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LA REVISTA DE
SANT MARTIRIÀ

15, 16 i 17 de novembre 2019
PARC DE LA DRAGA
Per gaudir del món del cavall
i conèixer les races autòctones
dels Països Catalans

www.firasantmartiria.com

LA FIRA DE BANYOLES,
LA NOSTRA
Portada:
En homenatge a la figura
del pintor banyolí Joan
de Palau, un enamorat
de la Fira, amb motiu
del centenari del seu
naixement, la portada és el
quadre ‘Perxerons’ (1981)

L’any passat, la Fira de Sant Martirià va celebrar una fita històrica: 40 anys de vida,
40, que aviat és dit. Sens dubte, un bon moment per fer una petita reflexió per saber
d’on ve, en què s’ha convertit i cap a on vol
anar una mostra plenament consolidada en
el calendari. A la dècada dels 70 es va impulsar un nou model de Fira i es va apostar
decididament per un format d’exposició-
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alitat. Superar les quaranta edicions deixa palès que es tracta d’un esdeveniment que ha sabut reinventar-se i adaptar-se als nous corrents per no només mantenir l’interès entre la gent de Banyoles i de
la comarca del Pla de l’Estany, sinó també d’arreu de Catalunya i cada cop més de fora de les nostres
fronteres. Perllongar-se en el temps ha permès a la Fira de Sant Martirià fer augmentar el nombre de
visitants, cada cop més identificats i atrets pertot allò que se’ls ofereix, any rere any.
Avui en dia, la Fira ha esdevingut un certamen en majúscules en què es dona a conèixer la gran importància que els sectors del bestiar i de les races autòctones tenen a les nostres contrades, que creix

Tiratge:
13.000 exemplars

de manera exponencial respectant les tradicions i els valors de sempre sense tancar les portes a la
modernitat. Però també és un perfecte reflex de la singular identitat del nostre territori, de la manera
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de fer dels banyolins i de les banyolines. Una carta de presentació de la ciutat i de la comarca del Pla
de l’Estany, i de la nostra capacitat d’organització i de dinamització econòmica i social. Per tot plegat,

www.firadesantmartiria.com
Novembre 2019

la sentim molt dins; és la Fira de Banyoles, la nostra.
Perquè entre tots hem aconseguit que sigui una cita esperada i que quan s’està celebrant es visqui
en un ambient cordial i festiu. Banyoles és coneguda pels seus atractius turístics, amb l’Estany com a
principal punta de llança, per les seves festes i celebracions, per les seves manifestacions culturals,

Informació:

pels productes artesanals, per les proves esportives que organitza... i també perquè el tercer cap de

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

setmana de cada mes de novembre de tots els anys hi té lloc una mostra que aglutina sensibilitats,
sensacions, passions i emocions.
I sempre amb la mirada posada a noves propostes i millores, és precisament aquest el camí que vol
seguir de cara al futur.

Bona Fira de Sant Martirià 2019!
Associació Fira de Sant Martirià

www.cabanyoles.com
CORREDOR D’ASSEGURANCES i LLICENCIAT EN DRET
Cooperativa Agrícola Banyoles

@CABanyoles

ASSEGURANCES AMB ASSESSORAMENT JURÍDIC I FINANCER INCLÒS
TOT EL QUE EL TEU CAVALL NECESSITA EN ASSEGURANCES

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

Av. Països Catalans, 96, entresòl A · 17820 BANYOLES - Tel. 972 57 19 96 · Fax 972 57 61 77
jordi@jordicorbalan.com - www.jordicorbalan.com
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Disseny i maquetació:
Estudi Oliver Gràfic

concurs, el mateix que es manté en l’actu-
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Edita:
Associació Fira de Sant
Martirià
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ELS CAVALLS TENEN MOLT
PER OFERIR-NOS
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Avui en dia existeixen diverses maneres de connectar amb els èquids, segons els interessos
de la persona: l’equitació esportiva, l’equitació social o d’oci i l’equitació terapèutica. Al Pla de
l’Estany s’ubiquen un bon grapat de centres eqüestres que fan possible que el sector al nostre
territori sigui divers, innovador i de qualitat.
Antigament s’empraven els cavalls per a les dures feines del
camp, per a tasques militars i perquè prenguessin part en
curses de tota mena. En temps de pau i amb l’arribada de la
mecanització, els èquids van quedar relegats a certs àmbits
esportius associats a les classes benestants i a la producció
de carn. No obstant això, amb el pas del temps, la seva interacció amb els humans ha anat augmentat a mesura que han
anat sorgint noves maneres de connectar-hi, fins al punt que,
en l’actualitat, es poden citar tres grans vessants del cavall:
l’equitació social o d’oci, l’equitació esportiva i l’equitació terapèutica.

Vessants

El vessant terapèutic (l’equinoteràpia, en què s’utilitza el cavall
com a eina terapèutica) ha guanyat molta importància en els darrers anys perquè s’ha vinculat a projectes molt interessants en els
quals el contacte amb l’animal i la natura ajuda a millorar la salut
física i psicològica (en definitiva, la qualitat de vida) de certs col·
lectius que tenen unes necessitats concretes. L’equinoteràpia es
divideix en tres grans àrees: la hipoteràpia (tracta persones amb
trastorns d’origen neurològic, traumàtic, genètic o degeneratiu), la
munta terapèutica (tracta disfuncions psicomotors, sensoriomotors i sociomotors) i l’esport terapèutic (indicat per a persones amb
certa discapacitat física i funcional). Finalment, trobem el vessant
social o d’oci i el seu desenvolupament a les zones rurals com a
Turisme Eqüestre. De totes tres, per cert, hi ha oferta a la nostra
comarca. Al Pla de l’Estany s’ubiquen un bon nombre de centres
eqüestres que fan possible que el sector del cavall en el nostre territori sigui ampli, divers, innovador i de qualitat (vegeu taula).

El vessant esportiu és, sens dubte, el més estructurat i desenvolupat. Catalunya és pionera en tres disciplines concretes: el
Raid (realització d’un determinat recorregut en el menor temps
possible), el T.R.E.C., Tècniques de Rutes Eqüestres de Competició (el genet i el cavall han de dominar totes les habilitats i
dificultats per dur a terme un llarg passeig o una ruta pel camp)
i el Horseball (el bàsquet a cavall), tot i que s’està millorant en
moltes altres gràcies al foment d’aquest esport entre els més
petits mitjançant els Poni Clubs.

La gran varietat de disciplines existents per practicar l’equitació afavoreix que tothom qui ho vulgui pugui gaudir-la a la seva
manera: nens i nenes, joves i adults poden escollir aquella que
s’adapti millor a les seves necessitats o interessos. La mateixa
persona és qui posa els límits. Però el que és segur és que totes les persones rebran, d’alguna manera o altra, els beneficis
per a la salut que comporta la pràctica de l’equitació, tant en
l’aspecte físic com psicològic, així com els valors positius i de
creixement personal que transmet.

El món del cavall encara és desconegut per a molta gent, però
quan s’ha tastat i s’han despertat les passions que genera, és
molt difícil resistir-s’hi.

NO US PERDEU ELS CONCURSOS D’AQUEST ANY!
DISSABTE 16
CONCURS MORFOLÒGIC DE BESTIAR ROSSAM: CAVALL DE TIR, HÍBRID I ASE CATALÀ (SECTOR 1)
CONCURS DE CARRUSSELS I DE SALT (4t Torneig Sant Martirià) (SECTOR 8)

medi ambient i també pels animals.
2- Desenvolupa la responsabilitat i l’afectivitat -el cavall és un
ésser viu que s’ha de cuidar-, la superació personal i la superació
de pors, la paciència, la constància, l’autocontrol, la intuïció,

Associació Esportiva la Bruguera. Formació en salts.
Can Baió. Ensinistrament del cavall per saltar en
competicions d’alt nivell.

la comunicació, la confiança, l’autoestima, la seguretat, la

Mas Alba. Equinoteràpia.

concentració i la disciplina, valors ideals per a les persones.

Cavalls de Terraprim. Benestar i motivació.

3- Afavoreix la correcció postural i estimula la coordinació

Centre Hípic Equilibré. Teràpia assistida amb cavalls.

motriu, l’equilibri, l’agilitat, els reflexos i el sentit de l’orientació.
4- Permet desenvolupar i mantenir una bona forma física i el to
muscular, ja que s’exerciten i es tonifiquen els muscles de tot el
cos: braços, cames, abdominals, esquena, glutis...
5- Augmenta la capacitat respiratòria i l’enfortiment del cor.
6- Potencia el treball en equip i es fomenta la socialització.
7- El contacte amb el cavall millora l’estat anímic, carrega
d’energia i aporta relaxació i desconnexió, alliberant-se estrès.
8- Es tracta d’una activitat divertida i a l’aire lliure.
9- És un potent mètode de rehabilitació i teràpia en psiquiatria,

Club Hípic Banyoles. Organització de competicions
esportives en l’àmbit estatal i internacional.
Club Hípic Pla de l’Estany. Passejades i rutes a cavall.
Club Eqüestre Esportiu les Alforges. Competició
(horseball) i iniciació (Poni Club).
Centre Eqüestre la Campana. Escola d’equitació i
competició en doma clàssica.
Equinatur. Centre de formació homologat per a
professionals. Western i espectacles.

psicologia i pedagogia. La seva pràctica, sota supervisió, pot

Hípica Bosquerós. Formació i competició en salt i Pony
Ride.

aportar beneficis a pacients amb autisme, trastorn pel dèficit

Hípica Can Costa. Competició (horseball).

d’atenció amb o sense hiperactivitat, paràlisi cerebral, síndrome
de down, deficiència visual, auditiva o del llenguatge…

La Saga Horseball Team. Poni Club, horseball i doma.
Font: Consell Comarcal del Pla de l’Estany
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1- Apropa a la natura i, per tant, facilita el foment i el respecte pel

Les hípiques del Pla de l’Estany
i les seves especialitats

5
41a EDICIÓ

ALGUNS BENEFICIS DE L’EQUITACIÓ:

Sant Martirià, una fira global
Un any més, l’Associació de la Fira de Sant Martirià fa possible

I també, per admirar l’esforç i la gran feina que

una nova edició de la mostra de referència del Pla d’Estany i de

hi ha darrere d’un esdeveniment anual com

les comarques de Girona sobre el món del cavall i de les races

aquest que, any rere any, creix en qualitat i

autòctones dels Països Catalans. Cada any, al mes de novembre,

innovació, sense perdre el seu vessant més

els amants dels cavalls tenen una cita obligada a Banyoles per

tradicional.

gaudir, aprendre i admirar.

La Fira de Sant Martirià ens aporta tot això i, també, ens garan-

Per gaudir d’un aparador magnífic del món del cavall i de les activitats

teix la dinamització de la nostra ciutat, de la nostra comarca,

per a tots els gustos i per a tots els públics que hi ha programades.

el Pla de l’Estany, i del nostre comerç. Amb mostres d’oficis, de

Per aprendre del talent dels domadors i del seu ensinistrament
natural, basat en la relació de confiança amb l’animal, i de la saviesa dels firaires que fa més de 40 anys que participen.

tractors, d’eines antigues, d’artesania i de mostra comercial al
Firestany, és una mostra global, una fira de fires que es presenta
cada any com un nou repte. Aquesta és la clau de l’èxit. Per molts
anys més!
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Miquel Noguer i Planas. Alcalde de Banyoles
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Una suma de tradició i modernitat
La Fira de Sant Martirià té una llarga trajectòria vinculada al món

El nombre d’edicions ininterrompudes -41 des

de la ramaderia. El seu origen es remunta segles enrere, hi ha

de la seva re-fundació l’any 1979- demostra el

antecedents ja en el segle XIV, i aquest fet la converteix en part

seu arrelament a la ciutat. L’estructura prin-

de la història, del patrimoni cultural de Banyoles.

cipal es manté des d’aquesta data, tot i que fa

Això significa que la fira s’ha anat adaptant al pas dels anys, ha
sabut evolucionar i adaptar-se a les exigències dels nous temps
i a les necessitats que la ciutadania ha anat demanant amb l’ob-

anys que també conviu amb la Fira del Dibuix i la Pintura, el Mercat
d’Artesania i el Firestany, una fira multisectorial que té l’objectiu
de donar a conèixer el teixit empresarial de Banyoles i comarca.

jectiu d’augmentar l’interès i atraure més públic. Actualment,

Per acabar, vull reconèixer i agrair la tasca que porta a terme l’As-

continua fidel als seus orígens i als trets característics dels seus

sociació Fira de Sant Martirià, que des de la seva re-fundació ha

inicis a la plaça de les Rodes. El bestiar rossam, els cavalls, els

anat evolucionant i adaptant la fira als nous temps sense perdre

burros i el concurs morfològic perduren en el temps i han conver-

la seva essència. Des d’aquestes línies els encoratjo a seguir tre-

tit la mostra en un símbol identitari de Banyoles.

ballant, tots plegats, per anar-la millorant i ajustant any rere any

“La Fira”, com la majoria de banyolins i banyolines la coneixem i

a les necessitats canviants dels visitants.

anomenem, arriba a l’edició 41 totalment consolidada i com un

La Fira de Sant Martirià és un llegat cultural i de promoció turís-

referent en fires relacionades amb el món del cavall i de les races

tica i econòmica de la ciutat que entre tots hem de preservar i

autòctones d’arreu de Catalunya, i fins i tot del sud de França.

conservar. Bona Fira!

Anna Tarafa i Güell. Regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció Econòmica

PAVELLÓ
DE LA DRAGA
De 10h a 20.30h
ENTRADA
GRATUÏTA

MOSTRA DE PRODUCTES I SERVEIS DE LES EMPRESES
I INDÚSTRIES DEL TERRITORI.
Una finestra de la diversitat i potència del teixit econòmic local

Mercat d’artesania
Productes
artesanals
de petits
productors
d’arreu de
Catalunya
De 10h a 20.30h
AL PARC DE
LA DRAGA

SECTOR 1 - Corralines

QUÈ SE N’HA FET DE L’ASE CATALÀ?
La Fira de Sant Martirià i la recuperació de l’ase català han evolucionat de forma paral.lela els darrers 40 anys. A mitjan anys 70,
ambdues eren al llindar de l’extinció. El 24 de novembre de 1978
van començar a reeixir; i així, de forma ininterrompuda, han anat
mantenint i creixent fins avui dia.
Gràcies a aquell tractant de bestiar de Berga i un parell d’il.lusionats veterinaris de Banyoles, es va salvar el que semblava insalvable. Uns romàntics. Aquell any 78 es va reobrir el Llibre de
Registres de l’ancestral raça catalana, amb vuit someres i dos
guarans. Els iaios de l’actual Llibre Genealògic; i es va fundar l’associació de la raça: l’AFRAC. Avui dia, el llibre comptabilitza 1.715
animals enregistrats. No tots vius, per descomptat. Que campin i
340 i 568 someres; joves i vells, és clar.
D’aquests animals en tenen cura un total de 131 criadors. Quan
l’any 1995 es va iniciar el Programa de Conservació (AFRAC-

han classificat el 37% de les someres i el 67% dels guarans com a
molt bons o excel.lents (puntuació superior a 75 punts). Això ens
reconforta pensant que les coses no s’estan fent tan malament.

DARP-UAB), se’n van comptabilitzar 98 (36 mascles i 62 femelles),

D’estudis se n’han fet molts. Sobretot de genètica i genealogia.

i 16 esforçats que els criaven. Quin canvi, oi? I com han guanyat

Volem saber en cada moment què tenim i com va evolucionant la

en tots aquests anys! Des del 2006 hem fet diversos concursos

població. Procurar que la consanguinitat no se’ns surti de mare

morfològics oficials i cada cop és més costós escollir els tres que

i ens ocasioni problemes, i poder donar les recomanacions més

han de pujar al podi. Millor així, veritat? Les darreres avaluacions

adients als criadors perquè continuïn proporcionant individus

morfològiques als reproductors (en una escala fins a 100) ens

tan alts, forts i eixerits com sempre han estat els ases catalans.

Petit conte de rucs amb final feliç
Hi havia una vegada fa molts anys un nen que vivia a pagès…
A casa seva tenien una burra que era l’atracció principal del pessebre vivent del poble
i, a més a més, carregava els sacs de castanyes, de fullaca per les gallines... El nen se
l’estimava molt. Quan la gent li preguntava “tu de gran deus voler ser metge com el tiet, no?”,
ell responia: “Nooo, jo de gran vull comprar i vendre burros”. Aquesta facècia els feia molta
gràcia als grans de la família perquè els rucs “ja no estaven de moda”.
El ‘nen’ és ara metge i amb els anys, una mica de sort, i amb la comprensió i el suport de la que
escriu aquest conte ha arribat a posseir un ramat de rucs que viuen com a reietons pels prats i
les deveses de casa nostra i ens ajuden a mantenir-les endreçades. De fet, els hem buscat feina
i també mantenen els prats i jardins de cases d’estiueig.
I el ‘nen’, amb tota la fal.lera intacta, en les seves hores lliures de fer de metge desbrossa i fa
tanques , compra pinso, paga el veterinari, els “fa els peus”, els porta pa i els fa manyagues...
Aquest conte té un final feliç, però podria acabar malament. I els nens ho saben; perquè els
contes acabin bé és necessària la il.lusió i la fal.lera d’un ‘nen’.
De fet, en el cas del burro català, si no empenyem tots i hi posem il.lusió, i les administracions no ens escolten... pot acabar malament.
Teresa Faine Codina

AFRAC

Associació Foment Raça Asinina Catalana
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Jordi Jordana
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controlats per l’associació n’hi ha, a hores d’ara, 908. De guarans

Per més informació:

646 492 310

info@servidraga.com
BANYOLES LLEURE S. L. - Puigpalter, 46 Pol. Ind. UP-4 Nau B - 17820 Banyoles
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PARTICULARS · EMPRESES · SOLUCIONS A MIDA
MOBILITAT SOSTENIBLE · AUTOCONSUM

I ara, si et dones d’alta abans
del 30 de novembre,
pots guanyar un patinet elèctric
Entra a www.bassolsenergia.com

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

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

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

DESTACATS

TALLER DE DIBUIX

LLAVORS TRADICIONALS
Les races autòctones animals són un patrimoni a protegir i conservar, així com les varietats de plantes i llavors tradicionals, perquè són una font de diversitat i riquesa genètica resistents a les
malalties i adaptades al clima i a les peculiaritats del nostre territori. Enguany, a la zona de races autòctones de la Fira s’hi podrà
trobar una representació de la Xarxa de Granes de Catalunya de
la mà d’Arboreco i de Les Refardes que exposaran les varietats
d’arbres fruiters i les diferents llavors locals catalanes.
A Arboreco es dediquen a recuperar fruiters tradicionals, arbres
que, per sort, han pogut sobreviure a les varietats modernes i
que, més enllà del valor sentimental, genètic o cultural, són els

Coincidint amb el centenari del naixement del pintor banyolí

sostenible. Pel que fa a Les Refardes, volen implicar a pagesos,

Joan de Palau, s’han organitzat diverses accions commemora-

aficionats a l’horta i consumidors per fer possible un relleu cultu-

tives. La més important, sens dubte, és l’exposició retrospectiva

ral i agronòmic que s’ha anat generant durant els darrers 10.000

‘Joan de Palau, en dotze pinzellades’ que es podrà veure al Museu

anys. Les llavors han estat cedides per agricultors que les han

Arqueològic fins al pròxim 5 de gener. També s’ha editat un llibre

guardat, seleccionat durant generacions amb una valuosa infor-

i es duran a terme diferents activitats relacionades. Una d’elles,

mació agronòmica i cultural. Posteriorment, les sembren per tal

a la mateixa Fira: un Taller de Dibuix a l’aire lliure el dissabte 16 de

de realitzar una valoració sobre el rendiment, rusticitat i sanitat

novembre, a partir de les 10.30 del matí.

després de la collita d’aquella varietat.

Dissabte 16, Sector 3 – Places limitades
Telèfon de contacte: 972 57 46 02

Sector 3
www.arboreco.net

www.lesrefardes.coop/ca
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que millor encaixen amb el que hauria de ser una fructicultura

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

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

PUNT DE VENDA JANEQUÍ A
BANYOLES
Ronda monestir, 129

17820 Banyoles
T 972 580 072

www.janepinsos.com

Cal Veler s/n
Camós
clubalforges@gmail.com
670 73 14 78
670 44 05 87
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972 58 34 70
info@firasantmartiria.com
www.firasantmartiria.com
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Entra a la web:
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www.firasantmartiria.com
per veure els guanyadors dels
concursos monogràfics d’aus
i morfològics de cavalls del 2018

PROGRAMA
D’ACTES 2019

Per a més informació:

15

DIVENDRES
A les 10 del matí

OBERTURA DE LA FIRA
15a 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)

16

DISSABTE
Durant tot el matí

CONCURS MORFOLÒGIC (SECTOR 1 i 2)
Concentració al parc de la Draga del bestiar rossam participant: Cavall de Tir, Híbrid i Ase
Català. Les inscripcions al concurs es faran a la rulot que s’instal.larà al Parc la Draga. Cal
dur el passaport, la pòlissa d’assegurança i el certificat de desinsectació, el formulari a la
pàgina principal de www.firasantmartiria.com en el moment de fer la inscripció.

A les 10 del matí:

INAUGURACIÓ FIRA SANT MARTIRIÀ 2019
A 2/4 d’11 del matí
Inici dels concursos

8è MEMORIAL Francesc Bosch Llorella
Trofeu al millor ase català de la Fira de Sant Martirià 2019, en
finalitzar el concurs morfològic de l’ase català
A la 1 del migdia

HORSEMANSHIP, equitació etològica, un mètode suau i
respectuós, per Susanne Lenk

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

CONCURS DE CARRUSELS
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 les2/4 de 9 del vespre

ESPECTACLE EQÜESTRE DE NIT i SOPAR (opcional)
Servei de productes autòctons. Esmorzars i dinars.

- VOLTEIG COSAC I POSTA HONGARESA amb Florin
Cristinel Harabor

-CAVALLS COMEDIANTS amb Laurent Galinier
- DOMA EN LLIBERTAT amb Inti Schenkel i Ruso Yeguada
can Boada
A la zona de Races Autòctones. De 10 a 21 h

- DOMA NATURAL amb Lluís Pell

A partir de les 9 del matí

39a EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA DEL GOS
D’ATURA CATALÀ (SECTOR 7)
Concurs morfològic i lliurament de premis
De 10 del matí a 8 del vespre

15a MOSTRA DE RACES AUTÒCTONES DELS
PAÏSOS CATALANS (SECTOR 3)
A partir de les 10 del matí fins a les 8 del vespre

11è CONCURS MONOGRÀFIC

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

5è CONCURS MONOGRÀFIC Gallina pairal
3a MOSTRA MONOGRÀFICA Conill del Penedès
1a MOSTRA MONOGRÀFICA Colom d’Enreixat o
Xorrera, Colom Figureta, Colom Refilador Ull de Peix, Colom Ull
de Maduixa, Colom Flamenc o Colom d’Ull

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

15a 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 (SECTOR 7)
A partir de 2/4 d’12 del matí

3a DEMOSTRACIÓ DE TREBALL AMB GOS
D’ATURA CATALÀ (SECTOR 7)
A les 12 del migdia

8è CONCURS DE CANT DE GALL

A la 1 del migdia
LLIURAMENT DE PREMIS dels concursos monogràfics
TAULA RODONA I COL·LOQUI sobre la Gallina Empordanesa
i el Conill del Penedès		

respectuós, per Susanne Lenk (SECTOR 8)
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- CLUB VOLTEIG GIRONA
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ESPECTACLES EQÜESTRES
(SECTOR 8)

Yeguada can Boada

1 - CONCURS MORFOLÒGIC CAVALLS

5 - MERCAT D’ARTESANIA

- VOLTEIG COSAC I POSTA HONGARESA amb

2 - DEMOSTRACIÓ FERRATGE I FORJA

6 - FIRA DEL DIBUIX I LA PINTURA

3 - MOSTRA DE RACES
		 AUTÒCTONES CATALANES

7 - MONOGRÀFIC GOS D’ATURA CATALÀ

Florin Cristinel Harabor
A partir de les 4 de la tarda

QUI GUARDA EL BURRO (SECTOR 8)
Activitat oberta als binomis que hi vulguin participar.
Es faran equips de 3 participants.

- INAUGURACIÓ DE LA FIRA
- MOSTRA DE TRACTORS I
		 EINES ANTIGUES
4 - FIRESTANY (MULTISECTORIAL)
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RACES AUTÒCTONES (SECTOR 3)

- AGILITY GOS D’ATURA CATALÀ
8 - ESPECTACLES EQÜESTRES,
		 EXHIBIXCIONS I CONCURSOS

Bona fira!
Vine a visitar-nos
Bonpreu de Banyoles:
C. de Mata, 11

PROVA LA CONDUCCIÓ DEL FUTUR!
Fes la volta a l’Estany al volant d’un híbrid o un elèctric
Demana hora trucant o enviant un whatsapp al

606 198 442

Només durant
el FIRESTANY!
(15, 16 i 17
de novembre)
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ELÈCTRIC
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HÍBRID
Camí de la Creu d’en Trull, s/n · Polígon La Farga - Banyoles · 972 57 55 11

www.aurosabanyoles.com

TOT ALLÒ QUE CAL
SABER SOBRE L’OCA
EMPORDANESA

SECTOR 3
11è CONCURS
MONOGRÀFIC

Sabies que en algunes masies s’utilitza com a guarda en substitució del
gos? O que un dels seus principals usos avui en dia és com a animal de
companyia? El perquè del seu nom és una de les úniques coses que,
per deducció, és fàcil de conèixer d’aquesta raça autòctona catalana...
pas productor, encara que els seus
rendiments, tant en posta com en
carn, són força acceptables.

fa als efectius a Catalunya, s’estimen en unes 170 parelles. Però
l’interès per aquest animal és creixent, i això fa preveure que es
pugui anar allunyant –a poc a poc– del perill d’extinció. Una curiositat per acabar: si mai visiteu el claustre de la Catedral de
Barcelona, hi trobareu una bassa vora un brollador. Allà hi ha
L’oca empordanesa és una raça autòctona pròpia de Catalunya

tretze oques empordaneses, tantes com, segons la llegenda,

el nom de la qual –per esbrinar el perquè no s’ha de ser pas un

anys tenia Santa Eulàlia quan va ser martiritzada.

prodigi en la deducció- prové d’haver estat la més comuna en
l’àrea de l’Empordà. Segons diversos estudis, el seu origen s’ha
de buscar en les poblacions salvatges de l’espècie Anser anser
(l’oca comuna o vulgar, l’ancestre silvestre de totes les classes
d’oques domèstiques encara existents a Europa) que campaven
lliurement pel vell continent.
Tot i tenir aquest origen compartit amb altres oques blanques
europees, com ara la Romana, la Babat o l’Emden, el fet que durant molt de temps romangués en altres zones on es van moure
aquestes espècies, va fer possible que esdevingués una població
ben diferenciada. Es documenta la seva existència per primera
vegada a finals del segle XIX com a oca del país o oca blanca, essent molt popular a les zones de Girona i a Barcelona, on es criava
per la seva carn i per la posta. No va ser fins al 1992 quan va quedar perfectament definit el seu estàndard, confeccionat per Pere
Vacarisas, un important criador de la raça de Reus.

Com és?
Té una característica diferenciadora que no presenta cap altra
raça del món: una protuberància (un monyo) al cap. És un animal
esvelt, de color blanc, amb els ulls blau cel, el bec ataronjat, les
potes rosades i les bosses abdominals ben desenvolupades. Defensa el territori que ocupa amb caràcter, molt més durant l’època de zel. És agressiva amb els estranys (no pas amb el pagès)
i arran d’això se l’ha utilitzat molt, i encara es fa, com a guarda
de les masies en substitució d’un gos. Referent també als seus
usos avui en dia, s’ha convertit en un animal de companyia i no
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comunitats autònomes, així com a França i a Alemanya. Pel que

FIRA DE SANT MARTIRIÀ_19

Actualment la podem trobar en diferents comarques i en altres

Sector 3 - 5è CONCURS MONOGRÀFIC Gallina pairal

UN VALOR NATURAL
INSUBSTITUÏBLE
Jaume Berenguer i Boix. President de l’Associació Amics de la Gallina Pairal

A La gallina Pairal, una raça autòctona catalana, té una particularitat
que no tenen les altres: una gran aptitud materna que, possiblement,
serà determinant per a la seva subsistència en uns moments en què la
seva recuperació avança, tot i que a petits passos.
Origen i primer patró
Antigament, aquestes gallines de petita grandària autòctones
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de Catalunya anomenades popularment periques, quiques o pe-
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en què els marges siguin grans o bé hi hagi massa aigua. Per tot
plegat, els pollets creixen amb molta vitalitat i l’astúcia necessària per sobreviure i arribar a joves, i després a adults, amb èxit.

leies havien estat molt presents en les nostres masies i cases

El seu temperament és eixerit. Els exemplars més veterans volen

de pagès situades al voltant de la Serralada Litoral, que comprèn

com perdius en cas de perill i dormen ben amunt dels arbres i de

les comarques del Maresme, el Vallès i el nord del Barcelonès. Ja

les teulades per evitar riscos. L’instint matern ha aconseguit que

tenim constància de la seva existència en arxius fotogràfics i en

es perllonguessin en el temps, però també la seva capacitat per

alguna notificació documental de principis del segle passat en la

estar sempre alerta i amagar-se quan detecten la més mínima

zona del Vallès i del Maresme. No obstant això, els nostres page-

amenaça. D’aquesta manera, poden completar el cercle criant.

sos han estat qui més informació han aportat sobre la gallina Pairal. En els seus testimonis ja es destaca la seva aptitud materna
i que, principalment, eren utilitzades per incubar els ous propis i
també els d’altres gallines o espècies d’aus.

Present i futur
En l’actualitat, la Pairal ha deixat de ser imprescindible en la seva
principal funció d’incubar ous d’altres espècies d’aus. Eren galli-

L’any 2012 em vaig animar a posar en marxa el procés de recupe-

nes que substituïen les modernes incubadores artificials, però

ració de la raça després de detectar diversos grups dispersos de

avui en dia qualsevol pagès o criador pot adquirir un d’aquests

gallines en diverses cases de pagès que presentaven una forma i

ginys per un preu molt assequible i estalviar-se el manteniment

un tipus molt semblants entre elles. Amb l’ajuda i l’orientació del

d’aquests animals. Al Maresme, curiosament, també havien

Doctor Amadeu Francesch, expert genetista avícola, vaig iniciar

estat utilitzades a mitjans del segle passat en hivernacles de

un estudi de freqüències de les principals característiques mor-

planta ornamental destinats al cultiu de rosers per controlar les

fològiques de diferents poblacions, aconseguint definir les dues

males herbes d’una manera molt ecològica. Una activitat que ja

principals varietats de color en la raça: l’aperdiuada i la blat. Amb

tampoc desenvolupen. Per tot plegat, amb l’afegitó que no es

totes les dades, en el mes de juliol del 2013 vaig establir el primer

tracta d’una raça especialment atractiva pel que fa a la producti-

patró morfològic orientatiu de la gallina Pairal catalana.

vitat, el seu estat censal és certament crític. En els darrers anys
ha augmentat el nombre d’exemplars, però encara queda molta

Principals atributs

feina per fer.

Tal com ja he comentat, aquesta gallina té com a principal característica la seva gran aptitud materna. Té molta facilitat per

Però sóc optimista! Aquestes gallines tenen uns índexs d’èxit
materns en criança realment excel.lents i la cura que tenen les

quedar-se lloca (quan emet calor per incubar els ous), cova molt

mares dels seus pollets és, sens dubte, un valor natural insubsti-

atenta i és molt solidària (entre elles s’ajuden per protegir els ous

tuïble. La creació d’una associació com la nostra és un exemple

sota l’atenta vigilància del mascle). Cuida i defensa els seus po-

més de què la societat actual està molt més conscienciada en

llets de qualsevol imprevist com cap altra gallina fa (d’aquí possi-

recuperar i protegir animals amb problemes d’extinció. Aquesta

blement el nom de peleies) i aquest instint ha estat i serà crucial

actitud positiva de donar valor al passat ens ofereix una clara es-

per a la seva supervivència.

perança pel manteniment i conservació d’aquest patrimoni ge-

Gent del món rural explica que les lloques s’amaguen sigil.losa-

nètic viu que tenim en les nostres races autòctones.

ment, sense deixar rastre, quan volen incubar i que un bon dia

Desitjo que gaudiu d’aquesta magnífica Fira que enguany arriba

apareixen de sobte, ben contentes, amb els seus pollets darrere.

a la seva 40a edició, dedicada a les nostres races catalanes. Si

Tracten la seva descendència amb molta cura i delicadesa, evi-

doneu un tomb per les carpes, trobareu una petita representació

tant sempre llocs perillosos en què pugui haver-hi depredadors,

dels tipus i colors més abundants de la nostra gallina Pairal.

En el mes d’octubre de

Diputació de Girona / Oﬁcina de Difusió

La primera exposició pública va ser
l’any 2013 a Banyoles
2013, d’un grup de persones il.lusionades i sense
ànim de lucre va sorgir la
idea de crear l’Associació
Amics de la Gallina Pairal
amb l’objectiu principal
de controlar l’estat censal
i de millorar, i purificar el
seu patró morfològic i les
seves diferents varietats
de color segons l’estàndard establert per la mateixa associació. Aquell
mateix any es va exposar
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la gallina Pairal per primera vegada al públic i va
ser a la Fira de Sant Martirirà de Banyoles. Volem
que la nostra gallina sigui més coneguda i, paral.lelament,
volem que el cens poblacional augmenti tot incorporant
nous socis criadors i nous socis col.laboradors que ajudin
al seu manteniment. Actualment, tenim 40 socis i unes
nombre d’exemplars que sigui suficient perquè la raça faci
front al futur amb certa tranquil.litat. A la nostra pàgina web
www.gallinapairal.org trobareu més informació sobre l’associació i la gallina Pairal (el seu patró morfològic, les seves
varietats, fotografies).

Descripció primerenca arran dels
estudis realitzats l’any 2012

Fer

que avancin els teus
projectes i els de
la societat

“Cresta senzilla, de talla mitjana i dreta, que aniria de 4 a 6
dents plans, amb orelletes blanques, amb potes de color groc
i cua ben desenvolupada amb un angle respecte l’horitzontal
d’uns 45 graus. El color de la closca de l’ou correspondria a
un blanc trencat i els seus pesos estarien al voltant d’uns
800 grams en la femella i d’1 quilo en el mascle”.

Estar a prop de les persones
ens fa diferents
Escoltar, parlar i fer. Tres paraules que
defineixen el nostre compromís amb tu.
Més informació, a www.CaixaBank.cat/EscoltarParlarFer
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200 gallines censades, una xifra que ha de créixer fins a un

