180 ous. Hi ha cinc varietats amb un patró racial comú: aperdiuada,
rossa, blanca, blanquirrossa i roja. És sensible a la calor, però
resistent al fred. Al voltant d’un 14% de les gallines es posen
lloques (quan emet calor per incubar els ous), segons estudis realitzats ja fa uns anys a l’IRTA, mostrant un bon comportament matern.

Identificació
Un nou salt en la història ens porta fins a l’any 1920 quan, a Catalunya, el professor Rossell i Vilà va citar per primera vegada una
raça de gallina pròpia de la comarca de l’Empordà (Girona) que ell
mateix havia seleccionat i criat en els galliners de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona. Tota la feinada d’identificació, divulgació i conservació de la raça se’n va anar en orris quan, amb l’arribada de la dictadura del general Primo de Rivera, la Mancomunitat
es va dissoldre i tots els grups que s’havien format van anar desapareixent a poc a poc. A partir del 1933, el mateix Rossell i Vilà,
en qualitat de director dels Serveis Tècnics de Ramaderia de la
primera Generalitat de Catalunya, va recollir exemplars de masies
de Pals i del voltant, i va reactivar la criança amb un grup de galls
i gallines de color blanc i pota groga. La Granja Avícola de Caldes

MÉS INFORMACIÓ
FIRES i EXPOSICIONS
www.empordanesa.org
Associació de Criadors de la
Gallina de Raça Empordanesa
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de Montbui va ser el feu de l’empordanesa fins que, un cop acabada
la Guerra Civil, la manca d’aliments va fer minvar-ne la població. Per
acabar-ho d’adobar, durant els anys 50 es van introduir al país races
estrangeres més productives que van apartar les autòctones del
món rural abocant-les gairebé a l’extinció. Però, per sort, en algunes
masies empordaneses apartades encara n’hi havia de ben vives, sanes... i en un estat de puresa força bo.

Recuperació
L’any 1982, per iniciativa de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat de Catalunya, es va endegar un ambiciós projecte per
recuperar les gallines pròpies de l’Empordà de la mà del veterinari Antoni Jordà. La tasca de purificació va tenir lloc al Mas Bové
de l’Institut de Recerca i de Tecnologia Agroalimentàries (IRTA),
adscrit a la Generalitat, ubicat a Constantí (Tarragona). Entre els
anys 1985 i 1988, el cap del programa de genètica avícola, el doctor Amadeu Francesch, va seleccionar un grupet inicial d’uns 300
exemplars, obtenint les varietats de color blanca, rossa, roja i blanquirossa. L’any 2004 es va reconèixer també la varietat de color
aperdiuada. El 2008, Joan Pou va crear l’Associació de Criadors
de Gallines de Raça Empordanesa amb l’objectiu de millorar-ne
el patró morfològic, divulgar i conservar les diferents varietats de
color entre els socis criadors i controlar-ne el cens. Es va iniciar
un conveni amb l’IRTA, en què criadors de l’associació vam participar en un programa de conservació de la raça. L’any 2015, la Mei
Pastor va refundar la citada associació, ja desvinculada de l’IRTA,
amb el nom definitiu d’Associació de Criadors de la Gallina de Raça
Empordanesa mantenint els mateixos objectius.

El nombre d’exemplars censats i controlats a Catalunya se situa al
voltant dels 600, aproximadament. Així mateix, també se’n troben
fora de les nostres fronteres, com per exemple a Espanya, França
i Alemanya. L’evolució a l’alça de les estadístiques poblacionals
ens permet ser optimistes, tot i que encara queda molta feina per
fer per assegurar-nos, de forma definitiva, la seva presència en un
futur a llarg termini.
Text i fotos: Jaume Berenguer i Boix
President d’Associació d’Amics de la Gallina Pairal (AGP)
Expresident i actual soci criador de l’Associació de
Criadors de la Gallina de Raça Empordanesa (ACGRE)
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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.
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14a MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES

SALVAR LA VACA DE L’ALBERA
L’associació que vetlla per la supervivència d’aquesta espècie catalana en perill d’extinció treballa per donar valor a les seves
característiques promovent la seva carn com un producte gurmet i ressaltant la funció de prevenció d’incendis que duu a terme.
El massís transfronterer de l’Albera és un espai muntanyós i agrest
situat a l’extrem oriental del Pirineu, entre les planes del nord-est
de l’Alt Empordà i les comarques de la Catalunya Nord del Rosselló
i el Vallespir d’uns 25 quilòmetres de llargada declarat Paratge Natural d’Interès Nacional. És aquí, en aquest entorn idíl·lic, on pastura en llibertat la vaca de l’Albera, una raça autòctona catalana
en perill d’extinció. La biòloga barcelonina Marta Carola lluita per
preservar aquesta espècie en el mateix terreny. Des dels anys setanta, gestiona una explotació ramadera ubicada a Espolla, de nom
Baussitges. Allà s’hi troba el ramat mare, l’origen de tots els nous
exemplars de la raça, compost per unes 400 vaques. El seu germà
va ser qui va lligar-se la manta al cap i el primer qui va apostar
decididament per conservar la vaca de l’Albera als anys 80. Ella en
va recollir el testimoni. I fins avui.

L’any 2010 es va fundar l’Associació de Ramaders de la Vaca de
l’Albera per dinamitzar un projecte que fes viable la raça. L’estratègia demana donar valor a les seves característiques i potenciar-les al dos-cents per cent. Encara que sembli contradictori, una
de les principals accions és convertir la seva carn en un producte
gurmet, ja que té un gust molt especial a conseqüència de la vegetació de la zona on viu de què s’alimenta. És una carn de molta
qualitat, 100% ecològica, més magra, sense massa greix i molt saludable.
Per altra banda, se la pot considerar com una vaca bombera. Com
que és un animal molt rústic, que viu a l’aire lliure campant per
les muntanyes menjant herba, branques i tot el que troba al seu
pas, duu a terme una funció de neteja dels sotaboscos d’allà on
passa. Una acció molt important per mantenir els espais forestals
nets prevenint possibles incendis. Sens dubte, un altre motiu per
garantir el futur d’aquesta espècie.
El cens actual supera lleugerament els 700 individus, entre exemplars joves i adults; per tant, es tracta d’una raça que cal conservar
i fomentar per la seva importància en el manteniment del patrimoni
genètic de Catalunya. En aquest moment, ja hi ha prop de 16 finques a tot Catalunya que tenen exemplars de la vaca de l’Albera,
cosa que vol dir unes 200 vaques més enllà de les que tenen la
Marta i la seva família a l’Empordà. La xifra, no obstant això, ha de
ser molt superior per arribar a les 7.000 unitats a partir de la qual
una raça es pot considerar fora del perill d’extinció.
Consulta l’article sencer a www.firasantmartiria.com

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
sé si ens portarà enlloc. La qüestió és que els amants
dels rucs no abaixem la guàrdia i fem tot i més per
tirar endavant.
Us convidem a participar en la Fira de Sant Martirià,
el dia 17 de novembre (sector 1), quan tindrà lloc el
tradicional concurs morfològic, en què podeu participar tots els socis.
La Fira de Sant Martirià és la mostra més important
que es fa a Catalunya del món dels rucs, un dels
aparadors més potents de què disposa l’Associació
per mostrar al públic en general els millors exemplars de Ruc Català i fer veure la necessitat de conservar aquesta magnífica raça.
Animeu-vos i porteu els vostres millors exemplars
i així aconseguirem fer un bon concurs morfològic
que serveixi per consolidar una tradició tan arrelada.
Bona Fira de Sant Martirià per a tothom.

AFRAC

Associació Foment Raça
Asinina Catalana
Per més informació: 646 492 310

ENTREVISTA A MANEL SOLER CASTELLS
Jutge dels concursos morfològics d’aus

CONCURS MONOGRÀFIC D’AUS
(Dissabte 17, Sector 3)

“GUANYEN LES AUS QUE TENEN MILLOR DEFINIDES
LES CARACTERÍSTIQUES DE LA SEVA RAÇA”
Fa set anys que ve a Banyoles a fer de jutge. I li encanta perquè, a diferència d’altres indrets en què
el jutjament es realitza en un espai tancat i tranquil, “aquí es fa en un ambient festiu, i això ho fa tot
especial”, comenta. La seva principal missió és “valorar els animals de manera totalment objectiva”
D’on ets i què et va motivar a fer-te jutge d’aus?
Vinc d’El Perelló, un poble ventoler i acollidor de les Terres de l’Ebre.
Sóc arquitecte tècnic. Em vaig fer jutge perquè era aficionat i criador d’aus de raça i aquesta era una molt bona manera d’aprendre’n
més. També em va animar molt a fer-me’n la meva dona i companys
i amics del món avícola, com ara en Joan Pou, en Josep Ferré i en
Jaume Berenguer.
Què s’ha de fer per ser jutge?
L’associació a la qual pertanys, si ho considera oportú, et designa
per a jutjar animals únicament de la raça que representa. Jo ho vaig
ser en l’Associació de Criadors de Gallines de Raça Empordanesa i
així vaig començar a participar en jutjaments aquí a Banyoles i també a Camallera. Per ser jutge nacional i poder jutjar totes les races
espanyoles, ja és diferent. Primer has d’acreditar haver obtingut
certs premis com a criador i tenir també uns anys d’experiència
com a jutge de raça. Després, caldrà que l’associació de la qual
ets jutge de raça et proposi com a aspirant a jutge, a la federació. I
llavors ja s’ha de fer el curs de jutge, que consta de tres anys amb
proves teòriques i pràctiques a realitzar durant el campionat d’Espanya. Jo el vaig acabar l’any passat, a Màlaga.

Quins són els ítems que es valoren per decidir els guanyadors de
cada concurs?
El guanyador d’un concurs d’aus de raça sol ser l’animal que presenta totes les característiques de la seva raça el més ben definides
possible. Aquestes característiques són les que ha d’observar i valorar el jutge, indicar-les a la plantilla de jutjament i acabar donant una
puntuació a l’animal. No totes les característiques tenen la mateixa
importància i, per tant, la presencia o absència d’aquestes característiques, farà que a la plantilla s’hi apuntin qualitats, desitjos o defectes de l’animal. I com a resultat d’aquesta combinació, s’obtindrà una
valoració precisa de l’animal. Aquesta metodologia és d’aplicació a
tots els concursos regulats per l’Entente Europea.
Quina és la teva principal missió en el concurs?
Valorar els animals els que es presenten a concurs, de manera totalment objectiva i segons el seu patró oficial. En emplenar la “plantilla de jutjament” també estàs donant unes indicacions o pautes
al criador d’aquell animal, que haurien de servir per ajudar-lo en la
selecció i millora de la raça. En aquest aspecte, representa també
una responsabilitat més enllà del concurs.

Quina és la finalitat d’un concurs morfològic d’aus?
Per als criadors participants, aconseguir la màxima puntuació morfològica dels animals que presenten perquè això els dóna prestigi.
També és un punt de trobada. Aprofiten per conèixer el nivell general dels seus animals, comparar-los amb els dels altres, fer xerrades, debatre, intercanviar opinions i, fins i tot, algun animal. Des
d’un punt de vista més general, els concursos serveixen per donar
a conèixer les diferents races i varietats del nostre aviram. Per
molts visitants és un descobriment inesperat, a d’altres els porta
vells records i altres s’interessen i busquen més informació sobre
aquesta afició.
Se’n fan molts, a Catalunya?
A Catalunya, en format concurs-exposició amb jutjaments oficials i
obert a tot el públic, se n’organitzen tres anuals; a Banyoles, a Camallera i a Valls. Després podem trobar mostres incloses en altres
fires i també trobades i concursos a nivell més privat de clubs de
raça i d’associacions.

El teu concessionari SEAT
al Pla de l’Estany

Quines modalitats es fan a la Fira de Sant Martirià?
Es concursa en cadascuna de les races d’aviram català. Gairebé
tots els concursos són de morfologia o bellesa, sempre dins del patró de cada raça. En gallines, hi ha concurs de les races Empordanesa, Flor d’Ametller i Pairal amb molt bona participació. Les races
Prat i Penedesenca, en canvi, tenen poc protagonisme. En coloms,
el monogràfic de la raça Vol Català, amb la participació d’animals
excepcionals. Trobem també una mostra de la resta de races catalanes, aquestes però fora de concurs. L’Oca Empordanesa també té
el seu concurs més important a la Fira de Sant Martirià.

QUALITAT, DE CONFIANÇA I AL TEU COSTAT

www.aurosabanyoles.com

Segueix-nos!

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