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La Fira de Sant Martirià arriba de nou per apropar el món del cavall i les races autòctones a totes
les persones que s’acostin durant aquest cap de setmana fins al Parc de la Draga. Aquesta fira
centenària no s’entendria sense totes les persones que la fan possible: des dels que hi participen
i els que hi col·laboren fins als que la visiten i la gaudeixen.
Són diverses les maneres de viure i gaudir de la fira banyolina per excel·lència i cadascuna d’elles
és imprescindible perquè any rere any la Fira de Sant Martirià sigui un èxit i un referent en el sector tant del món del cavall com de les races autòctones.

Tiratge:
9.500 exemplars
Difusió en digital

Des dels orígens de la Fira, aquesta ha estat lligat al segell de la sostenibilitat. El món de l’agricultura i la ramaderia tradicionals porten implícits aquest concepte, tot i que s’ha de potenciar per
donar-li valor. En l’actual context, amb l’increment de preus i dels costos de producció més que
mai s’ha d’apostar per una economia circular, per la recuperació d’oficis i costums i pel consum de
productes de proximitat.

Dípòsit legal
DL GI 1712-2019

Novembre 2022
Informació:
OFICINA DE TURISME DE
BANYOLES
Passeig Darder
pesquera núm. 10
972 58 34 70
turisme@ajbanyoles.org

www.firasantmartiria.com

Un exemple de tot això és la mostra de races autòctones i la divulgació de les espècies de casa
nostra, moltes d’elles en perill d’extinció. Gràcies a aquesta mostra, pràcticament única a tot el
país, també es donen a conèixer les associacions i les persones que hi ha al darrera de la recuperació i la conservació de les diferents races originàries del país. Un patrimoni únic que cal continuar preservant i conservant.
Un any més l’interior del Pavelló de la Draga comptarà amb un espai divulgatiu en el que s’oferiran
xerrades, conferències, presentacions i projeccions de temes d’interès i actualitat relacionats
amb la pròpia fira. Per tot això, animem a tothom a formar part de la fira des de qualsevol de les
vessants: participant-hi, col·laborant-hi o visitant-la.

Fira de Sant Martirià 2022

Segueix-nos

Associació Fira de Sant Martirià

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

Cooperativa Agrícola Banyoles

@CABanyoles

cooperativa_agricola_banyoles

Ctra. Borgonyà, s/n - CORNELLÀ DE TERRI - Tel. 972 57 04 52 - info@cabanyoles.com
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Disseny i maquetació:
Estudi Oliver Gràfic
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Edita:
Associació Fira de Sant
Martirià

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

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

Tanques metàl.liques

FIRA DE SANT MARTIRIÀ_22

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

REPORTATGE HíPIQUES

LES HÍPIQUES DE CASA NOSTRA (I)
Fem una visita a les diferents hípiques que trobem al Pla de l’Estany per donar a conèixer els seus
serveis i quines especialitats ofereixen. Comencen aquesta ruta a la Bosquerós de Serinyà i a Can Costa

A la comarca del Pla de l’Estany hi ha una
desena d’hípiques, un fet que fa que en
un territori petit hi hagi molta oferta.
Per aquest motiu des de Bosquerós han
decidit especialitzar-se en tres disciplines: la doma clàssica,
el salt d’obstacles i el raid. També ofereixen serveis de pupil·
latge, coaching amb cavalls, escola d’equitació o el de jubilació
o recuperació.
En tot cas, perquè els animals no tinguin una rutina molt monòtona, s’hi fa un treball variat. Actualment conten amb una
vuitantena de cavalls, entre els propis i els dels seus clients.

Per la seva banda, a l’Hípica Can Costa fa 10 anys que es van
formar com a club i es caracteritzen per l’ampli ventall de
modalitats: des de la doma clàssica i el salt d’obstacles, passant pels galops, el horseball o l’equitació adaptada. En aquest
sentit, fa anys que col·laboren amb la Fundació Mas Casadevall i Can Font perquè alguns dels seus usuaris puguin gaudir
de l’equitació de forma regular. Respecte a les competicions,
destaquen que des de fa dos anys disposen d’un equip format
per 9 nenes de salts d’obstacles, i també el fet que han pogut
tornar a la competició de horseball, un cop passada la pandèmia.
Les instal·lacions de Can Costa compta amb una vintena de
paddocks en els que els cavalls estan a l’exterior des de les
10 del matí fins que comença a fosquejar. D’aquesta manera
aconsegueixen que els animals se socialitzin entre ells. També
disposen d’una pista de horseball i tenen en ment fer una pista
de salt.
D’altra banda, un aspecte en el que també han incidit és la possibilitat d’oferir rutes a cavall per a tots els nivells, des d’una
hora de durada fins a tres hores. Una manera per donar a conèixer l’entorn de la comarca del Pla de l’Estany i que permet
també donar un valor afegit a l’hípica que gràcies a aquestes
rutes també ha creat sinèrgies amb empreses del territori
per oferir paquets més atractius en els que es combinen les
estades nocturnes i/o àpats en restaurants.
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Situada al terme municipal de Serinyà,
a prop del Pla de Martís, hi ha ubicada l’Hípica Bosquerós que busca en tot
moment donar als cavalls que tenen a
les instal·lacions una vida el més similar
al seu hàbitat natural. Per aconseguir
això, el dies que no plou o fa molta fred,
els tenen a tots a l’exterior en diferents
paddocks i distribuïts en petites manades. De fet, tenen diversos cavalls que
viuen en un règim de semillibertat, és a
dir sempre estan a l’exterior on compten amb una caseta per resguardar-se.
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de Cornellà del Terri.

MIQUEL NOGUER I PLANAS
Alcalde Banyoles
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Un any més, i ja en van molts, el Parc de la
Draga tornarà a acollir una nova edició de
la Fira de Sant Martirià. Una mostra que es
va iniciar segles enrere, però que amb el pas
dels anys ha sabut adaptar-se als nous temps, renovar-se i
actualitzar-se, sense perdre la tradició, amb el món del cavall i les races autòctones dels Països Catalans com a eixos
principals.
Com ja he dit altres vegades, la Fira de Sant Martirià és un
dels nostres millors aparadors, de Banyoles i del Pla de l’Estany, que any rere any atrau una gran diversitat de visitants,
d’arreu del territori català, amb ganes de gaudir d’un ampli
programa d’activitats. I hem de saber aprofitar-ho i facilitar espais de trobada i d’intercanvi entre els sectors agrari i
ramader de casa nostra, per als artesans i comerciants que
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presenten a la fira els seus productes i novetats,... en definitiva, brindar a diferents sectors professionals una oportunitat de negoci i de creixement. I al públic un espai atractiu
de descoberta i de coneixement al voltant del món del cavall
i les races autòctones.
Aquest any la fira torna amb força amb un ampli programa
d’activitats sense restriccions ni mesures preventives. Ens
congratularà gaudir de nou de concursos de races autòctones i del món del cavall, d’exhibicions i espectacles eqüestres, del mercat d’artesania i del nou espai divulgatiu al pavelló de La Draga que vam estrenar l’any passat i que aquest
any creix i s’amplia per acollir taules rodones, col·loquis,
presentacions i exposicions. La Fira de Sant Martirià, doncs,
segueix creixent i adaptant-se als nous temps.
Us esperem, doncs, a la Fira per trobar-nos, compartir, descobrir, conèixer i sobretot, per gaudir-la.

ANNA TARAFA I GÜELL - Regidora de
Promoció Econòmica. Comerç, Fires,
Turisme i Empresa de l’Ajuntament de
Banyoles

La Fira de Sant Martirià torna, un any més,
amb una àmplia mostra de cavalls i races autòctones dels Països Catalans i amb un programa sense restriccions, farcit de concursos i exhibicions d’animals autòctons i d’un
espai divulgatiu per donar a conèixer amb més detall tot el
món que l’envolta.
La Fira és un exemple d’adaptació als canvis que es van succeint a la societat. La seva renovació constant li ha permès tirar
endavant i mantenir-se viva any rere any, oferint a la ciutadania allò que demana en cada moment i sempre, amb el bestiar
rossam i els cavalls, com ha protagonistes.
Ara, la 44a mostra del Cavall i a la 17a de Races Autòctones són
els pilars principals que li permeten mantenir l’essència dels
seus orígens i l’han consolidat con un referent indiscutible del
món eqüestre i de les races de bestiar autòctones. Així mateix, l’han convertit en un aparador immillorable d’aquest món
per a la ciutadania en general i especialment per a la mainada.

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

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

www.i-segurbanyoles.cat

Aquest aparador ha fet que en els darrers anys s’incrementés també l’interès per conèixer més tot el món que l’envolta. I als concursos i exhibicions d’animals s’hi han afegit
visites guiades per a escoles, xerrades temàtiques, conferències, taules rodones o col·loquis per parlar, per exemple,
de la gallina empordanesa o del conill del Penedès, entre d’altres animals.
Per això l’any passat vam apostar per a la creació d’un Espai Divulgatiu propi que aquest any esperem consolidar. Una
petita però nova renovació de la Fira, que juntament amb el
Raça-Tast, l’espai gastronòmic de productes autòctons creat també el 2021 i el ja consolidat mercat d’artesania, ompli
de nou el Parc de la Draga de la ciutat els dies 18, 19 i 20 de
novembre.
Bona Fira !

QUÈ T’OFEREIX LA FIRA

INTI SCHENKEL
PRESENTA L’ESPECTACLE
‘OR BLANC’
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Un altre dels atractius de la Fira de Sant Martirià és el mercat
d’artesania que un any més posarà a disposició dels milers de
visitants productes de tot tipus de productes artesanals i d’alimentació, com poden ser objectes de bijuteria, roba i complements, així com formatges, embotits, turrons, mel, etc.. A més,
molts dels productes que s’hi poden trobar són autòctons i de
proximitat.
En total en aquest 2022 el mercat comptarà amb 106 parades,
recuperant així, el nombre d’estands que s’aplegaven a la fira
abans de la pandèmia. Les parades estaran obertes de 10 del
matí a les 9 de la nit al voltant del Parc de La Draga.
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Un any més, i ja en seran cinc, l’Amazona Inti Schenkel oferirà un
nou espectacle amb fins a 5 cavalls durant la Fira de Sant Martirià, titulat ‘Or blanc’. A banda, també participarà amb les exhibicions de doma clàssica, tot amb la Yeguada Can Boada.
‘Or blanc’ serà el nou espectacle que portarà la garrotxina Inti
Schenkel a la Fira de Sant Martirià 2022. La principal novetat és
que s’hi podran veure fins a tres poltres de capa perilina: l’Alba
de Boada (2020) i l’Aquila i l’Artista de Boada (2021).
El xou començarà, però, amb un vell conegut de la fira, el seu inseparable Ruso (2014) amb el que farà un ‘solo’ amb una música
també diferent a la de l’edició anterior. A continuació, a la pista
central d’exhibicions s’hi podran veure el Ruso i les tres poltres,
quatre èquids de capa perlina. A la tercera part de l’espectacle
l’Inti ballarà amb el Ruso i l’Orelio (2016), l’únic que no és de capa
perlina, sinó de capa bayo. Per últim, ‘Or blanc’ acabarà amb els
cinc èquids sobre la pista.
L’espectacle, que té una durada al voltant d’uns 25 minuts,es
podrà veure el dissabte a les 13:30h i el diumenge a les 13h. D’altra banda, el dissabte a les 16:30h i el diumenge a les 11h, l’Inti acompanyada per la Paula Fernández faran una exhibició de
doma clàssica amb un pas a dos.
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MÉS D’UN CENTENAR DE
PARADES AL MERCAT
D’ARTESANIA

44a MOSTRA DE CAVALLS
DISSABTE
19 DE NOVEMBRE
A partir de les 9.30 h

SANT
MARTIRIÀ

CONCURS DE SALT DE CAVALLS
4t Torneig Sant Martirià

CONCURS MORFOLÒGIC
Cavall de Tir, Híbrid i Ase Català

10è MEMORIAL Francesc Bosch Llorella
A les 11.30 h

INAUGURACIÓ DE LA 44a FIRA DE SANT
MARTIRIÀ
A les 13.30 h

A partir de les 14.00 h

1. Inauguració de la Fira
Mostra de races autòctones catalanes
Mostra de tractors i eines antigues
2. Cavalls. Concurs morfològic
3. Espectacles eqüestres, exhibicions i
concursos
4. Ferratge i forja. Demostració
5. Gos d’Atura Català:
Monogràfic, Agility Gos
i Demostració de treball
6. Espai divulgatiu. Zona Expositors
7. Mercat d’artesania
8. Bar de la Fira i RAÇA-TAST

CONCURS DE CARRUSELS
A 16.30 h

EXHIBICIÓ DE DOMA CLÀSSICA

3
P

P

4

Visitants

6

TRAL

PAVELLÓ
MUNICIPAL

3

Parc
infantil

8
7

1

5
7

ania

at artes

t merc
Reserva

P

GIRONA

A partir de les 10.00 h
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De la Yeguada Can Boada. Amb un pas a dos i música a
càrrec d’Inti Schenkel i Paula Fernández

DIUMENGE
20 DE NOVEMBRE
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De la Yeguada Can Boada, a càrrec d’Inti Schenkel

SECTORS DE LA FIRA

OLOT

PRESENTACIÓ ESPECTACLE
‘OR BLANC’ NOVETAT

BA NY OLES

A càrrec de les hípiques del Pla de l’Estany
A les 11.00 h

MERCAT D’ARTESANIA

EXHIBICIÓ DE DOMA EN LLIBERTAT

Al parc de la Draga de 10.00 a 21.00 h

De la Yeguada Can Boada. Amb un pas a dos i música a
càrrec d’Inti Schenkel i Paula Fernández

PRODUCTES ARTESANALS DE
PETITS PRODUCTORS D’ARREU
DE CATALUNYA

A les 11.30 h

DEMOSTRACIÓ DE WESTERN

BAR DE LA FIRA

Amb curses de Pole Bending i Barrel Racing

ESPAI GASTRONÒMIC DE
PRODUCTES AUTÒCTONS

A les 13.00 h

Dissabte a la tarda a partir de les 6

ESPECTACLE ‘OR BLANC’

TAST D’HAMBURGUESES I
CERVESES ARTESANES

De la Yeguada Can Boada, a càrrec d’Inti Schenkel
A la zona de Races Autòctones
de 10.00 a 20.00 h

Els animals participants a les mostres monogràfiques i als concursos morfològics es
podran visitar al llarg de tots els dies de la fira.
Des de l’organització ens reservem el dret a fer canvis en la programació si les
circumstàncies així ho requereixen.

Amenitzat amb el CONCERT
“Versions de Taberna”

Per més informació:
www.firasantmartiria.com

17a MOSTRA DE RACES
AUTÒCTONES DELS
PAÏSOS CATALANS
DE 10.00 h A 20.00 h

DIVENDRES
18 DE NOVEMBRE
A partir de les 9.30 h

JORNADA PER A ESCOLES
Diada educativa i lúdica per totes les entitats del territori

DISSABTE
19 DE NOVEMBRE
De les 10.00 h a les 20.00 h

41a EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA DEL GOS
D’ATURA CATALÀ
13è CONCURS MONOGRÀFIC
Gallina Empordanesa, Gallina Prat, Gallina Penedesenca,
Gallina For d’Ametller, Oca empordanesa i Colom vol català

7è CONCURS MONOGRÀFIC
Gallina pairal

5a MOSTRA MONOGRÀFICA
Conill del Penedès

3r CONCURS MONOGRÀFIC
Colom d’Enreixat o Xorrera, Colom Figureta, Colom Refilador
Ull de Peix, Colom Ull de Maduixa, Colom Flamenc o Colom d’Ull

ESPAI DIVULGATIU

PAVELLÓ DE LA DRAGA
DE 10.00 h a 20.00 h. Entrada gratuïta
Xerrades, conferències, exposicions i altres tipus d’esdeveniments relacionats amb la Fira de Sant Martirià, especialment del món del cavall i les races autòctones.

DISSABTE
19 DE NOVEMBRE
A les 11 .00 h

TALLER PRÀCTIC

NOVETAT

‘Empelts de varietats tradicionals de fruiters’ a
càrrec de Marco Sangiorgio d’Arboreco
A les 12.00 h

ESPECTACLE FAMILIAR

NOVETAT

‘La llegenda de la Fira de Sant Martirià’ a càrrec de
la cia. La Dona del Sac.
A les 13.00 h

LLIURAMENT DE PREMIS
Dels concursos monogràfics

TAULA RODONA I COL·LOQUI
Sobre la Gallina Empordanesa i el Conill del
Penedès
A les 16.00 h

NOVETAT

XERRADA. ‘Presentació de la Xarxa Catalana de
Graners’ a càrrec d’Ernest Tasias (Les Refardes),
Marco Sangiorgio (Arboreco) i Pere Pareta (Can
Bosc del Baró)

A partir de les 18.00 h

CATA d’hamburgueses (producte autòcton) i cerveses
artesanes

I tot seguit

CONCERT “ Versions de Taberna” per maridar la Cata de
Cerveses i Hamburgueses.

DIUMENGE
20 DE NOVEMBRE
A partir de les 10.30 h

EXHIBICIÓ D’AGILITY

DIUMENGE
20 DE NOVEMBRE
A partir de les 10.00 h

TAULA RODONA, COL·LOQUI, TROBADA
I XERRADES
de Gallina Flor d’Ametller

ASSAMBLEA ORDINÀRIA PELS SOCIS
D’ARFA
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE:

NOVETAT

Amb Gos d’Atura Català

‘L’aviram autòcton dels Països Catalans’

A partir de les 11.30 h

A les 11.00 h

Amb Gos d’Atura Català

‘Extracció i neteja de llavors en sec i humit’ a
càrrec d’Anna Sopeña de Les Refardes.

5a DEMOSTRACIÓ DE TREBALL
A les 12.00 h

10è CONCURS DE CANT DE GALL

TALLER PRÀCTIC

NOVETAT

Bona fira!
Vine a visitar-nos a Banyoles,
t’hi esperem!
–
C. de Sant Martirià 174-192
info@servidraga.com

C. de Mata, 11
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BANYOLES LLEURE S. L. - Puigpalter, 46 Pol. Ind. UP-4 Nau B - 17820 Banyoles
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ASSEGURANCES PER A
ANIMALS DE COMPANYA

Vine a gaudir d’un àpat amb nosaltres, davant
de l’estany i a prop de la Fira de Sant Martirià
Pàrquing gratuït
Passeig Darder, 10 - 17820 BANYOLES - Tel. 972 58 28 25
www.restaurantlacarpa.com

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

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

ENTREVISTA RAQUEL MORA FRANCITORRA– RESPONSABLE PROJECTE MAS L’ARBREDA

EL PROJECTE AMBICIÓS DE MAS L’ARBREDA
La finca, situada a la Vall de Llémena, acull exemplars de totes les races autòctones de
Catalunya i treballa per ser autosostenible.
Quan va nèixer el projecte?
- A nivell conceptual va nèixer fa dos anys i mig quan l’Isaac i l’Alba van adquirir aquesta finca. Des del primer moment van tenir
clar que volíem tirar cap a un projecte autosostenible i en el que
cada peça de l’activitat agrícola i ramadera es complementen.

Així la pandèmia us va enganxar de ple?

- Totalment, des del primer document fins ara han sorgit moltes idees noves com les abelles i la mel o les oliveres. Per a fer
possible els diversos projectes i fer-los el màxim de bé possible
comptem amb l’assessorament de persones especialitzades. Al
tractar-se d’un projecte molt complex, correm el risc de voler
tocar moltes tecles i fer-ho malament, per això aquest assessorament és imprescindible.

En l’apartat de ramaderia, un dels objectius era
aconseguir reunir totes les races autòctones catalanes. Ho heu aconseguit?
- Sí, tenim exemplars de Vaca de l’Albera, Bruna del Pirineu i Pallaresa, tenim una vintena d’exemplars de gallines Penedesenques, Prat, Empordaneses i Flor d’Ametller, amb el seu respectiu gall, també tenim una euga de cavall del Pirineu, una parella
de burros catalans i una cria. De les ovelles tenim una desena de
femelles d’Araneses, Ripolleses i Xisquetes, a més de 6 exemplars de cabra de Rasquera.

Més enllà d’ajudar en la preservació d’aquestes
espècies, teniu algun altre motiu per haver-les escollit a elles i no a d’altres?
- Considerem que són les més adaptades al territori i les que

millor poden contribuir a crear aquestes sinèrgies entre ramaderia i agricultura. Per exemple amb la Vaca de l’Albera estem
gestionant les 50 hectàrees de massa forestal que tenim. Ara
tenim 16 exemplars, però si veiem que en tenim masses, els
reduiríem i el mateix amb la resta d’animals. També volem ser
sostenibles en aquesta línia i que la finca pugui mantenir tot el
bestiar que tenim.

Una de les cireretes del pastís abans de rebre visites és el projecte gastronòmic. En què consistirà?
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- Aquest projecte serà com la salsa que ho lligarà tot, fent referència a la gastronomia. Hem de tenir en compte que a nivell de
rendibilitat tant les races autòctones, com moltes de les varietats agrícoles autòctones són poc productives. Davant d’això
i de la manca de comercialització dels productes derivats de
les races autòctones, des de Mas l’Arbreda volem donar-els-hi
un valor afegit i saber quin potencial gastronòmic tenen. El xef
Paco Pérez investigarà per aconseguir trobar el punt ideal de la
carn de cada una de les races i el mateix amb els ous de gallines
que solen posar-ne un cada 3 dies. Volem provar diferents maneres per trobar la més idònia.

I això com arribarà a la gent?
- Volem crear en experiències els nostres productes, és a dir, la
gent podrà venir a la finca i amb el cas del formatge que visqui
tot el procés: des del corral, des que es muny l’animal fins que
la llet es converteix en formatge. I el mateix amb les oliveres,
seran els propis visitants els que cullin les olives, després les
passaran pel molí i així podran marxar amb una ampolleta d’oli
fet per ells.

I això quan serà realitat?
- Bona pregunta... (riures) no jo penso que sent optimista de
cara a la primavera que ve, sent més realista potser estaríem
parlant d’un any vista.
Més detalls a firasantmartiria.com
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Podem dir doncs que es tracta d’un projecte viu...
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- Vam començar tres setmanes abans del confinament i tot i que
en un primer moment va ser una aturada de la posada en marxa,
va anar bé per pensar bé tot el projecte. Podem dir que el confinament va suposar un salt qualitatiu, si bé en aquests dos anys
el projecte ha anat creixent.

DESTAQUEM
LES RACES D’AVIRAM
AUTÒCTONA CATALANA
L’espai divulgatiu del pavelló de La Draga acollirà la presentació del llibre de Jaume Berenguer. Les races d’aviram autòctona catalana
recull la història evolutiva de la gallina, així
com la morfologia de les races autòctones
dels Països Catalans. A més, també diferents
capítols se centren, sobretot, en el maneig de
les gallines i en la caracterització de l’ou de
raça. Jaume Berenguer és l’actual president de l’Associació dels
Amics de la Gallina Pairal, una entitat sense ànim de lucre per
evitar l’extinció i, sobretot, promoure la Gallina Pairal Catalana a
tot el país.

FIRA DE SANT MARTIRIÀ_22

TAST D’HAMBURGUESES I
CERVESES ARTESANES
L’espai Raça-Tast de la Fira de Sant Martirià
un any més serà un dels punts gastronòmics
de l’esdeveniment. A partir de les 6 de la tarda
del dissabte 19 de novembre s’hi farà un tast
d’hamburgueses de carn de races autòctones
i de cerveses artesanes. A més, per maridar
l’activitat hi haurà un concert a càrrec de “Versions de Taberna”. Trobaràs el Raça-Tast a la
zona de Races Autòctones de les 10 del matí a les 9 de la nit.
AAFF Sant Martirià Banyoles 94,5 x137.pdf 1 03/11/2022 14:29:06
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L’ajuntament dels ajuntaments
La Diputació de Girona aporta recursos tècnics
i econòmics als municipis per al benestar de les
persones que viuen a les comarques gironines.

PRESENTACIÓ DE LA XARXA CATALANA
DE GRANERS
El dissabte a les 4 de la tarda a l’espai divulgatiu s’oferirà una xerrada al voltant de la Xarxa Catalana de Graners. La presentació
anirà a càrrec d’Ernest Tasias, de Les Refardes, Marco Sangiorgio del viver Arboreco i Pere Pareta de Can Bosc del Baró, tres
projectes diferents que treballen per a la defensa, preservació
i promoció de les varietats agrícoles tradicionals. En paral·lel a
l’exterior del pavelló, s’oferiran dos tallers pràctics: dissabte a les
11h, Arboreco tractarà els empelts de varietats tradicionals de
fruiters i el diumenge a les 11h al voltant de l’extracció i neteja de
llavors de tomàquet, a càrrec de Les Refardes.

MONOGRÀFICA DEL
GOS D’ATURA CATALÀ
Durant la celebració de la Fira de
Sant Martirià també tindrà lloc la
celebració de la 41a edició de l’Exposició Monogràfica del Gos d’Atura
català que es farà de les 10 del matí
a les 8 del vespre del dissabte. Per
altra banda, el diumenge hi haurà
dues propostes més relacionades amb aquesta raça autòctona
catalana. A partir de les 10:30h hi haurà una exhibició d’agility i
a partir de les 11:30h es farà la 5a edició de la Demostració de
treball amb el Gos d’Atura català.

RACES AUTÒCTONES DELS PAÏSOS CATALANS

BAUSSITGES: EL SANTUARI DE LA VACA
DE L’ALBERA
Tot i l’espectacular tasca de recuperació de l’espècie que s’ha dut a terme des de Baussitges,
davant de l’escenari climàtic actual es fa molt complicat que la finca pugui abastir els més de
500 exemplars de Vaca de l’Albera que tenen.

Potenciar la venda de carn de la
Vaca de l’Albera

13
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La Vaca de l’Albera continua essent una de les races autòctones
catalanes que es troba en perill d’extinció, però en la darrera
dècada, el nombre d’exemplars ha augmentat considerablement gràcies a la tasca que s’ha desenvolupat des de Bussitges.
Aquesta finca, situada al cor del Parc Natural de l’Albera, està
liderada per la biòloga Marta Carola que va agafar les regnes del
projecte el 2010 amb una missió: millorar la situació de la Vaca
de l’Albera.

Per donar viabilitat al projecte des de Baussitges volen donar a
conèixer les propietats de la carn de la Vaca de l’Albera. Aquest
és un fet que podria semblar contradictori amb la preservació
de l’espècie, però de fet només s’utilitzen per a carn els mascles
que de totes formes s’han de separar del grup ja els mascles
adults els acabarien fent fora del ramat.

FIRA DE SANT MARTIRIÀ_22

La Vaca de l’Albera fa una tasca essencial per a la gestió forestal dels boscos, i és que com la cataloga la Marta, són “autèntiques desbrossadores”. En aquest context, a més de la prevenció d’incendis d’una zona declarada Paratge Natural d’Interès
Nacional (PEIN), la pastura que realitzen les vaques ha permès
també la recuperació d’antics prats que havien acabat engolits
pel bosc.

Malgrat que ha aconseguit el seu objectiu amb escreix, han passat dels pocs més de 300 exemplars el 2010 a les més de 500
vaques actuals, el problema ara és que els recursos propis de
la finca no donen per abastir a tot el ramat. El ajuts minsos que
reben des de les administracions no donen per complementar
els aliments i els cuidats que necessiten les vaques. A més, cal
afegir l’afectació del canvi climàtic en el medi ambient, com l’escassetat d’aigua o les èpoques de calor més llargues.
Respecte a la carn d’aquests mascles té com a característiques
que és una carn 100% ecològica, amb un contingut molt baix en
greix i que en tastar-la té un lleuger gust a herbes mediterrànies. Es pot distingir pel vermell intens del seu color i perquè té
una textura molt melosa i tendra.
De moment, des de Baussitges no es plantegen en vendre exemplars de la Vaca de l’Albera, ni mascles ni femelles, a d’altres
granges, sinó que fan uns contractes de cessió a determinades
explotacions. Amb tot, davant de la situació actual sí que fan una
crida perquè més ramaders s’animin a tenir ramats d’aquesta
espècie i així contribuir a la preservació de la raça i a que la finca
de Baussitges s’apropi al màxim a l’autosostenibilitat.

RACES AUTÒCTONES DELS PAÏSOS CATALANS

LA RECUPERACIÓ DE LA CABRA CATALANA
L’any 2004 es va donada per extingida l’espècie, però en els darrers 11 anys s’ha aconseguit superar els
200 exemplars de Cabra Catalana.
tures, durant l’època franquista, per la plantació de pins a la zona del
Montsec, van fer que la població anés minvant, fins el punt que l’any
2004 es va donar la raça per extingida.
El projecte ‘Cultures Trobades’, en el que hi participa activament Artur Bòria, s’assabenta l’any 2010 que encara hi ha un pastor que té
una petita població de Cabra Catalana, tot i que aquest, està buscant
venedor perquè es jubila. Davant d’aquest fet, ‘Cultures Trobades’
adquireixen aquesta vintena de cabres, format per 18 femelles i 2
mascles.
Actualment el ramat “mare” està format per uns 200 exemplars, a
banda de les cabres que estan repartides en 6 altres ramats en difeFIRA DE SANT MARTIRIÀ_22

rents comarques catalanes. Aquest és un aspecte important per a la
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preservació de la raça i tot i que hi hagut un increment per l’interès
de la ramaderia, en els darrers anys, encara no és suficient per recuL’any 2004 es va donada per extingida l’espècie, però en els darrers 11
anys s’ha aconseguit superar els 200 exemplars de Cabra Catalana.

perar l’ofici.
S’ha de tenir en compte que tota aquesta feina l’han feta sense les

La Cabra Catalana se situa a la zona del Montsec i tot i que encara no

ajudes econòmiques que haguessin tingut si la Cabra Catalana esti-

és una raça autòctona catalana reconeguda pel Ministerio de Agri-

gués reconeguda com a raça autòctona catalana. En aquest context

cultura, compleix tots els requisits per obtenir aquest distintiu. Grà-

Bòria, remarca que l’any 2019 van redactar un dossier per obtenir

cies a la tasca que ha fet en la darrera dècada des de l’Associació de

aquest reconeixement, que es va enviar al Ministerio de Agriculturo

Ramats de la Cabra Catalana s’ha pogut recuperar aquesta varietat

d’Espanya i que, contra tot pronòstic, la comissió va tombar. Malgrat

de cabra que a principis dels 2.000 es va donar per extingida.

aquest entrebanc, l’Associació ha continuat treballant i i ho continu-

Artur Bòria Minguella, un dels responsables de la recuperació de la

arà fent per acabar essent reconeguda.

Cabra Catalana, contextualitza que aquesta espècie ha viscut entre

Actualment de les cabres se n’extreu la llet per elaborar-ne derivats

la zona del Montsec i dels Pirineus. Formen la raça robustos animals

com iogurts i, properament formatges. Es tracta d’una llet d’una gran

de capa majoritàriament blanca, de perfil recte i cara ampla. Les ba-

qualitat gràcies a la quantitat de greixos. En paral·lel, en l’apartat

nyes són en forma d’arc, paral·leles cap endarrere i amb tendència a

gastronòmic també volen donar a conèixer la qualitat de la carn dels

obrir-se enfora.

crestons, cabrits capats i que se’ls deixen créixer fins l’edat adulta,

Aquesta espècie va ser molt freqüent fins a mitjans del segle XX,
amb uns milers de caps de bestiar, aproximadament, catalogats. No
obstant això, la despoblació de les zones rurals, el fet que no són els

un fet que dona un gust molt peculiar a la seva carn. Amb tot, però,
aquesta carn encara no és coneguda entre la població i és un dels
aspectes en els que volen incidir.

animals adequats per a la ramaderia intensiva i la prohibició de pas-

CONCURS MORFOLÒGIC (SECTOR 2)

AFRAC

Associació Foment Raça Asinina Catalana

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

El ruc català i la
biodiversitat
Som propietaris d’una finca forestal que durant dues generacions
només s’hi va practicar una gestió
forestal extractiva, és a dir, tallades
importants d’alzina i no sempre ben
executades des del punt de vista
silvícola. Quan la vam comprar fa
uns deu anys la vam trobar una mica
desendreçada...

Descarrega't la nostra App!
Disponible per a iOS i Android
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El primer que vam fer va ser elaborar un Pla de Gestió Forestal (PGF)
amb l’objectiu de recuperar el bosc
i obtenir unes pastures dignes. I teníem clar que la neteja del sotabosc s’havia de fer amb rucs per
dos motius: perquè fos sostenible i perquè volíem un ramat de
ruc català per col.laborar en la pervivència de l’espècie.
El ruc català, com totes les races autòctones, té un gran valor,
i no tan sols pel que representa de record viu per a la nostra
història i cultura. Tots els exemplars pertanyen, generalment,
a troncs genètics molt allunyats de les races industrials i, per
tant, són dipòsit d’una diversitat genètica que cal preservar.
En ser explotats majoritàriament en règim extensiu, en pasturatge, els rucs catalans constitueixen la base ideal per a l’establiment i la preservació de sistemes sostenibles de producció
ramadera, i contribueixen de forma destacada al manteniment
d’ecosistemes de gran valor paisatgístic i ecològic. Mantenir
ramats de rucs com a element netejador del sotabosc per a la
prevenció d’incendis forestals és un objectiu, però n’hi ha d’altres com ara la recuperació de prats de dall seminaturals i la
preservació del paisatge en mosaic.
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NISSAN QASHQAI
CON E-POWER

Allà on hi ha rucs, els prats estan ben conservats amb una proporció d’espècies interessant i tenim un bosc mixt de roure i
alzina on fa goig de passejar! I ells estan feliços i sans!
Si tenim en compte les noves directrius de gestió forestal
d’aquest país, amb la tendència a augmentar prats de dall seminaturals gestionats amb ramaderia extensiva i evitant la sobrepastura, a aquests animals se’ls gira feina! Ens poden ajudar i molt amb la gestió del bosc a Catalunya. Sols cal fer plans
i introduir una mica de ciència.
Teresa Faine Codina
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Per més informació: 646 492 310

QUALITAT, DE CONFIANÇA I AL TEU COSTAT
www.aurosabanyoles.com
Camí de la Creu d’en Trull, s/n
Polígon La Farga - Banyoles - 972 57 55 11
Segueix-nos!

